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Abstrakt 

Cílem diplomové práce je popis islamistického terorismu a islamistických 

teroristických organizací, které představují hrozbu pro evropské státy. V tomto ohledu je 

přiblížen islamistický terorismus a jeho aktuální projevy v Evropě, včetně jeho nositelů. 

V práci je nastíněna protiteroristická politika Evropské unie a České republiky.   

Pro vypracování práce byla použita metoda deskripce při vymezování 

politologického hlediska terorismu a typologie terorismu k charakterizování znaků 

islamistického terorismu. Zároveň je použita i metoda analýzy k prezentaci aktuálních 

násilných útoků islamistického terorismu v Evropě.  

V teoretické části je zhodnocen současný stav dané problematiky na základě vývoje 

bezpečnostní situace v Evropě. Jsou zde uvedené základní pojmy, jako je terorismu a 

islámský terorismus či teroristické organizace ohrožující Českou repunliku. Dále je 

uvedena protiteroristická strategie Evropské unie a České republiky. 

V praktické části je provedena analýza a komparace sociálních dopadů 

teroristických útoků na státy EU. V závěru jsou navrženy možnosti, které by vedly 

k eliminaci islamistických útoků. Výsledkem práce je tak návrh pro úpravu 

protiteroristického právního systému opatření v ČR tak, aby byl připraven pro různé typy 

teroristických útoků. V tomto ohledu jsou využity zprávy bezpečnostních agentur, 

zpravodajských služeb, státních institucí a vědeckých pracovišť.  

 

Klíčová slova 

Terorismus, islamismus, Islámský stát, strategie, útok  



 

Abstract 

The aim of the diploma thesis is the description of Islamist terrorism and Islamist 

terrorist organizations that pose a threat to European states. In this respect, Islamist 

terrorism and its current manifestations in Europe, including its bearers, are brought closer 

together. The paper outlines the counter-terrorism policy of the European Union and the 

Czech Republic. 

For the elaboration of the thesis, a descriptive method was used in defining the 

political aspect of terrorism and typology of terrorism to characterize the features of 

Islamist terrorism. At the same time, an analysis method is used to present the current 

violent attacks of Islamist terrorism in Europe. 

In the theoretical part, the current state of the given issue is evaluated on the basis of 

the development of the security situation in Europe. Here are the basic notions such as 

terrorism and Islamic terrorism or terrorist organizations threatening the Czech republic. 

The counter-terrorism strategy of the European Union and the Czech Republic is also 

outlined. 

The practical part analyzes and compares the social impacts of terrorist attacks on 

EU countries. In the end, there are options designed to eliminate Islamist attacks. The result 

of the thesis is a proposal for adjusting the counter-terrorism legal system of measures in 

the Czech Republic so that it is ready for various types of terrorist attacks. In this respect, 

reports from security agencies, intelligence services, state institutions and scientific 

institutions are being used. 
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1 ÚVOD 

S terorismem se svět potýká již několik století. První zmínky o terorismu sahají                     

až do 1. století našeho letopočtu. Od této doby se terorismus a jeho projevy velmi změnili. 

Změnil se důvod páchání teroristických činů, změnili se teroristé. V druhé polovině                        

20. stoleté se páchaly teroristické útoky zejména z politický důvodů. Tyto útoky byly 

vedené proti určité skupině politicky smýšlejících osob.  

 

Na začátku 21. století se ale představa terorismu začala radikálně měnit. Politický 

terorismus přecházel do pozadí a začal se projevovat islamistický terorismus, který je 

mnohem nebezpečnější a zákeřnější. Západní vyspěly svět se s touto formou terorismu 

setkal poprvé v roce 2001, kdy byl dne 11. září proveden teroristický útok na New York                                     

a Washington ve Spojených státech amerických. Tato událost otřásla celým světem a strhla 

lavinu solidárnosti s rodinami pozůstalých a záchranářů, kteří se podíleli na záchranných 

pracích. Tento útok ale zahájil i několik vojenských operací, které měly za úkol terorismus 

vymýtit. Všechny operace byly vedené Spojeními státy a zúčastnila se jich většina 

evropských zemí. Po počáteční euforii se však začalo spekulovat, zda za vojenskou akcí 

stojí opravdu zničení teroristických buněk, nebo vlastní zájmy Spojených států. 

 

Problém těchto vojenských akcí byl nejen v probuzení dalších spících teroristických 

buněk, ale hlavně v podněcování ještě větší nenávisti vůči vyspělému západu ze strany 

chudých muslimských zemí. Vhledem k výši negramotnosti obyvatel zemí třetího světa                      

a hlavním zásadám islámu není velký problém přesvědčit obyvatele k páchání 

teroristických zločinů po celém světě.  

 

O hrozbě islamistického terorismu se již přesvědčila i Evropa, a to v roce 2015, kdy 

byla zahájena série teroristických útoků páchaných v různých zemích Evropské unie. Tyto 

útoky jsou o tolik horší, že se nebylo možné je předvídat, ani se jim jakýmkoliv způsobem 

bránit. Bylo útočeno lidi, kteří se chtěli bavit, na děti, které si užívali radosti dětství,                        

nebo na například na novináře, kteří se nebojí napsat pravdu a umí se vážným věcem i 

zasmát. 

 

Bohužel se k teroristickým organizacím přidávají lidé, kteří se v Evropě narodili, 

islám nikdy nevyznávali a celý život žili jako běžní Evropané. O to víc je děsivější, že tito 
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lidé jsou schopni se přidat na stranu islamistických radikálů, kteří znají pouze svou víru,                  

a i tu si upravují tak, aby jim dovolila zabíjet nevinné obyvatele planety. 

 

     Cílem práce je popis islamistického terorismu a islamistických teroristických 

organizací, které představují hrozbu pro evropské státy. V tomto ohledu je přiblížen 

islamistický terorismus a jeho aktuální projevy v Evropě, včetně jeho nositelů. V teoretické 

části práce jsou představeny základní pojmy, mezi které patří terorismus a islámský 

terorismus, dále teroristické organizace, které představují reálnou hrozbu pro Evropu. 

 

V rámci výzkumu byla položena výzkumná otázka: Ovlivňuje hrozba islamistického 

terorismu Evropu a Českou republiku?  Jaké jsou dopady teroristických útoků na státy 

Evropy? Od roku 2015 proběhla na území Evropy řada teroristických útoků, které měly 

společného nositele. Vždy se jednalo o členy nebo příznivce teroristické organizace 

Islámský stát. Každý z těchto útoků nějakým způsobem ovlivnil jak běžný život obyvatel 

Evropy,                 tak i bezpečnostní složky států. 
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2 SOUČASNÝ STAV 

Evropa se s terorismem a jeho útoky potýkala už v minulém století, Jednalo se o 

útoky politických teroristických organizací jako je ETA nebo IRA. Tyto útoky nebyly 

vedené               proti civilnímu obyvatelstvu, ale zejména proti politickým představitelům 

dané země. V současné době se však stále častěji prosazuje islamistický terorismus, jehož 

bojovníci páchají terorismus v rámci džihádu, který je někdy nepřesně překládán jako Svatá 

válka. S nástupem Islámského státu a jeho rozmachu se džihád postupně změnil a 

z původního výkladu, který muslimům i během války nařizoval, že jsou povinni řídit se 

etickými zásadami a v žádném případě nesmí mučit osoby, ubližovat civilistům, starým 

lidem, dětem a ženám, se stal jakýsi návod pro vraždění všech lidí, kteří nejsou muslimové 

a dal teroristům pocit,      že mají právo tak konat. 

 

Od roku 2001, kdy byl spáchán teroristický útok ve Spojených státech, se většina 

evropských zemí, včetně České republiky, zapojila do boje proti terorismu. Tento boj 

spočíval zejména v nasazení vlastních vojsk na území muslimských zemí, odkud 

teroristické organizace vycházejí. Po teroristických útocích spáchaných v roce 2015 ve 

Francii došlo k obnově několika dokumentů Evropské unie, které se zabývají bojem proti 

terorismu a byly vytvořené nové nástroje, které mají terorismus eliminovat. Přesto se 

během dalších let prokázalo, že Evropa a její jednotlivé členské státy nejsou schopné 

odhalit všechny chystané teroristické útoky a zemřely tak další desítky osob. 

 

Podle oficiálních zpráv Europolu jsou sahají počty dokončených, nedokončených         

či zmařených teroristických útoků ke stovkám. Na území Evropské unie došlo k zatčení 

několika tisíc osob podezřelých z terorismu a stovky z nich byly za terorismus odsouzeny. 

Bohužel mnoho dalších jich uniká a to i díky tzv. schengenskému prostoru, který zaručuje 

volný pohyb osob 
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2.1.1 Terorismus  

Obecně lze terorismus chápat jako nedemokratické úsilí s cílem o prosazení 

náboženských, ekonomických, nacionálních, nebo jiných zájmů, za pomocí násilí                              

a zastrašování obyvatelstva
1
.  

 

Další experti na terorismus jej charakterizují jako „užití síly nebo hrozící užití síly 

zaměřené k dosažení politických změn" (Brian Jenkins), „nezákonné užití síly zamířené                

na nevinné lidi k dosažení politického cíle" (Walter Laqueur), „promyšlenou úmyslnou 

plánovitou vraždu, újmu na zdraví a hrozbu nevinným s cílem vytvořit obavu a zastrašení 

za účelem dosažení politické nebo taktické výhody" (James M. Poland). Většina definic 

však má určité společné prvky, zdůrazňuje cílevědomé použití fyzického násilí namířeného               

proti civilistům, které má způsobit klima všeobecného strachu v cílovém obyvatelstvu,                  

za účelem politických a sociálních změn. Definovat terorismus tak, aby byly postiženy 

všechny stránky jeho projevů a dopadů, není jednoduché. Obsah definice by se zcela jistě 

lišil podle toho, zda by se na terorismus nahlíželo z pohledu právního, bezpečnostního,              

nebo třeba sociologického. Pro všechny takové definice by však bylo společné, že jde                 

o protiprávní akty systematického páchání úkladného násilí proti obyvatelstvu a státním 

orgánům za účelem vyvolání strachu, paniky a destabilizace stávajících politických 

poměrů.
2
  

 

2.1.2 Islamistický terorismus  

Islamistický terorismus zahrnuje násilná jednání proti symbolickým nebo náhodným 

obětem, která se inspirují ideologií islamismu. Termín islamismus bývá interpretován 

různě, nejčastěji se jím ale rozumí myšlenkový směr, který na rozdíl od nacionalismu 

odkazuje prvotně k náboženství a ostatní faktory (národnost, jazyk apod.) považuje za méně 

významné
3
.  

 

S pojmem islamistický terorismus se velmi úzce pojí pojem džihád. Pro slovo 

džihád je také užíván synonymní výraz – Svatá válka neboli válka vedená za účelem šíření 

                                                 

1
HRBATA, M. Islámský terorismus organizace Džamá islmíja jako aktuální hrozba současnosti, Vojenské 

rozhledy, 2014, roč. 23 (55), č. 1, s. 42 – 49, ISSN 1210-3292 

2
 tamtéž 

3
 Encyclopedia of the Orient. Looklex encyklopaedia [online]. 2018 [cit. 2018-03-16]. Dostupný z: http://i-

cias.com/e.o/index.htm 

http://i-cias.com/e.o/index.htm
http://i-cias.com/e.o/index.htm
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víry                  či na její obranu, válka proti nevěřícím nebo odpadlíkům. Obranný džihád je 

ostatně pro mnohé islámské duchovní jediným legitimním použitím násilí pro víru. Určitá 

militantnost islámu je samozřejmě poplatná bouřlivé historické a geopolitické situaci, ve 

které vznikl.
4
  

 

Z hlediska islámského učení přitom není podstatné rozlišování mezi terorismem                      

a jinými formami politického násilí (klasická válka, povstalectví, guerilla apod.) podstatné, 

protože islámští bojovníci se obecně chápou jako vykonavatelé ozbrojeného džihádu, který 

tyto pojmy ani západní koncepty humanitárního práva nerozeznává. Jsou schopni různých 

forem boje, což dokazuje např. přechod afghánských mudžáhedinů do al-Ká'idy. Pro 

bojovné pojetí islámu, které upřednostňuje aktuální ozbrojený boj, se používá i pojem 

džihádismus. Džihádisté mohou postupovat v rozporu s islamisty, kteří usilují o získání 

mocenských pozic kvazilegálními prostředky: zájmové skupiny, politické strany, 

„demografická bomba" apod. Pod tímto pojem se rozumí postupné ovládnutí společností 

díky vysoké porodnosti                      v islámské populaci, která pak bude pod kontrolou 

islamistů nárokovat mocenské zastoupení odpovídající počtu muslimů v dosavadních 

západních společnostech, případně i jinde,                  např. v Izraeli.
5
  

 

2.1.3 Islamistické teroristické organizace ohrožující Evropu  

Islámský stát 

Islámský stát je novodobou teroristickou organizací. V historii terorismu se nikdy 

takováto podobná organizace neobjevila. Islámský stát je co do počtu přívrženců největší 

organizací na světě.  

 

Vznik Islámského státu je datován do konce 20. století. V této době působila na 

území Iráku organizace s názvem Skupina pro monoteizmus a džihád.  Jejím vůdcem byl 

jordánský saláfista Abú Musa al-Zarkáví. Organizace pracovala zcela samostatně do roku 

2004,                   kdy došlo k invazi do Iráku vedené Spojenými státy. Po této události se 

organizace přihlásila k následování Usáma bin Ládina a změnila svůj název na Al-Káida 

                                                 

4
 Výcvikové strategie islamistických teroristů. KAVÁLEK, Tomáš, Security outlines - studentský portál 

(ne)jen o bezpečnosti, [online].  2011 [cit. 2018-02-10]. Dostupný z: 

http://www.securityoutlines.cz/vycvikove-strategie-islamistickych-teroristu 

5
 MAREŠ, M. Islamismus jako bezpečnostní hrozba pro Českou republiku, Vojenské rozhledy, 2010, roč. 19 

(51), č. 4, s. 118–128, ISSN 1210-3292 
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v Iráku nebo také AQI. V roce 2006 byl vůdce organizace zabit a nahrazen egypťanem Abú 

Ayyub al-Masrím. Ten AQI čtyři měsíce po svém dosazení připojil k Mudžáhedínské radě 

šúry, což byla jakási koalice, která sdružovala dohromady celkem šest islámských 

extrémistických organizací. Tato koalice vyhlásila v říjnu roku 2006 Islámský stát v Iráku. 

Vůdcem se stal Abú Abdulláh al-Rašíd al-Bagdádí, který organizací vedl až do roku 2010, 

kdy byl zabit při vojenské operaci amerických a iráckých jednotek. Po jeho smrti se stal 

vůdcem Abú Bakr al-Baghdádí,                který ve stejném roce zaútočil s bojovníky Al-

Káidy na katolický kostel v Bagdádu,                      kde pozabíjeli 58 lidí.  

 

O rok později vypsali Spojené státy odměnu za dopadení Al-Baghdádího, který se 

tak stal nejhledanějším teroristou světa hned po Bin Ládinovi. 

V polovině roku 2012 vyzval Al-Baghdádí své bojovníky, aby pomohli povstalcův 

v Sýrii proti prezidentovi Bašáru. Ihned poté došlo k několika útokům. Po roce bojovníci 

islámského státu provedli útok na Bagdád, při kterém bylo osvobozeno více než 500 lidí 

z vězení. 

 

V roce 2014 se Al-Káida distancovala od Al-Baghdádího organizace, která převzala 

kontrolu nad značnou částí Sýrie a Iráku. Skupina je radikály přejmenována na Islámský 

stát a na zabraném území vyhlašuje chalífát. Zároveň s tím vyžaduje bezmeznou poslušnost 

všech muslimů na světě. Měsíc po těchto událostech dochází k několika vraždám novinářů, 

humanitárních pracovníků a dalších zajatců. Tyto vraždy jsou natáčeny na video                                 

a zveřejňovány po celém světě. V říjnu je vůdce při náletu koaličních jednotek zraněn.                       

Po tomto zranění vyzývá k „explodování sopky džihádu po celém světě“. Dochází 

k dalšímu vraždění a zabírání dosud neobsazených území v Sýrii a Iráku.  

 

V roce 2015 vstoupil do boje proti Islámskému státu Egypt, který provedl na pozice 

radiálu řadu náletů. Zároveň probíhají iráckou armádou a jejími spojenci boje o město 

Tikrit 

 

Al-Káida 

Al-Káida je teroristická organizace, která byla založeno v 80. letech minulého 

století. Jako důvod vzniku se uvádí nasazení vojsk Sovětského svazu na území Afganistánu. 

A-Káida patří mezi nejlépe organizované teroristické skupiny na světě. Její struktura je 

velmi těžko napadnutelná a je problematické se do ní infiltrovat.  
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O organizaci se svět dozvěděl v roce 2001, kdy byly spáchány útoky na Spojené 

státy americké, ke kterým se Al-Káida přihlásila a začala tak válku v Afganistánu. Jejím 

hlavním představitelem byl Usáma bin Ládin, který byl zabit při operaci amerických 

jednotek v roce 2011. Po jeho smrti došlo k vytvoření Islámského státu, který odmítl Al-

Káidě poslušnost. Svými činy později dostal Al-Káidu do pozadí. 

 

V současné době má Al-Káida několik odnoží, které působí např. v Jemenu, 

Turecku, Iráku, Somálsku, Sýrii a dalších zemích. 

 

Tálibán  

O Talibánu se často mluvilo v souvislosti s Al-Kajdou a útoky na World trade 

center. Kdy a kde ale Talibán vznikl? Jeho začátky jsou datovány do devadesátých let 

minulého století. Objevil se v severním Pákistánu, když se stahovala sovětská vojska 

z Afghánistánu. Talibán, který byl sponzorován Saudskou Arábií, měl obnovit mír a 

bezpečnost v oblastech Paštunu, které se rozprostírají mezi Pákistánem a Afghánistánem a 

prosadit vlastní verzi šaría, tedy islámského práva 

V obou zemích, jak Afghánistánu tak i Pákistánu, zavedl nebo podporoval Talibán 

islámské tresty - jako jsou veřejné popravy odsouzených vrahů a cizoložců a amputace 

těch, kteří byli odsouzeni za krádež. Muži museli pěstovat vousy a ženy musely nosit 

všestrannou burku. Talibán zakázal televizi, hudbu a kino a nesouhlasil s tím, aby dívky ve 

věku 10 a více let chodily do školy. Pákistán opakovaně popřel, že byl architektem 

talibanského podniku. Ale není pochyb o tom, že mnoho Afghánců, kteří se původně 

připojilo k hnutí, bylo vzděláno v madrasách (náboženských školách) v Pákistánu. Pákistán 

byl také jednou ze tří zemí, společně se Saúdskou Arábií a Spojenými arabskými emiráty 

(SAE), které uznaly Talibán, když byli v moci v Afghánistánu od poloviny 90. let do roku 

2001. Byla to také poslední země, která porušila diplomatické styky s Talibánem.
6
 

                                                 

6
 Who are the Taliban?, BBC [online]. 2016 [cit. 2017-12-17]. Dostupný z: 

http://www.bbc.com/news/world-south-asia-11451718 
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Přestože Pákistán v posledních letech přijal tvrdší boj proti militantům Talibanu,             

kteří provádějí útoky na svou půdu, předseda vlády Nawaz Sharif - který byl zvolen v 

květnu 2013 - řekl, že mluvení s militanty je jednou z jeho priorit. Nejméně tři klíčové 

vůdci pakistanského Talibanu byli v roce 2013 zabiti v americké drone stávky. Mullah 

Nazir byl              v lednu zabit a Waliur Rehman byl v květnu zabit. V listopadu 2013 byl 

vůdce skupiny                       v Pákistánu Hakimulláh Mehsud zabit v drone stávku. 

Navzdory těmto překážkám                 pro militanty však existuje důkaz, že jejich vliv v 

Karáčí se výrazně zvýšil. Co je pravděpodobně jedním z nejvíce mezinárodně 

kritizovaných útoků všech pákistánských Talibanů, se konalo v říjnu 2012, kdy byla 

žoldnářka Malala Yousafzai napadena na cestě domů ve městě Mingora.  

Pozornost světa byla věnována Talibanu v Afghánistánu po útoku na Světové 

obchodní centrum v září 2001. Taliban v Afghánistánu byl obviněn z poskytnutí útočiště 

Usámovi bin Ládinovi a hnutí al-Kajdy, kteří byli za útoky obviňováni. Krátce po 11. září 

byl Taliban z moci v Afghánistánu veden koalicí pod vedením USA, ačkoli jejich vůdce 

Mullah Mohammad Omar nebyl zachycen. V uplynulých letech se Taliban znovu objevil                  

v Afghánistánu a v Pákistánu se stal mnohem silnějším, kde pozorovatelé tvrdí, že existuje 

volná koordinace mezi různými frakcemi Talibanu a militantními skupinami. Hlavní 

pákistánská frakce vedla Hakimullah Mehsud až do své smrti. Jeho Tehrik-e Taliban 

Pákistán (TTP) je obviňován z desítek sebevražedných bombových útoků a dalších útoků. 

Pozorovatelé však varují, aby se nepodařilo přesvědčit o existenci jedné jednotné povstání 

proti pákistánskému státu.  

Po mnoho let byl Taliban v Afghánistánu veden Mullem Omarem, vesnickým 

duchovním, který v osmdesátých letech ztratil pravé oko a bojoval proti okupačním silám 

Sovětského svazu. Afghánci, unaveni excesy mudžáhidů a bojovníci po sovětech byli 

vyhnáni, obecně uvítali Taliban, když se poprvé objevili na scéně. Jejich počáteční 

popularita byla z velké části důsledkem jejich úspěchu v potlačování korupce, potlačení 

bezpráví                        a učinění silnic a oblastí pod jejich kontrolou bezpečných pro 

obchod k rozkvětu. Přesně o rok později zajali afghánský kapitál v Kábulu poté, co svrhli 

režim prezidenta Burhanuddina Rabbaniho a jeho ministra obrany Ahmed Shah Masood. 

Do roku 1998 ovládali téměř 90% Afghánistánu. Byli obviněni z různých lidských práv a 

kulturního zneužívání. Jeden známý příklad byl v roce 2001, kdy Taliban pokračoval ve 

zničení slavných soch Bamijských Buddhů ve středním Afghánistánu, a to i přes 

mezinárodní pobouření. 
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Dne 7. října 2001 vojenská koalice pod vedením USA napadla Afghánistán a první 

týden v prosinci se talibanský režim zhroutil. Mullah Omar a jeho druzí se vyhnuli 

zachycení přes jeden z největších mužů na světě. Mnozí vedoucí představitelé Talibanu se 

uchýlili                   do pakistanského města Quetta, odkud řídí Taliban, říkají analytici. 

Existenci toho, co je nazýváno "Quetta Shura", je islámábádám popíráno, i když existuje 

mnoho důkazů o opaku. 

Navzdory stále vyššímu počtu zahraničních vojsk Taliban neustále rozšiřoval svůj 

vliv, což způsobilo, že obrovské oblasti Afghánistánu jsou nejisté a násilí v zemi se vrátilo 

na úroveň neviděnou od roku 2001. Jejich ústup v letech po roce 2001 jim umožnil omezit 

jejich lidské a materiální ztráty a vrátit se s pomstou.
7
 

Během několika posledních let došlo k několika útokům na Kábul. Zájmem 

Talibánu jsou tak stále jednotky NATO, které operují na území Afghánistánu. Při nástupu 

Islámského státu byl Talibán velmi ohrožen, protože mnoho jeho bojovníků přešlo právě na 

stranu ISIS. I přesto se organizace nerozpadla a je tak velkým ohrožením pro západní svět. 

Hamás 

Organizace Hamás je vlastně palestinská politická islamistická organizace, která je 

některými zeměmi považována za teroristickou. Takto je vedena například v Izraeli, 

Evropské unii, Spojených státech amerických, Kanadě, Egyptě nebo Japonsku. Slovo 

Hamás je zkratka názvu Hnutí islámského odporu. Jako strana vznikla v roce 1987, kdy 

působila jako pobočka Muslimských bratří Al-Madžama Al- Islami, působících v Egyptě. 

Od vzniku Hamásu má organizace jasně danou strukturu, které se po dobu jejího působení 

nemění. Je rozdělena na dvě části a to vojenskou a politickou či civilní. Vojenská část 

provádí útoky proti Izraeli a působí v utajení a civilní část organizuje různé aktivity, 

rekrutuje nové členy, snaží se sehnat peníze nebo poskytuje různé sociální služby chudým 

palestincům. V roce 2006 dokonce Hamás vyhrál volby do Palestinské národní rady. 

 

Hamás se od svého počátku snaží vytvořit na území Izraele islámský palestinský 

stát. Jeho podpora je soustředěna zejména do problémového pásma Gazy. Šestatřicet článků 

Smlouvy organizace Hamas zdůrazňuje islámskou víru - islám má být primární ve všech 

aspektech života. Podle této Smlouvy je Hamas Muslimským bratrstvem v Palestině. 

                                                 

7
 Who are the Taliban?, BBC [online]. 2016 [cit. 2017-12-17]. Dostupný z: http://www.bbc.com/news/world-

south-asia-11451718 

http://www.bbc.com/news/world-south-asia-11451718
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Hamas charakterizuje boj proti nepříteli jako individuální povinnost každého muslima a 

požaduje revoluční činnost od všech členů společnosti. Organizace Hamas je přesvědčena,                                

že "Palestina je islámským svěřenectvím, posvěceným pro budoucí muslimské generace až 

do Soudného dne", a tak nelze vyjednávat o kompromisu s nikým.
8
 

 

Organizace provedla svůj první útok v roce 1994. Jednalo se tehdy o odvetu za 

masakr v Hebronu, kde bylo v mešitě Ibrahimi zavražděno 29 muslimských věřících. Od té 

doby bylo provedeno několik dalších teroristických útoků na izraelské bezpečnostní a 

vojenské cíle. Finance Hamás získával od islámského režimu v Iránu, jednotlivými 

privátními dárci              ze Saudské Arábie nebo od palestinských emigrantů. 

 

V současné době Hamás provozuje desítky internetových stránek. Seznam těchto 

stránek je na internetovém Haganahu. Hlavní stránky organizace Hamas obsahují překlady 

jejích oficiálních komuniké do perštiny, do urdu, do malajštiny, do ruštiny, do angličtiny                   

a do arabštiny.
9
 

 

I přesto, že se hnutí od svého počátku zajímá o území Izraele, není vyloučeno, že 

jeho členové mohou zaútočit i na území Evropy.  

 

 

Hizballáh.  

Hnutí Hizballáh je dnes jednoznačně fenoménem přesahujícím nejen hranice 

Libanonu, nýbrž i Blízkého východu samotného. Z původně extrémistické šíitské skupiny, 

která mezi prvními proslula sebevražednými atentáty, se stala jedna z nejdůležitějších 

politických sil v Libanonu. Hizballáh se stal jakýmsi fenoménem, který se těší velké 

popularitě i mezi sunnitskými muslimy, zejména jako symbol úspěšného odporu proti 

Izraeli. Velkou měrou se tak stalo i díky jeho úspěšné etablovanosti coby politického aktéra                        

v Libanonu. A právě proces jeho institucionalizace v libanonské společnosti a na politické 

scéně je hlavním předmětem tohoto textu. Snaží se popsat změny v ideologii, politickém 

vystupování a i ve vojenském chování Hizballáhu. Snaží se identifikovat vlivy, které měly 

na jeho institucionalizaci vliv, a celkově chce přispět k pochopení, proč toto hnutí mělo 

                                                 

8
 Co je organizace Hamas? Britské listy [online]. 2006 [cit. 2017-12-17]. Dostupný z: 

https://legacy.blisty.cz/art/26772.html 
9
 tamtéž 

https://legacy.blisty.cz/art/26772.html
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takový úspěch. Časově je pro práci zlomový rok 1992 a práce se detailněji zabývá vývojem 

do roku 2000, kdy došlo k izraelskému stažení z Libanonu, které znamenalo další přelom                   

v institucionalizaci Hizballáhu a jeho definitivní etablaci na libanonské a regionální 

politické scéně.
10

 

 

Říci o současném Hizballáhu (tedy česky Straně Boží), že jde o stát ve státě, není                   

v určitém ohledu příliš daleko od pravdy. Toto islamistické hnutí ovládá v podstatě 

autonomně na státu část libanonského území, provozuje vlastní ozbrojené složky                                  

a zpravodajskou službu, ale i třeba školy, nemocnice, telekomunikační síť nebo televizní                    

a rozhlasovou stanici. A podle některých hlasů dělá tohle všechno lépe a efektivněji než stát 

samotný. Za více než 30 let své existence dokázal Hizballáh ujít skutečně dlouhou cestu                      

a proměnit se z jedné z mnoha bojůvek libanonské občanské války v organizaci,                            

která zasahuje do prakticky všech oblastí života lidí na „jeho teritoriích“. Co ale po celou 

dobu neopustil, je jeho dlouhodobý cíl dobýt Jeruzalém a zničit židovský stát.
11

 

 

V čele Hizballáhu stojí již od jeho založení sedmičlenná rada tvořená z velké 

většiny seniorními šíitskými kleriky. Formální hlavu celé organizace pak tvoří radou ze 

svých řad volený generální tajemník, kterým je od roku 1992 Hasan Nasralláh. Hizballáh je 

rozdělen na politickou a ozbrojenou část, které fungují formálně odděleně. K vlastnímu 

jádru hnutí se pak různými způsoby připojuje celá řada dalších skupin. Známé jsou vazby 

na některé civilní neziskové organizace, komerční společnosti, ale třeba i na sítě 

organizovaného zločinu, které přispívají k jeho financování a vyzbrojování. Současný 

Hizballáh je velmi komplexní organizací zabývající se celou řadu činností, z nichž násilné 

aktivity tvoří jen malou, byť velmi důležitou část. 

Mimo ozbrojeného a politického křídla má i své rozvojové, vzdělávací, mediální                  

či sociální instituce a dále výzvědné, ekonomické nebo výzkumné sekce. Především pro 

šíitské komunity tak nyní dokáže zajistit velké množství funkcí, jež bývají obvykle 

                                                 

10
 Institucionalizace hnutí Hizballáh v Libanonu. MÁDL, Michal, Válka.cz  [online]. 2012 [cit. 2017-12-19]. 

Dostupný z: https://www.valka.cz/14531-Institucionalizace-hnuti-Hizballah-v-Libanonu 

11
 Hizballáh 1982-2013: trvalý sen zničit Izrael, DANIEL, Jan, 100+1 Zahraniční zajímavost [online]. 2015 

[cit. 2017-12-19]. Dostupný z: https://www.stoplusjednicka.cz/hizballah-1982-2013 
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doménou státu, čímž zároveň vytváří prostředí paralelní islamistické společnosti (či podle 

slov Hizballáhu „společnosti odporu“) s efektivně fungujícími veřejnými službami, 

vzděláváním a silnou, dovnitř i ven zaměřenou propagandou. Právě na tyto činnosti pak jde 

údajně největší část jeho rozpočtu. Ozbrojená část hnutí spadá přímo pod velení nejvyšší 

rady a tvoří ji jak jednotky orientované na boj s „vnějším nepřítelem“, tak i vysoce 

utajované jednotky Bezpečnostní sekce pověřené zajišťováním vnitřní bezpečnosti a 

zpravodajskou činností. 

Odhadnout počet ozbrojených členů Hizballáhu je velmi nesnadný úkol. Po válce                   

z léta 2006 hnutí jejich počet výrazně navýšilo a podle odhadů izraelské rozvědky je nyní 

schopné mobilizovat až 20 000 bojovníků, z nichž velká část disponuje poměrně pokročilou 

výzbrojí. Hizballáh má navíc k dispozici celou řadu různých typů raket krátkého a středního 

doletu a ve své propagandě se chlubí, že je schopný zasáhnout velkou většinu území 

Izraele.
12

  

Muslimské bratrstvo.  

Muslimské bratrstvo je náboženská a politická skupina založená na přesvědčení,                   

že islám není jen náboženství, ale způsob života. Podporuje odklon od sekularismu a 

návratu k pravidlům Koránu jako základ pro zdravé rodiny, komunity a státy. 

Organizace byla založena v Egyptě již v roce 1928. Svým fundamentalistickým 

postojem v politických otázkách představuje Muslimské bratrstvo vážné nebezpečí pro 

státy, které mají mírnější poměr k náboženství. Bratrstvo se pokusilo o několik povstání,                      

např. v Egyptě či v Sýrii, takže dnes stojí jeho radikální formy většinou mimo zákon. 
13

 

 

Hnutí oficiálně odmítá použití násilných prostředků k zajištění svých cílů. Odpůrci 

skupiny však byli spojeni s útoky v minulosti a kritici obviňují Bratrstvo za jiskřivé 

problémy jinde na Středním východě. Mnoho z nich považuje předchůdce moderního 

militantního islamismu. Ve studii z roku 1997 pro Harvard International Review řekl 

                                                 

12
 Hizballáh 1982-2013: trvalý sen zničit Izrael, DANIEL, Jan, 100+1 Zahraniční zajímavost [online]. 2015 

[cit. 2017-12-19]. Dostupný z: https://www.stoplusjednicka.cz/hizballah-1982-2013 
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 Muslimské bratrstvo. iEncyklopedie.cz [online]. 2018 [cit. 2018-01-05]. Dostupný z: 

http://www.iencyklopedie.cz/muslimske-bratrstvo/ 

 

https://www.stoplusjednicka.cz/hizballah-1982-2013
http://www.iencyklopedie.cz/muslimske-bratrstvo/


22 

 

viceprezident muslimského bratrstva Mohammad Ma'mun El-Hudaibi, že bratrstvo bylo 

založeno na dvou "klíčových pilířích".Jedná se o: zavedení islámské šaríje (způsobu života 

nebo principů) jako základ kontroly záležitostí státu a společnosti a práce "k dosažení 

sjednocení                                  mezi islámskými státy a státy, zejména mezi arabskými 

státy, a jejich osvobození                              od zahraničních imperialismus."
14

 

 

Další skupiny 

Abú Sajjáf 

Organizace známá také jako al-Hakarat al-Islamíja, je jedna                                                                                  

z řady islamistických teroristických skupin, které působí v části jižních Filipín. Od roku 

1991, kdy byla založena, se Abú Sajjáf podílela na několika bombových 

útocích, únosech, vraždách a vydírání. Všechny tyto prostředky jsou organizací 

považovány za prostředek k boji za nezávislou islamistickou provincii na Filipínách. Abú 

Sajjáf je skupinou napojenou na teroristickou skupinu Islámský stát. Podle odhadů měla 

organizace      v červenci 2003 od 500 do 1000 příslušníků.
15

 

 

Al-Káida v islámském Maghrebu 

 Jedná se o organizaci, které se původně nazývala Salafistická skupina pro kázání                  

a boj. Organizace usiluje o svržení alžírské vlády a následné nastolení islámského státu. 

Záměrem, který skupina vyhlásila, je napadat americké a evropské cíle. Za teroristickou 

organizaci byla skupina označena Organizací spojených národů, Ruskem, USA a 

Spojenými arabskými emiráty. 

Členská základna organizace je vytvářena v alžírských                                                                              

a místních saharských komunit (jako jsou Tuaregové a některé klany na severu Mali) stejně 

jako Maročanů z předměstí marockých měst. V čele organizace ale dominují zejména 

Alžířané. Jedním z hlavním příjmů skupiny je získané výkupné za cizince. 

                                                 

14
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Ansar Dine 

je militantní islamistická skupina podezřelá z vazeb na al-Káidu v islámském 

Maghrebu. Jejím cílem je zavedení islámského práva na území Mali. Skupina zahájila svou 

činnost v dubnu 2012 během povstání Tuaregů s cílem ustanovit v severním Mali nezávislý 

stát Azavad. Do mezinárodního povědomí vstoupila skupina především 

ničením súfistických svatyní ve městě Timbuktu.
16

  

 

Aš-Šabáb 

Jedná se teroristickou skupinu mladých islámských vzbouřenců. Toto hnutí vzniklo 

během války na území Somálska. Skupina Aš-Šabáb, která je militantní, usiluje o vytvoření 

islámského státu v Somálsku. 

 

Boko Haram 

Boko Haram (jeden možný český překlad z hauštiny: Západní učení je rouhání, 

další možné výklady jsou "Knihy jsou hříchem/zakázany", "západní učení je hříchem" , 

"pozápadnění je svatokrádež" , "Moderní výchova je hříchem" , "předstírání falešných 

skutečností je hříchem"), dřívějším vlastním jménem Lidé oddaní propagaci Prorokova 

učení a džihádu je salafistickáislamistická povstalecká skupina, operující                                                               

na území Nigérie, Čadu, Nigeru a Kamerunu. Jejím cílem je z Nigérie vytvořit muslimský 

stát, založený na striktním výkladu práva šaría. Šaría již platí v muslimských severních 

státech, na převážně křesťanském jihu nikoliv. Skupina byla původně napojena                                      

na teroristickou síť Al Kajdá, v březnu 2015 se však přihlásila k Islámskému státu, jehož 

vedení slíbila poslušnost a změnila své jméno na Západoafrická provincie Islámského 

státu.
17
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Boko Haram se proslavila svými teroristickými útoky, které mohly za životy stovky 

lidí.  13. listopadu 2013 označily Spojené státy organizaci za teroristickou. 

Dne  22. května 2014 byla skupina Boko Haram přidána Radou bezpečnosti OSN na 

svůj seznam teroristických organizací.  

 

Brigáda al-Abbás 

Brigáda al-Abbás je provládní šíitská  vyzbrojená skupina, která se účastní Syrské 

občanské války. Skupina byla pojmenována podle syna imáma Alího, Abbáse ibn Alího. 

Skupina byla zformována na konci roku 2012 a jejím hlavní cílem je ochrana šíitských 

posvátných míst v Sýrii a zejména mešity Sajjida Zeinab. Do podvědomí se dostala 

zejména díky svým reakcím na znesvěcování šíitských svatyní, památek a dalších míst 

syrskými povstalci. Od tohoto okamžiku plně spolupracuje se syrskou armádou. Skupinu je 

tvořena rodilými obyvately Damašku, šíitskými iráckými uprchlíky, kteří se v Damašku 

usídlili, tak zahraničními šíitštími dobrovolníky. Iráčané tvoří základní složku skupiny. 

Skupina operuje hlavně v okolí Aleppa a Damašku. 

Na jaře roku 2013 agentura Reuters ohlásila, že se skupina kvůli neshodám ohledně 

vedení a financování rozdělila. Údajně došlo i k přestřelkám. Velká část nesyrských 

bojovníků následně vytvořila novou skupinu. 

Dne 19. května 2014 bojovníci povstalecké islamistické skupiny Harakat Nour al-

Din                al-Zenki oznámili, že dobyli regionální velitelství brigády v Aleppu. 

Když v roce 2014 v Iráku postupoval Islámský stát , mnoho iráckých členů se 

muselo vrátit zpět. 

 

Džabhat Fatah aš-Šám 

Fronta an-Nusrá či zkráceně jen An-Nusrá, pod novým názvem Džabhat Fatah          

aš-Šám (česky: Fronta dobytí Sýrie) je syrská teroristická organizace účastnící se občanské 

války v Sýrii, jako An-Nusrá byla napojená na teroristickou organizaci Al-Káida, po svém 

odštěpením změnila název na Džabhat Fatah aš-Šám. Cílem organizace je vytvoření 
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islámského státu na území Sýrie. Jejím vůdcem je Muhammad Džulání. Mezi její další 

přední členy patří Majsar Alí Músa Abdalláh Džuburí, Anás Hasan Chatáb či Farúk 

Tajfúr.
18

 

Skupina bojuje proti Islámskému státu a syrské vládě, příležitostně ale spolupracuje 

s Islámským státem v boji proti syrské vládě. Dne 11. prosince 2012 ji Spojené státy 

americké zařadily na seznam teroristických organizací, v květnu 2013 tak učinila i Rada 

bezpečnosti OSN. Jednalo se o oficiální syrskou větev Al-Káidy až do července 2016,                   

kdy se organizace zdánlivě rozdělily.
19

 

 

Džamát Šaríat 

Džamát Šaríat je největší islamistická vojenská organizace 

v předkavkazském Dagestánu v Ruské federaci s hlavním sídlem v Machačkale. Vznikla 

během Druhé čečenské války, aby podporovala nezávislost Dagestánu 

coby islámského státu. Na svém kontě má už stovky obětí, zejména z řad ruských 

bezpečnostních a vojenských sil, ale také úředníků i civilistů. Ovlivňuje také separatistické 

konflikty v Čečensku a Ingušsku. Své členy a základny má i v Ázerbájdžánu. V Dagestánu 

se prohlašuje za legitimní autoritu, jejíž cílem je ustavit spravedlivou společnost založenou 

na právu šaría. Z toho titulu považuje útoky na policii nebo na kněze ruské pravoslavné 

církve za oprávněné.
20

 

 

Džundulláh 
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Džundulláh je militantní islamistickou sunnitskou organizací. Její základnu 

tvoří pákistánský Balúčistán, ale jejím proklamovaným cílem je podporovat sunnitské 

muslimy žijící v Íránu. Organizace zodpovídá za několik útoků v Íránu vedených jak proti 

armádě, tak ale i proti civilnímu obyvatelstvu. Džundulláh byla založena v roce 

2003 Abdulmalekem Rigim, který byl o sedm roků později v Íránu chycen a popraven. 

V roce 2010 se odhadovalo, že má skupina zhruba 1000 bojovníků, zavraždila 400 

íránských vojáků a mnoho civilistů. Organizace se přihlásila i k vraždě deseti horolezců 23. 

června 2013, kteří zemřeli nedaleko základního tábora pod horou Nanga Parbat. 

 

Fatah al-Islám 

Fatah al-Islám je radikální islamistická skupina sunnitských Arabů. 

Ve své teroristické činnosti se inspirovala skupinou al-Káida Usámy bin Ládina. Hnutí 

vzniklo odštěpením od sekulárního hnutí Fatah al-Intifáda, které podporuje Sýrie. Hlavním 

centrem hnutí je od listopadu 2006 palestinský uprchlický tábor Nahr al-

Bárid na severu Libanonu. V něm žije cca 40 000 běženců z území spravované Izraelem. 

Skupinu vede Palestinec Šakir al-Absí. Cílem hnutí je vrátit náboženskou složku do boje 

Palestinců za nezávislost na Izraeli. V uprchlických táborech v Libanonu uplatňují islámské 

právo šaría. Provádějí teroristickou činnost, například v únoru 2007 zaútočili na dva 

minibusy a zabili tři osoby. Zaměřují se zejména na atentáty na vybrané lidi, kteří 

v Libanonu vystupují proti Sýrii.
21

 

 

Hizb ut-Tahrir 

Hizb ut-Tahrir je mezinárodní pan-islámská politická organizace, která si dala za cíl 

sjednotit veškeré muslimské země jako islámský stát nebo chalífát. Organizace byla 

založena již v roce 1953 a to jako Sunnitská muslimská organizace v Jeruzalémě. Za 

zakladatele je považován Taqiuddin al-Nabhani, který je známý jako islámský učenec a 

odvolací soudce z palestinské vesnice Ijzim. Od doby založení se organizace rozšířila do 
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více než 50 zemí světa a počet jejích členů je odhadován na jeden milion. Hizb ut-Tahrir je 

stále velmi aktivní v západních zemích a to zejména ve Velké Británii, dále je aktivní v 

několika arabských a středoasijských zemích  a to i přesto, že je zakázán 

některýmivládami. Skupina má poměrně rostoucí popularitu v Severní Americe. Hizb ut-

Tahrir je silně antisionistický a Izrael označuje za "nelegální entitu", která musí být 

demontována. 

  

Islámská fronta (Sýrie) 

Islámská fronta je povstalecká islámská organizace, která se účastní Občanské války                        

v Sýrii v rámci Syrské opozice. Její vznik je datován k 22. listopadu 2013. Organizace 

vznikla sloučením sedmi samostatných skupin a zastřešuje různé islamistické skupiny. 

Islámská fronta důrazně odmítá pojetí zastupitelské demokracie a sekularismu, jejím 

cílem je vytvoření islámského státu a uplatňování islámského práva šaría pod vedením 

poradního sboru Majlis Ash-Shura. 

Islámská fronta bojuje za použití zbraní jak proti syrskému Asadově režimu,                                         

tak ale i proti Islámskému státu, který má obdobné cíle. 

Nejvíce se organizace mluvilo v červenci 2015, kdy jedna z podřízených organizací 

Islámské fronty, která se nazývá Islámská armáda (Jaysh al-Islam), provedela hromadnou 

popravou 18 bojovníků hlásících se k Islámskému státu. 

 

Islámská strana 

Islámská strana (Jamaat-e-Islami) je islamistická politická strana, která působí na 

území Pákistánu. Strana byla založena roce 1941 a je považována za nejstarší náboženskou 

stranu v zemi. Její sesterské organizace působí například v Indii, Bangladéši a Srí Lance, 

udržují poměrně blízké vztahy s multinárodní organizací Muslimské bratrstvo. Strana se 

staví za islámské zákony, razantně odmítá "západní" kapitalismus a socialismus a podle 

vlastních slov věří v demokracii v islámu odlišnou od té západní. 

 

Kavkazský emirát 
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Kavkazský emirát je název radikální islámské teroristické organizace samostatného 

státního útvaru na severním Kavkazu na území Ruské federace, který samovolně vyhlásila, 

ale fakticky neexistuje. Organizace si přivlastňuje rozsáhlé území ruských autonomních 

republik jako je Čečensko, Ingušsko, Dagestánu či oblast Kabardska-Balkarska. Kvakazský 

emirát prakticky nemá nad tímto územím žádnou moc. Dané území je pod kontrolou 

orgánů samotné Ruské federace. Organizace provádí teroristické útoky, které jsou mířené 

proti Rusku. V minulosti se jednalo například o bombové útoky v moskevském metru 

spáchané v roce 2010 či na letišti Domodědovo v roce 2011). Za teroristickou organizaci 

byl Kavkazský emirát prohlášen 8. 2. 2010 Nejvyšším soudem Ruské federace. Organizace 

byla vyhlášena v říjnu 2007 a to prezidentem Čečenské republiky Ičkerie, která však není 

dodnes uznána za právoplatnou. Organizaci vyhlásil Doku Umarovem, který se tímto sám 

jmenoval emírem. Když v roce 2013 zemřel, nastoupil na jeho místo o rok později Ali Abú 

Mukhamad který byl zabit 9.4.2015.  

Syrská opozice 

Syrská opozice je zastřešující pojem pro entity účastnící se občanské války v Sýrii, 

představované politickou syrskou Národní koalicí sil revoluce a syrské opozice a 

souvisejících protirežimních syrských skupin s určitou územní kontrolou v Sýrii. Jejich 

alternativní syrská vláda prohlašuje, že reprezentuje legitimní „Syrskou arabskou 

republiku“.
22

 

 

Tahrík-e Tálibán-e Pákistán 

Tahríke-Tálibán Pákistán, který někdy bývá označován jako Pákistánský Talibán, je 

organizace, která zastřešuje ostatní islamistické skupiny operující 

na pákistánských Federálně spravovaných kmenových územích, které se nacházejí 

 poblíž pákistánské hranice s Afghánistánem. Jeho cílem je prioritně odboj                      

proti pákistánské vládě, dále zavedení jejich interpretace a prosazování islámského 
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práva šaría a spojení s afghánskou odnoží k boji proti nasazeným 

jednotkám Severoatlantické aliance v Afghánistánu. 

Talibán v Pákistánu je pouze odnoží afghánského Talibánu a není s ním přímo 

spojen Tyto dvě organizace se odlišují svými zájmy, strategickými cíli ale svou historií a to 

i přes jistou podobnost a to, že jsou obě převážně paštunské. Afghánský Talibán, který 

bojuje prioritně proti mezinárodním silám a místním bezpečnostním složkám, zásadně 

odmítá útoky vedené proti pákistánskému státu. Naopak pákistánský Talibán útočí 

převážně na cíle,                 které jsou na území Pákistánu. Mezi útoky, ke kterým se 

pákistánský Talibán přihlásil patří například útok na hotel Marriott v Islamabádu při němž 

zahynul český velvyslanec, nebo napadení školy v Péševáru v roce 2014, při kterém 

zemřelo kolem sto dětí.  

 

2.2 Protiteroristická strategie EU a ČR 

2.2.1 Protiteroristická strategie EU 

Evropská bezpečnostní strategie 

Evropská bezpečnostní strategie byla schválena v prosinci 2003 Evropskou radou. 

Dokument určuje současné hrozby pro Evropskou unii a předkládá možnosti jejich řešení 

pomocí celé řady nástrojů. Tyto nástroje jsou např. politické, diplomatické, vojenské, 

obchodní apod. Evropská unie touto strategií dokládá, že dokáže bránit země i jinými 

možnostmi, než jen těmi vojenskými. 

 

Prohlášení k boji proti terorismu 

Dokument Prohlášení k boji proti terorismu byl následkem závažné události v roce 

2004. Dne 11. března 2004 byl islámskými teroristy spáchán v Madridu teroristický útok. 

Tento útok byl označen jako první hrozbu terorismem pro Evropu a její demokratické 

zásady, které jsou základem Evropské unie. Evropská rada na tento útok reagovala o dva 

týdny později, tedy dne 25. března 2004 přijetím nového dokumentu – Prohlášením k boji                      

proti terorismu. Dokument například uvádí, že boj proti terorismu vyžaduje akci napříč 

všemi možnostmi, které poskytuje Evropská unie, přičemž Rada EU pro justici a vnitřní 

věci zde sehrává klíčovou roli
23

. 
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Haagský program s Akčním plánem k jeho provádění 

Haagský program byl schválen Evropskou radou v listopadu 2004. Ten určil, jaké 

jsou hlavní cíle v oblasti vnitřní bezpečnosti v letech 2005 – 2009. V programu řeší 

problematiku větší spolupráce bezpečnostních složek členských států a vyzývá  k většímu 

využívání Eurojustu a Europolu. Dokumentem byla vyzvána Evropská komise k předložení 

návrhu na společný přístup EU k údajům o cestujících za účelem ochrany na hranicích                   

a v letecké dopravě, nebo aby přezkoumala opatření v boji proti financování terorismu
24

.  

 

Akční plán EU na boj proti terorismu 

Akční plán EU na boj proti terorismu byl přijat Evropskou radou v září 2001. 

K přijetí tohoto dokumentu předcházely teroristické útoky 11. září 2001 v USA, které mimo 

jiné ukázaly na potřebu spolupráce mezi justicí a oblastmi vnitřních věcí. Jako prioritní 

úkoly bylo stanoveno vyhledávání pravděpodobných teroristů a teroristických organizací 

v Evropě a jejich identifikace. Z toho důvodu bylo navrhnuto, aby se zlepšila a 

zintenzivnila spolupráce mezi zpravodajskými složkami a byly vytvořeny společné týmy, 

určené k vyšetřování. Stejně tak je v dokumentu zakotvena výstavba protiteroristického 

týmu, který by měl spolupracovat s USA. 

 

Prohlášení Rady k útokům v Londýně 

Prohlášení Rady předcházely bombové útoky spáchané v Londýně 7. července 

2005. Dokument obsahuje deset bodů, které, ve kterých jsou uvedené úkoly určené  na 

pomoc v boji proti terorismu. Základní prioritou pro Evropskou unii je pronásledování a 

stíhání teroristů, jehož účelem je odříznout teroristy od finančních prostředků, přerušení 

teroristických plánů, zničení jejich sítí mezi různými buňkami a hlavně vedení teroristů 

k odpovědnosti, tedy k jejich potrestání. 

 

 

 

 

Strategie EU pro boj proti terorismu s Akčním plánem   

                                                 

24
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Strategie EU pro boj proti terorismu byla schválena v listopadu 2005. Účelem 

dokumentu bylo shrnutí těch nejpodstatnějších aspektů protiteroristické politiky EU 

v jednom dokumentu. V samotném úvodu se uvádí strategický závazek Evropské unie,               

a to „Celosvětově bojovat proti terorismu, dodržovat lidská práva a učinit Evropu 

bezpečnější, umožnit jejím občanům žít v prostoru svobody, bezpečnosti a práva.“
25

 

Obsahem dokumentu jsou „čtyři pilíře“, které určují jakousi odpověď na teroristické 

mezinárodní hrozby.  

 

 

Strategie EU na boj proti radikalizaci a náboru teroristů s Akčním plánem 

O vytvoření Strategie EU na boj proti radikalizaci a náboru teroristů (dále jen 

Strategie na boj proti radikalizaci) bylo rozhodnuto na zasedání Evropské rady v prosinci 

2004. Vytvoření dokumentu vychází z potřeby řešení faktorů, které přispívají k násilné 

radikalizaci. Úkolem dokumentu je představit, jakým způsobem má Evropská unie a její 

členské státy bojovat s radikalizací a náborem teroristů. 

 

Program solidarity EU (CBRN) 

Ohrožení chemickými, biologickými, radiologickými a nukleárními zbraněmi (dále 

jen CBRN) je jednou z nejrizikovějších oblastí na celém světě. Zneužití CBRN teroristy  

může mít velmi  rozsáhlé následky pro obyvatele zemí, ale i pro samotné prostředí. CBRN 

je nebezpečné z důvodů: 

ohrožení živých organismů – úmrtí, zdravotní postižení 

dlouhodobé sanace zasažené oblasti 

 

Ochrana kritické infrastruktury proti terorismu 

Vypracování dokumentu Ochrana kritické infrastruktury předcházely teroristické 

útoku v Madridu roku 2004. Do té doby Evropská unie nepociťovala potřebu ohrožení 

teroristickými útoky na nejpodstatnější fungování EU a jejich členských zemí. 

 

Ve dnech 17. a 18. června 2004 Evropská rada požádala Komisi o přípravu celkové 

strategie na vylepšení ochrany kritické infrastruktury. Komise v reakci na to přijala 

20. října 2004 sdělení Ochrana kritické infrastruktury v boji proti terorismu. Evropská rada 
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ve dnech 16. a 17. prosince 2004 ve svých závěrech o předcházení, připravenosti a reakci              

na teroristické útoky a v Programu solidarity přijatých Radou 2. prosince 2004 přijala 

záměr Komise předložit Evropský program na ochranu kritické infrastruktury (dále jen 

EPCIP)                   a Výstražnou informační síť kritické infrastruktury (dále jen CIWIN). 

Dne 17. listopadu 2005 Komise přijala Zelenou knihu o Evropském programu na ochranu 

kritické infrastruktury. Dne 12. prosince 2006 Komise představila návrh směrnice o určení 

a označení evropských kritických infrastruktur a společný přístup k posuzování potřeb 

zlepšování jejich ochrany. Dále dne 12. února 2007, byl přijat navržený program EU 

Prevence, připravenost k obraně proti terorismu a jiným souvisejícím bezpečnostním 

rizikům a zvládání jejich následků
26

. 

 

Strategie EU pro boj proti terorismu a zahraničním bojovníkům se zaměřením 

na Sýrii a Irák 

Vypracování dokumentu Ochrana kritické infrastruktury předcházely teroristické 

útoku v Madridu roku 2004. Do té doby Evropská unie nepociťovala potřebu ohrožení 

teroristickými útoky na nejpodstatnější fungování EU a jejich členských zemí. 

 

Ve dnech 17. a 18. června 2004 Evropská rada požádala Komisi o přípravu celkové 

strategie na vylepšení ochrany kritické infrastruktury. Komise v reakci na to přijala 

20. října 2004 sdělení Ochrana kritické infrastruktury v boji proti terorismu. Evropská rada 

ve dnech 16. a 17. prosince 2004 ve svých závěrech o předcházení, připravenosti a reakci 

na teroristické útoky a v Programu solidarity přijatých Radou 2. prosince 2004 přijala 

záměr Komise předložit Evropský program na ochranu kritické infrastruktury (dále jen 

EPCIP)                  a Výstražnou informační síť kritické infrastruktury (dále jen CIWIN). 

Dne 17. listopadu 2005 Komise přijala Zelenou knihu o Evropském programu na ochranu 

kritické infrastruktury. Dne 12. prosince 2006 Komise představila návrh směrnice o určení 

a označení evropských kritických infrastruktur a společný přístup k posuzování potřeb 

zlepšování jejich ochrany. Dále dne 12. února 2007, byl přijat navržený program EU 

Prevence, připravenost k obraně proti terorismu a jiným souvisejícím bezpečnostním 

rizikům a zvládání jejich následků
27

. 
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Europol 

Základem vzniku Europolu byla potřeba zrychlení a zjednodušení spolupráce 

jednotlivých členských států v oblasti mezinárodního zločinu. Přesto, že Úmluva  o 

Europolu byla podepsána již v roce 1995, vstoupila v platnosti až v říjnu 1998.  

Cílem Europolu je, jak již bylo výše zmíněno, zlepšení spolupráce mezi 

jednotlivými členskými státy v boje proti terorismu. Dále je cílem přecházení obchodu 

s drogami, zbraněmi a dalšími trestnými formami zločinu. 

Jako základní dokument pro Europol je považována Amsterodamská smlouva                   

a dále Haagský program z roku 2004. 

 

Amsterodamská smlouva 

Dokument upravuje rámec justice a vnitřních věcí. Hlavním cílem dokumentu bylo 

při vzniku budování prostoru bezpečnosti, svobody a práva. Před vznikem Amsterodamské 

smlouvy byl Europol založen z důvodu výměny policejních informací mezi členskými 

státy. Vznik Amsterodamské smlouvy změnil pojetí Europolu a to tak, že: doplnila jeho 

poslání              o posílení atributu operativního šetření a policejního vyšetřování, hlavně za 

využití možností společných vyšetřovacích týmů
28

. 

 

Eurojust 

Eurojust je možné charakterizovat jako orgán EU s právní subjektivitou, jehož 

charakteristickým znakem je specifická právní hybridní povaha. Jeho hlavním cílem je 

stimulovat a zdokonalovat koordinaci vyšetřování trestních stíhání v členských státech, 

zdokonalit spolupráci mezi příslušnými orgány členských států, podporovat příslušné 

orgány členských států tak, aby se jejich vyšetřování a státní stíhání stali efektivnějšími
29

. 
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Úmluva EU o právní pomoci ve věcech trestních 

Úmluva EU o vzájemné pomoci patří mezi nejdůležitější nástroje Evropské unie  

v žádání o vzájemnou pomoc. Pokud dojde k dohodě mezi příslušnými orgány dotčených 

členských států, stát který požádal o vyšetřování, u kterého je nezbytná přítomnost osoby 

držené ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody na jeho území, může dočasně tuto 

osobu předat na území členského státu, na kterém se vyšetřování koná
30

.  

 

Evropský zatýkací rozkaz 

Rámcové rozhodnutí o Evropském zatýkacím rozkazu bylo přijato dne 13. června 

2002. Evropský zatýkací patří mezi nejdůležitější prvky budovaného prostoru Svobody, 

bezpečnosti a práva coby jednoho z cílů evropské integrace.  

Základem pro vytvoření Evropského zatýkacího rozkazu byly tři kořeny: 

Plán na vybudování Evropského prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti jak 

jej předvídá Amsterdamská smlouva i Smlouva z Nice. 

Události z 11. září 2001, které poukázaly na nutnost intenzivnější spolupráce                     

mezi členskými státy. 

Omezená úspěšnost dosavadního právního rámce spolupráce založené                                               

na mezinárodních smlouvách - v rámci III. pilíře EU nebo jiných mezinárodních struktur 

zejména neuspokojující počet ratifikací.  

Evropský zatýkací rozkaz můžeme definovat jako justiční rozhodnutí vydané 

členským státem s cílem, aby jiný členský stát zadržel a vydal požadovanou osobu                             

k trestnímu stíhání nebo k výkonu trestu odnětí svobody či rozkaz k zadržení
31

.  

 

Společné vyšetřovací týmy 

Právní základ společných vyšetřovacích týmů je uveden v článku 20 Druhého 

dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních                      

z 8. listopadu 2001 a v článku 13 Úmluvy o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi 

členskými státy EU z 29. května 2000. (dále jen Úmluva o vzájemné pomoci). Z důvodu 

                                                 

30
 PIKNA, B.: Mezinárodní terorismus a bezpečnost EU, Linde Praha, Praha 2006, ISBN 80-7201-615-6. 

31
 Evropský zatýkací rozkaz Systém ASPI, 2016, str. 3 
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problémové ratitifikace Úmluvy o vzájemné pomoci bylo Radou EU dne 13. června 2002 

přijato Rámcové rozhodnutí o společných vyšetřovacích týmech, které měly členské státy 

provést do 1. ledna 2003 Toto Rámcové rozhodnutí převzalo v téměř totožném znění články 

13, 15 a 16 Úmluvy 2000. Rámcové rozhodnutí o Společných vyšetřovacích týmech bylo 

provedeno v členských státech různými způsoby
32

. 

 

Opatření proti praní peněz 

Po útocích, k nimž došlo dne 11. září 2001, bylo vynaloženo značné úsilí na posílení 

kapacit v EU pro boj proti financování terorismu a na úrovni EU byly přijaty různé právní 

nástroje a zahájena různá opatření. 

Strategie pro boj proti financování terorismu byla přijata na zasedání Evropské rady 

konajícím se ve dnech 16. a 17. prosince 2004. 

V současné době platí právní předpisy EU, ale stále stoupá potřeba přijmout 

obecnější nelegislativní opatření, jako jsou například opatření ke zvýšení transparentnosti, s 

cílem zajistit, aby členské státy měly nástroje k předcházení financování terorismu a k boji 

proti tomuto financování. Je třeba spolu s členskými státy pokračovat v práci na zlepšení 

způsobů zmrazování a konfiskace majetku teroristů  a výnosů z trestné činnosti a tuto práci 

posílit, jakož i zavést společné minimální standardy odborného výcviku pro vyšetřovatele 

v oblasti financí a prosazovat účinnou spolupráci mezi útvary finančního zpravodajství 

(dále jen FIU) na úrovni EU i se třetími zeměmi
33

.  

 

Síť pro zvyšování povědomí o radikalizaci (Radicalistion Awareness Network – 

RAN) 

Síť pro zvyšování povědomí o radikalizaci (dále jen RAN) byla založena v roce 

2011. Účelem této sítě je sdílení odborných znalostí a zjednodušení výměny dat či názorů, 

které se týkají např. posilování místních radikálních buněk apod. V rámci Sítě RAN je 

sdružováno více než sedm set odborníků a profesionálů z praxe ze všech států Evropy. 
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Seznam osob, skupin a subjektů zapojených do teroristické činnosti v EU                                 

i mimo ní. 

Po útocích z 11. září 2001 Evropská unie v reakci na terorismus mimo jiné vytvořila   

v prosinci téhož roku seznam osob, skupin a subjektů zapojených do teroristických činů           

a podléhajících omezujícím opatřením. Tato opatření stanovená ve společném postoji 

2001/931/SZBP představovala další opatření přijatá za účelem provedení rezoluce Rady 

bezpečnosti OSN 1373 (2001). Na seznamu jsou uvedeny osoby a skupiny, které jsou 

aktivní v EU i mimo ni. Seznam je pravidelně, alespoň každých 6 měsíců, přezkoumáván. 

Tento seznam existuje samostatně vedle režimu EU, v jehož rámci se provádí rezoluce 

Rady bezpečnosti OSN 1989 (2011) o zmrazení finančních prostředků osob a subjektů 

spojených s Usámou bin Ládinem, sítí al-Káida a Talibanem (včetně ISIL/Dá'iš)
34

. 

 

Evropský program pro bezpečnost na období 2015 – 2020 

Evropský program pro bezpečnost na období 2015 – 2020 byl představen 

Evropskou komisí v dubnu 2015. V dokumentu je jako jedna z priorit uveden boj proti 

terorismu                 a radikalizaci. Závazkem Evropské komise se stalo vytvoření podmínek 

pro řešení                        tzv. zahraničních bojovníků, dále pak zvýšení kapacity Europolu či 

zhoršení podmínek přístupu teroristů k finančním prostředkům. Dalším důležitým článkem 

Programu je spolupráce EU a velkými firmami poskytujícími IT služby. Díky této 

spolupráci by došlo k omezení teroristické propagandy na internetu. Dalším významným 

bodem je právní rámec omezující přístup teroristů ke střelným zbraním v EU. 

 

Nová pravidla pro předcházení praní peněz a financování terorismu. 

Nová pravidla byla přijata v květnu 2015 Evropskou radou a Evropským 

parlamentem. Tato pravidla mají za cíl chránit občany a vnitřní trh EU tím, že zajistí,                       

aby finanční systémy EU Nebyly využívány pro účely terorismu a praní peněz
35

.  

 

 

                                                 

34
 Seznam teroristů vedený EU. Rada evropské unie [online].  2018 [cit. 2018-02-10]. Dostupný z: 
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Jednotka pro oznamování internetového obsahu – Internet Referral Unit 

Internet Referral Unit vznikla v červenci 2015 za účelem vyhledávání 

extrémistických obsahů na internetu, které nabádají uživatele k terorismu a radikalizaci. 

Tato jednotka vznikla na úrovni Europolu. Pokud je webová stránka identifikována, 

Europol vyzve správce webové stránky k jejímu odstranění. 

 

 

Balíček opatření pro pokročení v boji proti terorismu. 

Tento balíček opatření přijala Evropská komise dne 2. prosince 2015. Obsahem 

opatření je návrh na novou směrnici boje proti terorismu a Akční plán proti nedovolenému 

obchodování se střelnými zbraněmi a výbušninami. Podle směrnice budou za kriminální čin 

považovány: 

cestování do zahraničí z důvodu terorismu 

organizování cest do zahraničí za účelem terorismu 

financování cest do zahraničí za účelem terorismu 

absolvování teroristického výcviku 

poskytování finančních prostředků pro páchání teroristických činů.  

 

 

2.2.2. Protiteroristická strategie ČR 

 

Strategie České republiky pro boj proti terorismu 

Dokument Strategie České republiky pro boj proti terorismu vychází z principů 

Bezpečnostní strategie České republiky. Úkolem dokumentu je představit základní principy 

boje proti terorismu, které může Česká republika použít, dále pak upozornit na jednotlivé 

oblasti, které se přímo dotýkají boje proti terorismu a určit slabá místa, která se nacházejí 

v bezpečnostním systému České republiky. 

 

Strategie dále uvádí pět klíčových oblastí pro boj proti terorismu: 

- spolupráce zainteresovaných subjektů v boji proti terorismu  

- ochrana obyvatelstva a dalších potenciálních cílů 

- bezpečnostní výzkum a komunikace s veřejností  

- prevence radikalizace a rekrutování do teroristických skupin  
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- nezbytný vhled do legislativního ukotvení problematiky boje                                    

proti terorismu
36

.  

 

Strategie definuje míru ohrožení České republiky takto: 

- zneužití biologických, chemických a radioaktivních látek 

- zneužití informačních a komunikačních technologií 

- ohrožení kritické infrastruktury 

- radikalizace stoupenců různých extrémních ideologií teroristických skupin 

- ohrožení českých jaderných elektráren (Dukovany a Temelín) 

- ohrožení českých vojáků, kteří plné úkoly mimo území České republiky 

- ohrožení míst, kde je předpoklad velké koncentrace osob 

 

Protiteroristické úsilí České republiky jde ruku v ruce s úsilím na úrovni Evropské 

unie a NATO. Přitom využívá i klíčové unijní dokumenty, jako Evropská protiteroristická 

strategie a s ní spojený Akční plán Evropské unie pro boj s terorismem, Sankční seznamy 

EU vytvářené v souvislosti se sankcemi proti financování terorismu, Strategie boje                             

proti radikalizaci a rekrutování a Akční plán Evropské unie pro boj s radikalizací                                     

a rekrutováním, Akční plán na posílení bezpečnosti výbušnin, Akční plán k tématu 

chemických, biologických, radiologických látek a nukleárních materiálů, pravidelná 

půlroční zpráva protiteroristického koordinátora Evropské unie aj. V této souvislosti nelze 

opomíjet ani aktivity v rámci Organizace spojených národů (OSN), zejména implementaci 

Globální strategie boje proti terorismu OSN z roku 2006 a spolupráci České republiky                                     

s protiteroristickými orgány OSN
37

.  

 

Širší veřejnost si představuje boj proti terorismu jako vyhledávání a aktivní ničení 

teroristů a likvidaci teroristických buněk. Česká republika bojuje proti terorismu                                  

i poskytováním humanitární pomoci. Cílem této pomoci je zejména snížení negativních 

dopadů na civilní obyvatelstvo v chudých zemích tzv. třetího světa. Mezi negativní dopady 

patří hlavně rozdíly mezi tzv. bohatým západem a chudým východem, dále střed 

muslimského a křesťanského světa a nebo negativní aspekty, které jsou důsledkem 

                                                 

36
 Strategie boje proti terorismu od roku 2013, Praha: Ministerstvo vnitra. 2013. [online]. [cit.12.9.2017]. 
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válečných konfliktů. Jak bylo již několikrát prokázáno, teroristé pocházejí většinou ze 

zemí, kde je pěstována nenávist vůči bohatým západním zemím, jako jsou například 

Spojené státy americké nebo země západní Evropy. 

 

Kromě výše uvedeného je Česká republika ohrožena i jinými aspekty, které mohou 

mít nepřímý vliv na ohrožení terorismem. Tyto hrozby jsou: 

- extremismus 

- organizovaný zločin - obchod s drogami, zbraněmi a municí, lidmi 

- ohrožení kritické infrastruktury 

- financování terorismu cestou neziskového sektoru. 

 

Základní principy v boji proti terorismu v České republice: 

- soulad boje s terorismem s Bezpečnostní strategií ČR a dalšími klíčovými 

dokumenty 

- respektování principů demokracie a ochrany lidských práv 

- spolupráce a sdílení informací mezi zainteresovanými institucemi 

- prohlubování zapojení České republiky do mezinárodních aktivit (neznamená to 

však přenášet aktivity, které jsme schopni řešit  na národní a lokální úrovni) 

- budování a prohlubování důvěry mezi stejně smýšlejícími zahraničními partnery 

- prověřování (cvičení) schopností čelit hrozbě terorismu 

- vzdělávání 

- aktivní přístup při prevenci hrozeb 

- informování veřejnosti v účelném a přiměřeném rozsahu 

- maximální pomoc, podpora a ochrana subjektům, které poskytnou informace 

připravovaných teroristických akcích
38

. 

 

Národní akční plán boje proti terorismu 

Národní akční plán boje proti terorismu je dokument, který obsahuje opatření                     

pro zvýšení připravenosti České republiky na možnost teroristického útoku na vlastním 

území země, ale i mimo ní. Opatření v dokumentu obsahují i posílení bezpečnosti kritické 

infrastruktury, civilního letectví, či zlepšení součinnosti složek Integrovaného záchranného 
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systému. Vláda České republiky znění Národního akčního plánu boje proti terorismu 

každoročně aktualizuje svým usnesením
39

. 

Když došlo v roce 2001 ve Spojených státech amerických k teroristickým útokům, 

vyhodnotila česká vláda, že je potřeba vytvořit vlastní dokument, který by definoval boj              

proti terorismu. Dokument se vytvářel během několika jednotlivých fází. Jako první bylo 

potřeba provést samotnou analýzu, která by definovala teroristický útok. Při tvorbě 

dokumentu bylo vycházeno zejména   z podkladů Evropské unie a Spojených států 

amerických. Z toho vznikly ke konci roku 2001 dva následující dokumenty České 

republiky: 

Usnesení a Akční plán mimořádného zasedání Evropské rady z 21. září 2001. 

Vyhodnocení připravenosti České republiky plnit úkoly, vyplývající ze Společného 

euro-amerického ministerského prohlášení o boji proti terorismu  

Vzhledem ke stále stoupající hrozbě teroristických útoků bylo vyhodnoceno, že 

Česká republika musí mít dokument, který jasně určí požadované cíle, cesty, jak těchto cílů 

dosáhnout a odpovědnost za tato opatření a termín, ve kterém mají být provedeny. Vláda 

v prosinci 2001 svým Usnesením č. 1364 uložila ministru vnitra zpracovat Národní akční 

plán boje proti terorismu, který měl být předložen do března roku 2002. Zpracovaný 

dokument byl vládou České republiky schválen v dubnu 2002 a k datu 31. prosince 

každého roku se aktualizuje
40

. 

 

Opatření uvedená v Národním akčním plánu boje proti terorismu vycházela 

z potřeby, že musí být shodná s dokumenty dalších států. Proto je potřeba vycházet 

z dokumentů Evropské unie. Samotná opatření jsou pak rozdělena na několik oblastí: 

- bezpečnostní – vojenské a policejní - kontroly osob a vozidel, ostraha 

klíčových budov 
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- legislativní - právní ošetření celé agendy 

- operativní - možnost užití operativních prostředků v boji proti terorismu) 

- kroky v rámci hraničních kontrol a imigrační politiky 

- kroky, konané s cílem zamezení financování terorismu 

- organizační postupy – nařízení, umožnění a usnadnění spolupráce                         

mezi zpravodajskými službami a silovými resorty v rámci států, stejně jak                            

v mezinárodním měřítku 

- prověrky zaměstnanců - zejména u letištního personálu 

- kroky v rámci oblasti civilní ochrany a resortu zdravotnictví - zajištění krytů, 

vody a potravin pro případ krize 

- vyřešení finančního pokrytí nastalé situace - dodatečné mzdové a investiční 

náklady, pojišťovnictví
41

.  
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3 METODIKA 

Údaje o islamistickém terorismu a teroristických útocích v Evropě byly čerpány 

z několika pramenů. Základním zdrojem byly oficiální Výroční zprávy Europolu, 

dokumenty Ministerstva vnitra České repuliky, zprávy Bezpečností informační služby 

České republiky a Vojenského zpravodajství České republiky. Dalším zdrojem byly články 

organizace Human Rights Watch.  

 

Vzhledem k tomu, jaký dosah teroristické útoky měly a jak ovlivnily evropskou 

společnost, byly jednotlivé údaje čerpány z odborných článků a i z oficiálních zpráv 

zveřejňovaných veřejnosti. 

 

Z takto získaných informací byly vybrány nejdůležitější údaje, které jsou v práci 

představeny jako výsledky samotné práce.  Pro srovnání četnosti teroristických údajů byly 

vybrány roky 2014, 2015 a 2016 a pro samotné srovnání teroristických útoků z pohledu 

jeho nositelů či použitých zbraní byly vybrány nejznámější útoky provedené v letech 2015 

až 2018 s tím, že z roku 2018 se jedná pouze o první čtvrtletí. 

 

Na základě informací, se kterými je v diplomové práci pracováno jsou navržena 

opatření pro úpravu protiteroristického právního systému opatření v ČR tak, aby byl 

připraven pro různé typy teroristických útoků 
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4 VÝSLEDKY  

Pravidelný přehled o teroristických útocích, které selhaly, byly zmařeny                                 

nebo které se skutečně odehrávaly na území Evropské unie zpracovává již od roku 2006 

Europol. Tato zpráva Evropské unie o situaci a vývoji terorismu se nazývá TE-SAT.  

 

Podle zprávy TE-SAT 2015 zemřeli v roce 2014 při teroristických útocích na území 

Evropské unie 4 lidé. Provedeno bylo 201 teroristických útoků. V souvislosti s terorismem 

bylo zatčeno 774 osob a soudní řízení bylo uzavřeno ve vztahu k 444 osobám 

 

Zpráva TE-SAT z roku 2016 uvádí, že v roce 2015 zemřelo 151 lidí a více než 360 

bylo zraněno v důsledku teroristických útoků Islámský stát zavedl používání 

sebevražedných pásů při útoku na masové nehody v EU. V šesti členských státech bylo 211 

neúspěšných, zmařených nebo dokončených teroristických útoků. Za trestné činy spojené s 

terorismem bylo zatčeno 1 077 osob. Soudy vydaly 527 rozsudků k 514 osobám, které se 

pokusily obvinit z terorismu. 

 

Obrázek č. 1 Úspěšné, zmařené a dokončené teroristické útoky v roce 2015 a zatčené osoby 

Zdroj: Terrorism situation and trend report 2016. Europol [online]. 2016 [cit. 2018-04-10]. Dostupný z: 

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/eu-terrorism-situation-and-trend-report 
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V poslední zprávě TE-SAT z roku 2017 je uvedeno, že v roce 2016 zemřelo                     

při teroristických útocích na území Evropské unie 142 osob a 379 osob bylo zraněno. 

Během hodnoceného roku došlo ke 142 neúspěšným, zmařeným a dokončeným 

teroristickým útokům. Počet zatčených osob podezřelých z terorismu byl 1002. 

 

 

Obrázek č. 2 Úspěšné, zmařené a dokončené teroristické útoky v roce 2016 a zatčené osoby 

Zdroj: Terrorism situation and trend report 2017. Europol [online]. 2017 [cit. 2018-04-10]. Dostupný z: 

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/eu-terrorism-situation-and-trend-report 

 

Zpráva TE-SAT hodnotící rok 2017 nebyla v době zpracování diplomové práce 

zveřejněna. 

 

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/eu-terrorism-situation-and-trend-report
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Graf č. 1 Srovnání teroristických útoků v letech 2014 - 2016 

 

Pro potřebu diplomové práce bylo vybráno 22 nejznámějších teroristických útoků 

spáchaných na území Evropské unie od roku 2015. Evropa se s terorismem potýkala                            

i v předchozích letech, například v roce 2005 byl spáchán útok v Londýně ve Velké Británii 

či v roce 2004 ve Španělském Madridu. Rok 2015 byl ale pro Evropskou unii zásadní.                     

Do evropských zemí mířili statisíce migrantů ze zemí zmítaných terorem ze strany 

Islámského státu. Mezi migranty se tak do Evropy dostali i teroristé, popř. byli 

kontaktování příznivci Islámského státu pro spáchání útoků. 

 

U každého teroristického útoku je vymezeno, jaké zbraně byly použity, národnost 

teroristů či počet mrtvých a zraněných. U některých útoků nebyly zveřejněné všechny 

profilové údaje a nebyly uvedeny ani v oficiálních zprávách Europolu. Pro lepší přehled 

jsou vybraná data znázorněna v jednotlivých grafech. V grafech jsou znázorněna pouze data 

z teroristických útoků uvedených v této části práce. Údaje jsou čerpané ze zpráv Europolu               

a veřejných sdělovacích prostředků, jako například BBC. 

 

 

 

 

 

 

201 211 
142 

4 

151 142 

774 

1077 
1002 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 

Srovnání údajů teroristických útoků v letech 
2014 - 2016 

Počet teroristických útoků Počet mrtvých Počet zatčených osob 



46 

 

Francie – 7. ledna 2015 

Místo: redakce časopisu Charlie Hebdo v Paříži 

Použité zbraně: útočné pušky AK – 47, granátomety 

Počet mrtvých: dvanáct 

Počet zraněných: jedenáct 

Počet útočníků: dva 

Národnost útočníků: alžířané 

Teroristická organizace: jemenská Al-Káida 

Zadržení útočníků: zabiti při zásahu policie  

 

Francie – 9. ledna 2015 

Místo: košer obchod v Paříži 

Použité zbraně: střelné zbraně 

Počet mrtvých: pět, z toho čtyři v obchodě a jedna policistka na ulici 

Počet zraněných: devět 

Počet útočníků: jeden 

Národnost útočníků: neuvedeno 

Teroristická organizace: Islámský stát 

Zadržení útočníků: zabit při zásahu policie 

 

Francie – 13. listopadu 2015 

Místo: fotbalový stadion Stade de France a blízký fastfood v Paříži 

Použité zbraně: sebevražedné bomby 

Počet mrtvých: jeden  

Počet zraněných: neuvedeno 

Počet útočníků: tři 

Národnost útočníků: neuvedeno 

Teroristická organizace: Islámský stát  

Zadržení útočníků: zabiti při sebevražedném odpálení bomb 
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Francie – 13. listopadu 2015 

Místo: křižovatka ulic Rue Alibert a Rue Bichat v Paříži 

Použité zbraně: střelné zbraně 

Počet mrtvých: patnáct 

Počet zraněných: patnáct 

Počet útočníků: dva 

Národnost útočníků: neuvedeno 

Teroristická organizace: Islámský stát  

Zadržení útočníků: z místa útoku uprchli 

 

Francie – 13. listopadu 2015 

Místo: restaurace na ulici Rue de la Fontaine-au-Roi.  

Použité zbraně: útočná puška 

Počet mrtvých: pět 

Počet zraněných: osm 

Počet útočníků: dva 

Národnost útočníků: neuvedeno 

Teroristická organizace: Islámský stát  

Zadržení útočníků: z místa útoku uprchli 

 

Francie – 13. listopadu 2015 

Místo: restaurace na ulici Rue de Charonne.  

Použité zbraně: útočná puška 

Počet mrtvých: devatenáct 

Počet zraněných: devět 

Počet útočníků: tři 

Národnost útočníků: neuvedeno 

Teroristická organizace: Islámský stát  

Zadržení útočníků: z místa útoku uprchli 
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Francie – 13. listopadu 2015 

Místo: kavárna na ulici Boulevard Voltaire  

Použité zbraně: sebevražedná bomba 

Počet mrtvých: jeden terorista 

Počet zraněných: šestnáct 

Počet útočníků: jeden 

Národnost útočníků: neuvedeno 

Teroristická organizace: Islámský stát  

Zadržení útočníků: zabit při sebevražedném odpálení bomby 

 

Francie – 13. listopadu 2015 

Místo: koncertní hala Bataclan na ulici Boulevard Voltaire  

Použité zbraně: samopaly, ruční granáty 

Počet mrtvých: osmdesát devět 

Počet zraněných: tři sta šedesát osm 

Počet útočníků: tři 

Národnost útočníků: neuvedeno 

Teroristická organizace: Islámský stát  

Zadržení útočníků: zabiti při sebevražedném odpálení bomby 

 

Dánsko – 14. února 2015 

Místo: kulturní centrum Krudttønden 

Použité zbraně: neuvedeno 

Počet mrtvých: jeden 

Počet zraněných: tři 

Počet útočníků: jeden 

Národnost útočníků: neuvedeno 

Teroristická organizace: Islámský stát  

Zadržení útočníků: z místa útoku uprchl 
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Dánsko – 15. února 2015 

Místo: místo před Velkou synagogou 

Použité zbraně: útočná puška Colt Canada C7  

Počet mrtvých: jeden 

Počet zraněných: dva 

Počet útočníků: jeden 

Národnost útočníků: palestinec narozený v Dánsku 

Teroristická organizace: Islámský stát 

Zadržení útočníků: z místa útoku uprchl 

Oba útoky v Kadani provedl jeden a ten samý člověk. I přesto, že uprchl i po 

druhém útoku, byl dopadem o několik hodin později a při zákroku byl zastřelen . 

 

Belgie – 22. března 2016 

Místo: bruselské mezinárodní letiště Zaventem  

Použité zbraně: sebevražedné pásy  

Počet mrtvých: čtrnáct 

Počet zraněných: neuvedeno 

Počet útočníků: tři 

Národnost útočníků: syřani 

Teroristická organizace: Islámský stát 

Zadržení útočníků: dva zabiti při sebevražedném odpálení, třetí z místa uprchl 

 

Belgie – 22. března 2016 

Místo: bruselské metro (stanice Maelbeek) 

Použité zbraně: sebevražedný pás  

Počet mrtvých: dvacet 

Počet zraněných: neuvedeno 

Počet útočníků: tři 

Národnost útočníků: neuvedeno 

Teroristická organizace: Islámský stát 

Zadržení útočníků: zabit při sebevražedném odpálení bomby 

 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Velk%C3%A1_synagoga_(Koda%C5%88)&action=edit&redlink=1
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Útok v metru provedl terorista, kterému nevybuchla sebevražedná bomba na letišti 

Zevantem, odkud následně uprchl. Útočníci byli spojování s teroristickými útoky 

spáchanými  v listopadu 2015 v Paříži. 

 

Francie – 14. července 2016 

Místo: Promenade des Anglais v Nice 

Použité zbraně: nákladní automobil, pistole 7,65 mm 

Počet mrtvých: osmdesát sedm 

Počet zraněných: více než čtyři sta 

Počet útočníků: jeden 

Národnost útočníků: tunisan 

Teroristická organizace: Islámský stát 

Zadržení útočníků: zabit při zásahu policie 

 

Německo – 18. července 2016 

Místo: vlak mezi městy Treuchtlingen a Würzburg  

Použité zbraně: sekera, nůž 

Počet mrtvých: nikdo 

Počet zraněných: pět 

Počet útočníků: jeden 

Národnost útočníků: afgánec  

Teroristická organizace: Islámský stát 

Zadržení útočníků: zabit při zásahu policie 

 

Francie – 26. července 2016 

Místo: kostel v Saint-Étienne-du-Rouvray v Normandii 

Použité zbraně: nože 

Počet mrtvých: jeden 

Počet zraněných: nikdo 

Počet útočníků: dva 

Národnost útočníků: neuvedeno 

Teroristická organizace: Islámský stát 

Zadržení útočníků: zabiti při zásahu policie 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Promenade_des_Anglais
https://cs.wikipedia.org/wiki/W%C3%BCrzburg
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Německo – 19. prosince 2016 

Místo: náměstí Breitscheidplatz v Berlíně  

Použité zbraně: nákladní automobil, nůž, střelná zbraň 

Počet mrtvých: dvanáct 

Počet zraněných: padesát devět 

Počet útočníků: jeden 

Národnost útočníků: tunisan 

Teroristická organizace: Islámský stát 

Zadržení útočníků: zabit při zásahu policie 

 

Velká Británie – 22. března 2017 

Místo: Westminsterský most 

Použité zbraně: nákladní automobil, nůž 

Počet mrtvých: pět 

Počet zraněných: padesát 

Počet útočníků: jeden 

Národnost útočníků: neuvedeno  

Teroristická organizace: Islámský stát 

Zadržení útočníků: zabit při zásahu policie 

 

Švédsko – 7. dubna 2017 

Místo: centrum Stockholmu 

Použité zbraně: nákladní automobil 

Počet mrtvých: pět 

Počet zraněných: patnáct 

Počet útočníků: jeden 

Národnost útočníků: uzbek 

Teroristická organizace: Islámský stát 

Zadržení útočníků: zadržen následující den 

 

 

 

 

 

https://www.irozhlas.cz/svet/kdo-utocil-ve-stockholmu-neni-stale-jiste-policie-patra-po-moznych-komplicich_1704080339_
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Velká Británie – 22. května 2017 

Místo: foyer koncertní haly v Manchesteru 

Použité zbraně: sebevražedná bomba  

Počet mrtvých: dvacet dva 

Počet zraněných: sto šestnáct 

Počet útočníků: jeden 

Národnost útočníků: libyjec 

Teroristická organizace: Islámský stát 

Zadržení útočníků: zabit při sebevražedném odpálení bomby 

 

Velká Británie – 3. června 2017 

Místo: most London Bridge, tržiště Borough Market v Londýně 

Použité zbraně: automobil typu dodávka, nože  

Počet mrtvých: osm 

Počet zraněných: neuvedeno 

Počet útočníků: tři 

Národnost útočníků: neuvedeno 

Teroristická organizace: Islámský stát 

Zadržení útočníků: zabiti při zásahu policie 

 

Španělsko – 17. srpna 2017 

Místo: třída La Rambla v Barceloně 

Použité zbraně: automobil typu dodávka 

Počet mrtvých: třináct 

Počet zraněných: neuvedeno 

Počet útočníků: dva 

Národnost útočníků: neuvedeno 

Teroristická organizace: Islámský stát 

Zadržení útočníků: jeden zadržen, druhý zabit při zásahu policie 

 

 

 

 

 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/na-koncertu-v-manchesteru-nejspis-doslo-k-explozi-policie-hlasi-mrtve-i-zranene_1705230123_jaj
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Francie – 23. března 2018 

Místo: supermarket v Trèbes  

Použité zbraně: pistole 

Počet mrtvých: tři 

Počet zraněných: šestnáct 

Počet útočníků: jeden 

Národnost útočníků: maročan 

Teroristická organizace: Islámský stát 

Zadržení útočníků: zabit při zásahu policie 

 

Uvedené teroristické útoky byly zveřejněné v mezinárodních sdělovacích 

prostředcích a většina státníků je veřejně odsoudila. Útoky ovlivnili i činnost Vlády České 

republiky a jejích ozbrojených složek. V březnu roku 2015 byl vyhlášen první stupeň 

nebezpečí tzv. zvýšená bdělost a to i přesto, že premiér Bohuslav Sobotka uvedl, že nemá 

žádné poznatky o tom, že by Česká republika byla ohrožena teroristickým útokem. Vládou 

bylo schváleno nasazení 550 vojáků, kteří byli určeni pro posílení policejních hlídek. 

V následujících dnech bylo nasazeno v Praze 350 vojáků, dále 100 vojáků 

v Moravskoslezském kraji a dalších 100 v Jihomoravském kraji. Společné hlídky byly 

nasazené v místech s vysokou koncentrací osob jako například nádraží, letiště nebo metro. 

 

Podle zjištěných výsledků, bylo nejvíce teroristických útoků spácháno na území 

Francie. Celkem bylo při těchto útocích zabito více než dvě stě osob, různé národnosti, 

věku a pohlaví. Při zásahu proti teroristům bylo zabito nebo zraněno několik policistů.  

Útoky ve Francii tak činí 50% z celkového počtu spáchaných teroristických útoků 

vybraných pro potřebu diplomové práce. Po prvních útocích ve Francii, přijala francouzská 

vláda několik opatření. Mezi ně patřiilo: 

- Vyhlášení výjimečného stavu 

- navýšení rozpočtů bezpečnostních složek 

-  zpřísnění bezpečnostních opatření v rámci letecké dopravy 

- dohled nad radikálními skupinami a duchovními. 
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Další bezpečností opatření byla přijata například v Belgii po útocích na letiště a 

metro. Tato opatření byla: 

- razie v městských čtvrtích s velkým počtem přistěhovalců 

- vyhlášení čtvrtého stupně teroristické hrozby 

- uzavření veřejných institucí 

- omezení veřejné dopravy 

- několikahodinový zákaz vycházení z budov Svobodné univerzity a její následná 

evakuace 

- nasazení 225 vojáků do ulic Bruselu 

- přerušení mezinárodní dopravy 

- uzavření nádraží Bruxelles Nord, Bruxelles Midi a Bruxelles Central 

 

 

 

Graf č. 2 Provedení teroristických útoků z pohledu země, ve které byly spáchány 
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Teroristické útoky jsou prováděny vždy několika možnými způsoby. 

Islámský stát upřednostňuje zejména použití sebevražedných pásů, které jsou 

obdobou sebevražedných vest. Při uvedených teroristických útocích ale byly nejvíce 

používány střelné zbraně a to zejména útočné pušky. Ve 22% došlo k použití 

automobilu a to jak nákladního, tak dodávek. 

 

Při několika útocích byly kombinovány různé druhy zbraní.  Při jednom 

útoku došlo k najetí automobilem do davu lidí a následnému použití nožů při 

zraňovaní dalších osob, které přežili útok vozidlem. 

 

 

 

Graf č. 3 Provedení teroristických útoků z pohledu použitých zbraní 

 

 

 

 

 

 

 

Sebevražedné 
pásy; 5 

Použití vozidla; 6 

Střelné zbraně; 9 

Nože; 2 

Provedení teroristických útoků z pohledu 
použitých zbraní 



56 

 

K drtivé většině uvedených teroristických útoků se přihlásila organizace Islámský 

stát. Pouze v jednom případě se k útoku přihlásila Al-Kaida. Islámský stát využíval své 

bojovníky, kteří se vraceli zpět do zemí, odkud odešli bojovat do Sýrie, dále rekrutovali 

nové teroristy a to jak přes sociální sítě, tak například i ve vězení apod. 

 

 

 

Graf č. 4 Provedení teroristických útoků z pohledu odpovědné teroristické organizace 
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Sociální dopad na státy EU 

Pokud dojde na území jakéhokoliv evropského státu k teroristickému útoku, reakce 

na něj je vždy stejná. První věc co se odehrává v mysli jak obyčejných lidí, tak i hlavních 

představitelů je vždy zděšení, panika a smutek. Zejména o první dvě myšlenky teroristům 

přeci jde. Vždy ale následuje vlna solidarity a projevy úcty k obětem teroristického útoku. 

Lidé nosí na místo tragédie květiny, zapalují svíčky a společně se snaží vzdát hold těm, 

kteří se snažili teroristům v jejich útoku zabránit. To vše jsou samozřejmě ušlechtilé činy                             

a myšlenky. Nikde se ale už neuvádí, jaké další dopady tyto útoky na obyvatele mají. 

 

I přesto, že všichni hromadně tvrdí, že se nenechají od teroristů zastrašit a budou se 

dál těšit ze života, není to tak. Mezi lidmi stále panuje strach. Bojí se zdržovat na místech 

s velkým počtem osob, mnohdy mají strach cestovat hromadnou městskou dopravou, 

popřípadě mají strach účastnit se různých kulturních či sportovních akcí. Teroristické útoky 

mohou mít velký vliv na turismus, což můžou pocítit lokality, které jsou na turismu 

ekonomicky závislé. Příkladem toho jsou například země, které sice nejsou v Evropě,                     

ale evropští turisté zde často tráví dovolenou. Jedná se zejména o Tunis, Egypt nebo 

Turecko. 

 

Dalším negativním dopadem je nenávist vůči imigrantům ze zemí Afriky. V roce 

2015 proběhla Evropou obrovská migrační vlna, při které přišly do Evropy statisíce 

uprchlíků                 ze zemí Afriky, které byly zmítané válečnými konflikty a zejména 

rozmachem Islámského státu. Problematika imigrantů se dodnes nevyřešila a stále se 

Evropa potýká s otázkou, jak tuto krizi vyřešit. Mezi migranty se velmi často skrývají i 

teroristé, kteří pak páchají své útoky. Pokud ale mluvíme o sociálních dopadech 

teroristických útoků, je potřeba uvést,                   že se imigranti často stávají terčem 

nenávisti obyvatel země, kde byl teroristický útok spáchán. Případy napadení muslima či 

člověka který tak vypadá jsou sice ojedinělé, ale i tak k nim dochází. V České republice, 

kde žádný teroristický útok nebyl spáchán, došlo k napadení studentky v městské hromadné 

dopravě jenom proto, že měla na hlavě šátek. Ten přitom nosila pouze proto, že kvůli 

chemoterapii přišla o vlasy. 

 

Otázka ozbrojování 

Od spáchání teroristických útoků v roce 2015 se stala velmi aktuální otázka 

ozbrojování civilních obyvatel. Přesto, že Evropská unie  zpřísnila zákony a předpisy 
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týkající se legálního držení zbraní, mnoho obyvatel se začalo ozbrojovat. Většina 

argumentuje vlastní bezpečnostní a ochranou své rodiny popř. svého majetku. Při žádosti o 

zbrojení průkaz je potřeba projít psychologickým vyšetřením a složit zkoušky podle žádané 

skupiny. 

 

Evropská unie se tak snaží zamezit tomu, aby zbraně drželi „nesprávní“ lidé. Přesto 

jsou tyto nástroje neefektivní. Pokud se jedná o teroristické útoky, tak nikdy nebyly 

spáchané legálně drženými zbraněmi. Z toho důvodu by bylo efektivnější, aby se 

bezpečnostní orgány Evropské unie a jejich jednotlivých států zaměřily na nelegální obchod 

se zbraněmi a ne                 na ozbrojování civilních obyvatel. 

 

Zvyšování bezpečnostních stavů Evropských států a ČR 

Po provedení teroristického útoku v dané zemi ve většině případů dochází ke 

zvýšení bezpečnostní stavu. Stejně tak to platí pro Českou republiku. Většina těchto 

bezpečnostních stavů se civilního obyvatelstva příliš nedotkne. Vždy je zaměřena na 

bezpečnostní složky dané země. Po útocích ve Francii byly nasazeni do ulic vojáci a 

policisté, byly uzavřeny některé historické památky nebo byla navýšená ostraha na státních 

hranicích a letištích. 

V souvislosti s teroristickými útoky v roce 2015 byly Vládou České republiky 

zavedeny čtyři stupně ohrožení teororismem. Tyto stupně vyhlašuje vláda na návrh ministra 

vnitra. Ten vychází z návrhu zpravodajské služby. Zavedení stupňů ohrožení terorismem 

schválila Bezpečnostní rada státu.  

Nejnižší stupeň je označen nulou. Jedná se o stav, při kterém nehrozí České 

republice žádné nebezpečí. V tomto případě nejsou pro občany vydávána žádná doporučení 

ani zákazy. 

První stupeň ohrožení terorismem je označen žlutým trojúhelníkem. Při tomto stavu 

platí některá bezpečnostní opatření a je třeba dbát na zvýšenou obecnou všímavost. 

Druhý stupeň je označen oranžovým trojúhelníkem. Jedná se již o zvýšenou 

pravděpodobnost ohrožení terorismem a vyhlašuje se na základě předchozí události                           

či informaci o hrozbě terorismu. 

Třetí, tedy nejvyšší stupeň ohrožení terorismem je znázorněn červeným 

trojúhelníkem a jedná se již o vysoký stupeň pohotovosti s vysokou pravděpodobností 

teroristického útoku nebo v návaznosti na provedený útok. 
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5 DISKUZE 

Hrozba terorismu na území Evropské unie je vysoká. To bylo dokázáno v několika 

minulých letech. Velká vlna teroristických útoků přišla v roce 2015, kdy se Evropa potýkala 

s velkou migrační vlnou způsobenou působením tzv. Islámského státu na území Sýrie a 

další afrických států. Většina teroristických útoků ale nebyla spáchána migranty, kteří přišli                    

do Evropy v roce 2015, ale lidmi, kteří v Evropě žijí již delší dobu, nebo se zde již narodili. 

Všichni ale měli společnou víru v Islám a sympatizovali s Islámským státem. 

Někteří teroristé byli zpravodajskými službami sledováni a přesto jim v páchání 

útoků nebylo zabráněno. Jak tedy teroristickým útokům předejít a jak se proti nim bránit. I 

přesto, že největší vlna a úspěchy Islámského státu jsou již na ústupu, je potřeba dále mu 

věnovat pozornost. Stejně tak jako je potřeba věnovat velkou pozornost teroristickým 

organizacím, které se dostali do pozadí, ale které jsou stále velmi aktivní. 

 

Prvním z opatření, kterým by se měly státy Evropské unie a Česká republika 

zabývat, je problematika radikalizace a rekrutování. To probíhá několika možnými způsoby, 

a to přímo v muslimských komunitách, prostřednictvím internetu nebo např. i ve věznicích. 

Jak uvedly oficiální zdroje jednotlivých států, kde byly spáchány teroristické útoky, někteří 

z teroristů byli odsouzeni za různé násilné trestné činy, a právě ve vězení došlo k jejich 

radikalizaci. Stejně tak tomu bylo v případě teroristy jménem Omar Abdel Hamid El-

Hussein, který spáchal teroristické útoky v Kodani 14. – 15. února 2015, tedy dva týdny po 

jeho propuštění z vazby.  Muslimské komunity jsou jedním z velkých problému Evropy. 

Muslimové, kteří žijí v členských státech Evropské unie se v mnoha případech příliš 

nesnaží začlenit mezi ostatní obyvatele a stále se snaží držet pohromadě. Bydlí pohromadě 

v městských čtvrtích, scházejí se v mešitách a straní se křesťanskému světu. Tím si jen 

zesilují svoji víru a je poměrně snadné nechat se tak zlákat k boji proti nemuslimskému 

světu. Dalším velkým problémem je rozšířenost internetu a sociálních sítí. V současné době 

mají i teroristické organizace svoje oficiální webové stránky, které fungují bez jakéhokoliv 

omezení                                  a např. i občan České republiky se zde může zaregistrovat 

jako člen. Sociální sítě, jak Facebook, Twitter a další nabízejí neomezený prostor pro 

aktivitu jakékoliv skupiny. Vybrané instituce Evropské unie a jejích jednotlivých členských 

států by tak měly provádět vetší dohled nad kybernetickým prostředím a v případě šíření 

nenávistných výroků či vyzívání k činům, které jsou v rozporu se demokratickými 

zásadami, by měly okamžitě zasáhnout. 
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S tímto úzce souvisí i změna legislativy. Během několika posledních let byl 

vytvořeno několik dokumentů, zabývajících se problematikou terorismu a stále se vytvářejí 

nové                       a účinnější nástroje pro boj proti terorismu. Jak se ale ukázalo při 

teroristických útocích v letech 2015 až 2018, stále není možné teroristickým útokům 

předejít. Navíc státy jako je např. Česká republika terorismus nemají dostatečně legislativně 

ošetřený. Jak uvádí Audit národní bezpečnosti z roku 2016, je potřeba navrhnout změnu 

legislativy, která by                                v neodkladných případech umožnila zpravodajským 

službám a orgánům činným v trestním řízení na základě konkrétních informací nasadit 

úkony podléhající za normálních okolností schválení jiného státního orgánu (typicky soud) 

ihned, přičemž by žádost o povolení byla předložena v dodatečné lhůtě (např. 48 hodin). 

Typicky by se jednalo o případy, kdy je možné předejít spáchání nebo opakování 

teroristického útoku, stejně jako následně objasnit                            a minimalizovat 

škodlivé následky terorismu.  Dále pak navrhnout změnu legislativy, která by umožnila pro 

účely zjišťování nebo ověření poznatků o teroristických trestných činech okamžitý přístup k 

informacím o majitelích a disponentech bankovních a obdobných účtů,                  o účtech, 

které jsou ve styku se zájmovým účtem, o zůstatku na zájmovém účtu, a která by umožnila 

přístup k výpisu finančních transakcí na zájmovém účtu. Novelizace legislativy                s 

cílem mimo jiné umožnit stíhat i službu v nestátních cizích silách je v současné době řešena 

v pracovní skupině Ministerstva spravedlnosti. Tuto oblast je třeba jistě zařadit mezi 

problémy, které tato kapitola Auditu doporučuje vyřešit
42

.  

 

Financování terorismu je dalším hlavním problémem, kterým je potřeba se zabývat.  

I přesto, že je boj proti financování terorismu řešen legislativně např. Mezinárodní úmluvou 

o potlačování financování terorismu, není ve schopnostech Evropské unie a jejich členský 

státy financování zcela zastavit. Financování terorismu je prováděno několika možnými 

způsoby. Typické pro teroristické organizace je dodávání finančních prostředků v malých                

a pravidelných dávkách, které nevzbuzují takovou pozornost, jako velké obnosy peněz a je 

možné je považovat např. za výplatu mzdy. Prvním příkladem financování je státem 

podporovaný terorismus, kdy dochází k jakémusi zaštítění a podpoře teroristických 

organizací přímo od jednotlivých států. Dalším zdrojem financování terorismu jsou 

nelegální aktivity jako obchod se zbraněmi nebo drogami, vydírání vlivných podnikatelů                              

                                                 

42
 Audit národní bezpečnosti. Vláda České republiky [online]. Praha, 2016 [cit. 2018-04-10]. Dostupný z: 

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Audit-narodni-bezpecnosti-20161201.pdf 
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či podnikatelská činnost, kterou mají teroristické organizace přidruženou nebo pomoc 

jiným teroristickým organizacím. Evropská unie a její jednotlivé členské státy by měly 

provádět větší dohled nad různými aktivitami a finančními transakcemi, které  vedou jak 

z Evropy                    do problematických zemí jako je Sýrie, Afghánistán a další země a 

naopak. 

 

Během teroristických útoků, které byly spáchány nebo se o ně teroristé pokusili,                    

na území Evropské unie vždy zasahovaly ozbrojené složky daného státu. Většinou se 

jednalo o policisty a v některých případech o vojáky. V souvislosti s terorismem tak nastává 

otázka, zda jsou policie a armáda připraveny na takové zásahy a zda jsou policisté a vojáci 

legislativně chráněni pokud dojde k usmrcení teroristy.  Jedním příkladem může být zásah 

francouzských vojáků, kteří 1. října 2017 zastřelili na hlavním vlakovém nádraží v 

Marseille muže, který nožem zavraždil dvě ženy. Francouzští vojáci tak byli považováni za 

hrdiny. Otázkou ale zůstává, zda by to tomu tak bylo i v ostatních zemích Evropské unie. 

Proto je potřeba, aby pro ozbrojené složky platily stejná pravidla a aby procházely stejným 

výcvikem. 

 

S ozbrojenými složkami souvisí i komunikace veřejné správy a jednotlivých 

členských států Evropské unie. Jedná se zejména o sdílení a předávání informací o činnosti 

teroristických skupin, pohybu jednotlivých teroristů na území států Evropské unie a využití 

komunikačních technologií pro zajištění vnitřní bezpečnosti a pořádku. Dále je potřeba 

zvyšovat propojování mezi jednotlivými bezpečnostními složkami uvnitř státu. Česká 

republika má poměrně dobře nastavený systém v rámci základních složek Integrovaného 

záchranného systému. Systém ale již není kompatibilní s resortem Ministerstva obrany. 

Nekomunikuje tedy v jednom kybernetickém prostředí Policie České republiky a Armáda 

České republiky. 

 

Poslední důležitou oblastí, na kterou by se měla jak Evropská unie, tak i Česká 

republika zaměřit, je kritická infrastruktura. V České republice jsou dvě jaderné elektrárny, 

Temelín a Dukovany. I přes jejich vysokou míru zabezpečení je potřeba jim věnovat velkou 

pozornost a stále zlepšovat prostředky sloužící k jejich ochraně. Kromě jaderných 

elektráren může dojít k ohrožení vodních zdrojů, které jsou zdrojem pitné vody, ohrožení 

soustavy elektrické sítě, která v Česká republice není nijak chráněna či ohrožení důležitých 

dodávek ropy či plynu. 
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6 ZÁVĚR 

Cílem práce bylo popsat islamistický terorismus a teroristické organizace,                              

které představují hrozbu pro evropské státy a dále aktuální projevy islamistického terorismu 

v Evropě. Teroristických organizací, které mohou potenciálně ohrozit Českou republiku je 

celá řada. Od roku 2015 představoval největší hrozbu Islámský stát, který se podílel na 

většině plánovaných, dokončených a nedokončených či zmařených teroristických útocích. 

V současné době vliv Islámského státu slábne, což však jeho hrozbu nijak nesnižuje. 

Ústupem jedné skupiny se však může začít více projevovat jiná teroristická organizace jako 

je například Taliban nebo Al-Kaida. 

 

Výzkumná otázka zněla, na kterou měla diplomová práce odpovědět zněla: 

Ovlivňuje hrozba islamistického terorismu Evropu a Českou republiku? Jaké jsou dopady 

teroristických útoků na státy Evropy? Podle výsledků uvedených v praktické části je jasné, 

že Evropa je terorismem velmi ohrožená. Od roku 2005 se jednotlivé státy potýkají 

s terorismem a snaží se mu čelit. V několika případech se podařilo teroristickému útoku 

předejít, ale většinou teroristé svůj útok dokončí. To má bohužel vliv na samotné civilní 

obyvatele. Při útocích spáchaných v letech 2015 až 2017 bylo při teroristických útocích 

v Evropě zabito několik stovek osob. Největším problémem je, že útoky byly vedeny proti 

neozbrojeným obyvatelům na místech, na kterých se lidé setkávají a vzájemně se baví. O to 

více je hrozba terorismu nebezpečná, protože není možné ji dopředu odhalit a zemře při ní 

velké množství lidí. 

 

Je terorismem ohrožena i Česká republika? Nikdo nemůže hrozbu útoku vyloučit. 

V současné době je naše země využívána spíše jako tranzitní země, přes kterou bojovníci 

pouze přejíždějí, popř. podle některých informací převážejí například zbraně. To ale 

nevylučuje samotný teroristický útok na našem území. Vzhledem k tomu, že je naše země 

členem Evropské unie, Severoatlantické aliance anebo prostě vyhledávanou turistickou 

oblastí, je více než pravděpodobné, že terorismus se může projevit i u nás.  
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AQI   Al-Qaeda in Iraq – Irácká odnož Al-Kaidy 

BBC   British Broadcasting Corporation 

CBRN   Chemické, biologické, radiační a nukleární zbraně 

CIWIN  Výstražná informační síť kritické infrastruktury 

ČR   Česká republika 

EPCIP   Evropský program na ochranu kritické infrastruktury 

ETA   Baskická separatistická teroristická organizace 

EU   Evropská unie 

FIU   Útvary finančního zpravodajství 

IRA   Irská republikánská armáda 

IT   Informační technologie 

NATO   Severoatlantická aliance 

OSN   Organizace spojených národů 

RAN   Síť pro zvyšovaní povědomí o radikalizaci 

TE-SAT  Terrorism situation and trend report – Zpráva Europolu 

USA   Spojené státy americké 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Baskicko
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