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ABSTRAKT 

Věci, jevy a procesy probíhající v naší civilizaci jsou stále rizikovější. Globalizace, její 
technické a technologické vlivy jsou stále silnější. Je nutno je respektovat v práci orgánů 
krizového řízení. Mezinárodní organizovaný zločin a terorismus globalizaci stále ve větší 
míře zneužívá ke svému prospěchu. Je třeba preventivně tyto jevy kontrolovat a jejich 
zneužívání zabraňovat. 

ABSTRACT 

Things, phenomena and processes are still more risky in our civilization. Globalization, its 
technology and technological influences are more stronger. It has to be respected in work of 
crisis management organs. International organised crime and terrorism still abuse the 
globalization in bigger measure for their benefit. It is necessary control this phenomena 
preventively and prevent their abuse. 
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1 ÚVOD 

Globalizace mění svět a bude ho měnit i nadále, protože rozvoj je nezadržitelný a 
globalizace s ním úzce souvisí. Je jenom na nás, jak budeme na tyto nastávající změny 
reagovat, jak využijeme jejich přínosy a jak budeme schopni omezit jejich negativní dopady. 
Společnost se od počátku dvacátého století velmi změnila. Díky velkému rozvoji vědy a 
techniky se mění i kulturní a společenské zvyky. Z důvodu rozšiřujícího se povědomí o 
možnostech zneužití těchto faktorů pro vlastní prospěch se také zvyšuje kriminalita a 
v neposlední řadě se začal více rozvíjet i terorismus. To jsou důležité faktory ovlivňující 
bezpečnost společnosti. 

Cílem této práce je na vybraných hlavních technických a technologických faktorech 
globalizace poukázat na jejich možné klady a zápory a jejich možný vliv na krizové řízení. 
Dále se také v případě negativních prvků těchto faktorů pokusit nastínit prostředky a způsoby, 
kterými by bylo možno je omezit, nebo jim zabránit. Globalizaci jako proces již zastavit 
nelze, nicméně je v našich silách její vývoj ovlivnit a pokusit se negativní dopady regulovat. 

Díky rychlému technickému a technologickému rozvoji zejména od počátku dvacátého 
století se začala objevovat i druhá strana mince tohoto vývoje. V obou světových válkách 
pokrok doslova běžel s vývojem zbraní a techniky. Zatímco první světová válka nechvalně 
proslula zejména používáním chemických zbraní, válka následující přišla s atomovou 
bombou. Se vznikající studenou válkou začali převážně USA a SSSR s masivním zbrojením 
pro případ napadení. Bylo vyrobeno mnoho jaderných zbraní, jejichž likvidace probíhá 
dodnes. V šedesátých letech dvacátého století se začal ve značném vyvíjet i výzkum 
kosmický, což se zbrojením souviselo. 

Po ukončení studené války zejména díky chaosu v armádách bývalého Sovětského svazu 
a nekontrolovanému ničení vysloužilých zbraní se mnoho z nich dostalo na černý trh 
a obchoduje se s nimi dodnes. Je to jeden z mnoha důvodů, proč je třeba tyto negativní 
dopady globalizace omezit, nebo jim zabránit.  
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2 VYMEZENÍ POJM Ů 

Globalizace 

Globalizace je v dnešní době fenomén, který prakticky obepíná celou naší planetu. Jako 
taková boří všechna možná omezení a spojuje celý svět. Zahrnuje v sobě velmi mnoho 
procesů, které ovlivňují dění na Zemi. Z důvodu rychlé možnosti komunikace, převodu 
finančních prostředků, prezentace různých skupin a společností na celém světě se naše planeta 
dalo by se říci, zmenšila. Na povrch se dostávají kontrasty, jako na jedné straně bohatství 
a blahobyt a na straně druhé chudoba a hladomor. To vše spojeno v jednom. Nejlépe to 
vystihuje následující obrázek. 

 

Obr. 1. Žena žebrající v Indii pod reklamou na Pepsi. [1] 

2.1.1 Definice globalizace 

Do dnešní doby není stanovena žádná její přesná definice, ani období, kdy vlastně začala. 
Jediné, na čem se zřejmě lidé zabývající se globalizací shodnou je, že to je neřízený fenomén, 
jenž vede ke sjednocení různých zemí světa v jeden celek, ať už ekonomický, politický, či 
kulturní. Toto sjednocování má ale v mnoha případech negativní důsledky. Zaniká mnoho 
kultur, které jsou nahrazovány rozporuplnou kulturou pocházející například z USA. 

Vzniká pak termín amerikanizace. Sama o sobě je součástí globalizace. Americká kultura 
je šířena do celého světa. Ať už se jedná o filmy a seriály z produkce Hollywoodu, reality 
show, nebo o kulturu stravování, kterou se snaží nastavit takové společnosti jako McDonald's, 
KFC nebo Coca-Cola. Například společnost Microsoft se svým operačním systémem 
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vzniklým v USA pronikla prakticky do celého světa. Tyto společnosti ve všech zemích kde 
působí, dodržují stejnou firemní politiku a kulturu jako v zemi svého založení. Čímž vlastně 
potlačují zvyky v zemi působení a nahrazují je těmi svými. 

Podle amerického sociologa Immanuela Wallersteina odstartoval globalizaci již Kryštof 
Kolumbus objevením Ameriky. Dle jiných začala až v době rozvíjející se automobilové, lodní 
a letecké dopravy a zrychlováním komunikace. Martin Ehl ve své knize pokládá zajímavou 
otázku s neméně zajímavou odpovědí. Byl pro dinosaury globálním problémem meteorit, jenž 
zničil jejich civilizaci? Z dnešního pohledu by se za globální označit dal, protože o něm víme 
(alespoň vědci ho jako globální zkoumají). Pro tehdejší obyvatele naší planety ale globální 
nebyl, protože ho za takový nepovažovali, nevěděli o něm, stejně jako za doby Marka Pola 
nebyla morová epidemie šířící se z Asie do Evropy globálním problémem, kdežto dnes je 
nemoc AIDS dokonce považována za globální pandemii. Rozhodující roli tu totiž hraje 
informace a její šíření. [2] 

Hlavně zrychlením přenosu informací by se dal přibližně datovat počátek globalizace. 
V první polovině devatenáctého století byl vynalezen telegraf, který rázem zkrátil vzdálenosti 
a velmi zrychlil možnost komunikace na dálku. Od bezdrátového telegrafu, u kterého byla 
využívána Morseova abeceda, se postupně přešlo k dokonalejším technologiím jako rádio, 
telefon, dálnopis a telefax. Zlepšování těchto sítí přerostlo až do dnešní doby, kdy je možno 
komunikovat přes satelitní sítě a internet, kde už je rychlost okamžitého spojení takřka 
neznatelná. 

Další neméně důležitou součástí globalizace je možnost cestování. V dnešní době mnoho 
lidí cestuje za prací, za studiem i za poznáním do jiných zemí světa. Proto se jednoduše může 
stát, že v naší republice najdeme studenty z Afganistanu, jako ředitel české pobočky 
nadnárodní společnosti pracuje Ind a na ulici potkáme turisty z Brazílie. 

Globalizace je proces zasahující prakticky na celé naší planetě. Znamená to, že události 
odehrávající se někde ve světě mohou ovlivňovat i dění v zemích, které jsou od tohoto 
konkrétního místa vzdálené i několik tisíc kilometrů. 

2.1.2 Klady a zápory globalizace 

Zdá se, že svět, místo abychom jej měli stále více pod kontrolou, se naší kontrole 
vymyká – že nám uniká. Některé z vlivů, jež měli do našeho života údajně vnášet jistotu 
a předpověditelnost – pokrok vědy a technologie nevyjímaje – mají často zcela opačný 
účinek. Například globální klimatické změny a rizika, jež je provázejí, jsou nejspíše 
důsledkem našich zásahů do prostředí. Nejde o přirozené jevy. Ve snaze těmto rizikům čelit 
samozřejmě využíváme vědu a technologii, které však samy v prvé řadě přispěly k jejich 
vytvoření. [3] 

Klady globalizace 

• Růst objemu globálně obchodovatelného zboží. 

• Rychlost a komplexnost přímých investičních toků (přímých investic). 
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• Ekonomický růst původně rozvojových zemí (zejména Jižní Korea, Tchaj-wan, 
Malajsie, Hongkong), které jsou dnes zeměmi s vyspělými ekonomikami. 
Globalizace podporuje rozvoj dalších zemí, které se do globalizačních procesů 
zapojili později a které postupně zažínají představovat ekonomické hráče 
globálního významu (Indonésie, Filipíny, Mexiko). 

• Růst spotřeby: v roce 1975, tedy na počátku „historické“ éry globalizace činila 
spotřeba 12 bilionů USD, v roce 1998 to bylo již 24 bilionů USD. Jen pro srovnání: 
v roce 1900 světová spotřeba představovala 1,5 bilionu USD. 

• V oblasti mocensko-politické organizace vznikají nové útvary nadnárodního 
charakteru, nebo se posiluje význam organizací starších (EU, NAFTA, 
ASEAN aj.). 

Zápory globalizace 

• V ekonomické oblasti je to nekontrolovaný transfer finančního kapitálu, který je 
několikanásobně vyšší, než objem obchodovatelného zboží. To představuje riziko 
ekonomických kolapsů, k nimž několikrát došlo (Mexiko, Brazílie, Argentina). 

• Roste nerovnost v přístupu k celkovému společenskému růstu. Získávají pouze ti, 
kdo mají lepší předpoklady k růstu, zejména díky flexibilnějšímu postoji svých vlád 
schopných zajistit předpoklady pro vstup zahraničních investorů. 

• Třebaže globální spotřeba roste, mimo spotřební explozi zůstává 20 % populace 
v nejchudších částech světa, tj. asi 1,2 miliardy lidí. V některých zemích této 
kategorie spotřeba dokonce klesá. Například průměrná africká domácnost dnes 
spotřebovává o 20 % méně než před 25 lety. 

• Roste nebo neklesá nezaměstnanost v rozvinutých průmyslových zemích. Příčina 
tkví v stálých technických inovacích a tedy zvyšování produktivity, ve stále lepších 
metodách výrobního, obchodního a finančního managementu, v neposlední řadě 
působí i přesuny výrob a služeb do zemí s různými výhodami. 

• Globalizace oslabuje roli národního státu. Státy zejména malé a střední a především 
státy méně rozvinuté, ztrácejí vliv na chod ekonomiky a jsou stále více odkázány na 
libovůli nadnárodních společností a na rozhodování mezinárodních a světových 
organizací (Mezinárodní měnový fond, Světová banka, Světová obchodní 
organizace). 

• Země s méně přísnými požadavky na ochranu životního prostředí a s významnými 
zásobami přírodních zdrojů (nerostné suroviny, lesní bohatství apod.) jsou cíli 
aktivit nadnárodních společností, které těží z výhod nízkých nákladů na ochranu 
životního prostředí. 

• Tlak globálních trhů, určovaný nadnárodními společnostmi, vede v zemích 
periferie a semiperiferie k destrukci tradičních zemědělských struktur zemědělské 
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výroby, nahrazuje zemědělskou produkci monokulturami, nebo plodinami 
využitelnými komerčně. [4] 

2.1.3 Hlavní organizace procesu globalizace 

V dnešním světě by se za hlavní aktéry globalizace dali považovat nadnárodní společnosti, 
průmyslově nejvíc vyspělé země a mezinárodní organizace. 

Nadnárodní společnosti 

Společnosti nabízející zboží a služby působící takřka na celém světě. Svým způsobem se 
již stali nezávislé na zemi svého vzniku a fungují podle svých vnitřních pravidel. Díky rozvoji 
masové komunikace mohou svůj kapitál přesunovat z jedné části světa do druhé a okamžitě 
jej použít pro případné investice.  

Průmyslově nejvíc vyspělé země 

Tyto státy, mezi něž patří USA, Švýcarsko, Japonsko a Německo jsou s nadnárodními 
společnostmi často velmi úzce spojeni, protože většina pochází právě z těchto zemí a má 
v nich i svá sídla. Tyto státy proces globalizace také velmi ovlivňují. 

Mezinárodní organizace 

Jsou to organizace, které jsou do jisté míry spojeny jak s nadnárodními korporacemi, tak 
i s průmyslově vyspělými zeměmi. Mezi tyto organizace patří například Světová obchodní 
organizace, Světová banka, Mezinárodní měnový fond. 

2.2 Krizové řízení 

Krizové řízení se především zaměřuje na prevenci vzniku krizové situace, nebo mimořádné 
události. Nelze však všechny tyto situace předvídat. Proto je úkolem krizového řízení 
v případě, že takováto událost nastane zmírňovat její dopady na životy a zdraví osob, na 
majetek a na životní prostředí. K tomuto účelu slouží krizové plánování. 

Krizové řízení přesně definuje zákon č. 240/2000 Sb. v platném znění jako souhrn řídících 
činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních 
rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti 
s řešením krizové situace. [5] 

2.2.1 Krizové plánování 

Krizové plánování je velmi důležitý nástroj krizového řízení k zajištění bezpečnosti 
obyvatel a státu při vzniku krizové situace. Zahrnuje plánování činností orgánů krizového 
řízení a jimi určenými státními nebo veřejnými institucemi, právnickými nebo podnikajícími 
fyzickými osobami při vzniku takovéto situace a její řešení. Krizové plánování zahrnuje 
plánování k řešení krizových situací jak vojenských, tak i civilních. 
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2.2.2 Krizová situace 

Krizová situace je taková mimořádná událost, při níž se vyhlašuje krizový stav. 
Mimořádnou událostí je v tomto případě dle zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném 
záchranném systému škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními 
vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují 
provedení záchranných a likvidačních prací. [6] 

Usnesením Bezpečnostní rady státu č. 295/2003 bylo uloženo správním úřadům zpracovat 
typové plány pro přesně zadané krizové situace. [7] 

Typové plány pro krizové situace 

• Dlouhodobá inverzní situace – v poslední době se vyskytuje stále častěji a trvá 
déle. Hlavním viníkem bývá těžký průmysl zatěžující ovzduší exhalacemi. 

• Povodně velkého rozsahu – díky klimatickým změnám se začínají objevovat 
i v místech, kde se to dříve nestávalo. 

• Jiné živelní pohromy velkého rozsahu (rozsáhlé lesní požáry, sněhová kalamita, 
silné zemětřesení) – například rozsáhlé lesní požáry vznikají v mnoha případech 
díky nedbalosti lidí. 

• Epidemie – hromadné nákazy osob 

• Epifytie – hromadné nákazy polních kultur 

• Epizootie – hromadné nákazy zvířat 

• Radiační havárie – stále aktuálnější díky rozšiřujícímu se využívání jaderné 
energie. 

• Havárie velkého rozsahu způsobená vybranými nebezpečnými chemickými 
látkami a chemickými přípravky – na silnicích a po železnici se stále častěji tyto 
látky převážejí a v průmyslu jsou ve velkém využívány. 

• Jiné technické a technologické havárie velkého rozsahu – výbuch (exploze), 
například možné havárie zásobníků chemických látek, úniků z potrubí v různých 
podnicích. 

• Narušení hrází významných hospodářských děl se vznikem zvláštní povodně 

• Znečištění vod, ovzduší a životního prostředí haváriemi velkého rozsahu 

• Narušení finančního a devizového hospodářství státu 

• Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu 

• Narušení dodávek potravin velkého rozsahu 

• Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu 

• Narušení dodávek léčiv a zdravotnického materiálu velkého rozsahu 

• Narušení funkčnosti dopravní soustavy velkého rozsahu 
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• Narušení funkčnosti veřejných telekomunikačních a informačních systémů 
velkého rozsahu 

• Migrační vlny velkého rozsahu – stále častější problém z důvodu migrace lidí za 
prací do států, kde mají možnost lepších výdělků a lepšího života. 

• Hromadné postižení osob mimo epidemií, včetně hygienických režimů   

• Narušení zákonitosti velkého rozsahu 

• Narušení funkčnosti poštovních služeb 

 

2.2.3 Krizové stavy 

Stav nebezpečí 

Vyhlášení tohoto stavu upravuje zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně 
některých zákonů (krizový zákon). Stav nebezpečí pro území kraje nebo jeho část vyhlašuje 
hejtman kraje, v Praze primátor hlavního města Prahy, jsou-li v případě živelné pohromy, 
ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy životy, zdraví, 
majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu, a není 
možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek integrovaného záchranného 
systému. Stav nebezpečí lze vyhlásit maximálně na 30 dní. Případné rozhodnutí o prodloužení 
musí být se souhlasem vlády. [8] 

Nouzový stav 

Nouzový stav je upraven ústavním zákon č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky. 
Může ho vyhlásit vláda, v případě nebezpečí prodlení i předseda vlády v případě živelných 
pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve 
značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek 
a bezpečnost. Vyhlašuje se pro celý stát, nebo pro omezené území státu nejdéle na dobu 30 
dnů. O jeho případném prodloužení musí rozhodnout Poslanecká sněmovna. [9] 

Stav ohrožení státu 

Dle ústavního zákona č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky může parlament na 
návrh vlády vyhlásit stav ohrožení státu, je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo 
územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy. K přijetí usnesení o vyhlášení stavu 
ohrožení státu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců a souhlasu nadpoloviční 
většiny všech senátorů. Vyhlašuje se pro celý stát, nebo pro omezené území státu. [9] 

Válečný stav 

Válečný stav upravuje Ústava České republiky č. 1/1993 Sb. O jeho vyhlášení rozhoduje 
Parlament, je-li Česká republika napadena, nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní 
závazky o společné obraně proti napadení. Vyhlašuje se pro celý stát a doba trvání válečného 
stavu není omezena. [10] 
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2.2.4 Legislativa upravující krizové řízení v ČR 

Ústava České republiky 

• Zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky v platném znění 

Ústavní zákony 

• Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky v platném znění 

Zákony 

• Zákon č. 238/2000 Sb. o Hasičském záchranném sboru České republiky v platném 
znění. 

• Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému v platném znění. 

• Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 
zákon) v platném znění. 

• Zákon č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy v platném 
znění. 

• Zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky v platném znění. 

• Zákon č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 
(atomový zákon) v platném znění. 

• Zákon č. 219/1999 Sb. o ozbrojených silách České republiky v platném znění. 

• Zákon č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platném znění. 

• Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) v platném znění. 

• Zákon č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 
(atomový zákon) v platném znění. 

• Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění. 

• Zákon č. 12/2002 Sb. o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo 
jinou pohromou (zákon o státní pomoci při obnově území) v platném znění. 

• Zákon č. 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) 
v platném znění. 

Tento výčet není kompletní. Legislativa upravující krizové řízení je mnohem širší 
a obsáhlejší, zahrnující v sobě i mnoho jiných zákonů, vyhlášek a státních nařízení. 
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3 FAKTORY GLOBALIZACE 

V dnešní době dochází v mnoha případech k velkým technologickým skokům na úrovni 
vědy, telekomunikačních i informačních technologiích. Rozvíjejí se takové obory, jako 
nanotechnologie, kvantová fyzika, genetika a jiné. Zároveň se rozšiřují i možnosti internetu, 
mobilních komunikací a různých systémů okamžité navigace prakticky kdekoliv na Zemi. 

Ten kdo má k těmto technologiím přístup, nebo pokud má dostatek financí na nákup těchto 
technologií (ať už legální cestou, či nelegální), je schopen svým způsobem prakticky 
ovlivňovat dění kdekoliv na Zemi. Tyto technologie lze využít jak pozitivně, tak samozřejmě 
i negativně.  

Nadnárodní společnosti, jak již bylo zmíněno výše, využívají zejména z důvodu úspor 
financí zemí, kde je životní prostředí chráněno ať už minimálně, nebo vůbec. Tento aspekt 
samozřejmě ovlivňuje nejenom místní životní podmínky, ale v globálním měřítku celý svět. 
Vypouštění odpadů přímo do přírody, nekontrolované exhalace z výrobních procesů, 
bezmyšlenkové destruktivní vytěžování deštných pralesů kvůli dřevu na „zahradní nábytek“, 
to vše ovlivňuje životní prostředí na celém světě a způsobuje globální změny klimatu. Ale 
samozřejmě, dokud bude poptávka, tak bude i nabídka. Myslím, že není potřeba mít zahradní 
nábytek, nebo podlahu ze dřeva exotických stromů. Nejenom, že tato těžba má dopady na 
životní prostředí, ale jsou zde zneužíváni i místní pracovníci, kteří pracují za minimální mzdu 
s nedostatečnými ochrannými pracovními pomůckami. Největší podíl zisku na těchto 
obchodech mají nadnárodní společnosti, které v takovýchto případech zneužívají ekonomicky 
slabé státy, které se přílivu jejich kapitálu nemohou, nebo ani nechtějí v mnoha případech 
bránit. 

Globální oteplování sebou samozřejmě přináší i celou řadu negativních efektů. Mezi ně 
bychom mohli zařadit zvyšující se počet přívalových dešťů, záplav, orkánů i hurikánů. Tyto 
přírodní jevy se začínají stále ve větší míře projevovat i na místech, kde tomu tak doposud 
nebylo. 

Globalizace umožnila také díky stále dokonalejším technologiím jednoduchou prezentaci 
různých skupin pomocí internetu. To znamená, že kterýkoliv terorista v dnešní době se může 
kdekoliv na světě v jakékoliv podobě prezentovat a ovlivňovat tím myšlení a úsudky 
některých lidí. Ve spojení s jednoduchou možností přesunu kapitálu a financování svých akcí 
po celém světě, to vede ke stále častějším útokům těchto skupin v místech, kde by to dříve 
díky dokonalé bezpečnostní ochraně nebylo možné, protože stejně jako bezpečnostní složky 
mají přístup k utajeným technikám a technologiím, tak teroristé se svým kapitálem si tento 
přístup jsou v mnoha případech schopni koupit. 

Samozřejmě i terorista musí někde kapitál na financování svých akcí sehnat. To mu opět 
umožňuje možnost rychlého přesunu financí a nelegální obchody ať už se zbraněmi, drogami, 
nebo lidmi. Na jeho virtuální konto může anonymně přispět kterýkoliv extremista na světě. 
Díky globálnímu obchodu pro něj není problémem prodat zbraně a drogy téměř komukoliv 
a peníze za ně si nechat poslat třeba na svá konta ve švýcarských bankách. 

Tyto neustále se rozšiřující faktory globalizace ovlivňují ve velkém samozřejmě i krizové 
řízení a je třeba s nimi počítat. 
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3.1 Internet 

Píše se rok 1963 a s ním se začínají psát i prvopočátky internetu. V tomto roce ministerstvo 
obrany USA rozjelo projekt s pracovním názvem DARPA. Jednalo se o takové síťové spojení 
počítačů, při kterém by v případě výpadku nějaké části sítě její jiná část tento výpadek 
nahradila. Tato síť byla pojmenována ARPANET. Tento systém byl postupně rozšiřován 
a zdokonalován. V roce 1972 bylo takto propojeno přibližně 50 počítačů. V tomto roce byl 
také vyvinut první emailový program. Zásadní zlom nastává v roce 1983, kdy je ARPANET 
rozdělen na dvě části. První část nesoucí i nadále stejné jméno začala být využívána 
komerčně, zatímco druhá část pojmenovaná MILNET (military network) zůstala nadále pod 
ministerstvem obrany USA. V roce 1986 agentura NSF přispívá na rozvoj 200 miliony USD 
a vzniká tak hlavní sít v USA pojmenovaná NSFNET. Pojem internet vzniká nejspíše roku 
1987 a je používán dodnes. Téhož roku je již takto propojeno přibližně 27000 počítačů. 
V roce 1993 je vyvinut první webový prohlížeč. Připojeno již je asi 2 miliony počítačů. Od té 
doby počty počítačů připojených k internetu neustále stoupají. Roku 2006 to byla na celém 
světě už více než jedna miliarda připojených uživatelů. 

Internet se neustále rozvíjí a řady připojených uživatelů se zvětšují. Nejvíce samozřejmě ve 
vyspělejších státech, kde je přístup k technologiím umožněn díky rychlejšímu rozvoji. 
Pravdou je i to, že mnoho lidí v chudých zemích stále neví, co je internet nebo mobilní 
telefon. Mnoho z nich ho k životu ani nepotřebuje, což o sobě my v mnoha případech už říci 
nemůžeme. Dokáže si někdo představit v dnešní době život bez mobilních telefonů 
a internetu? Já myslím, že ne a že si to hlavně už nedokáže představit mladá generace, která 
na těchto technologiích prakticky vyrůstala.  

Výhody 

Výhody internetu vidím v tom, že zjednodušil komunikaci na velké vzdálenosti, 
zjednodušil hledání informací a třeba i nakupování. Když se potřebuji něco dozvědět, tak 
zkusím nejdříve internet a pak až teprve jdu do knihovny. Vše se dá dělat v pohodlí domova. 
Je to nevyčerpatelná studna informací, kde denně nové informace a možnosti přibývají. 

Nevýhody 

Jako výhodu jsem jmenoval množství informací, ale jelikož na Internetu může publikovat 
prakticky kdokoliv, tak nalezneme i spoustu dezinformací, lží a polopravd. V tom vidím 
velkou nevýhodu Internetu. Musíme se naučit filtrovat a informace získávat jen na ověřených 
webových stránkách. Lidé si to ale ve velké míře neuvědomují a věří tomu, co čtou nebo vidí. 
Za příklad lze zmínit výtvarnou skupinu Ztohoven, která se nabourala do vysílání České 
televize a v pořadu Panorama odvysílala svůj dezinformační šot, kde nad vrcholky Krkonoš 
vybuchla jaderná bomba. Mnoho lidí to přinejmenším zaskočilo. Na tomto příkladu je ale 
jasně vidět, jak jsou média včetně internetu zneužitelná k rozšíření případné poplašné zprávy. 
Pro teroristu, který by chtěl obyvatele zastrašit a dezorientovat by takto odvysílaná informace 
byla jednoduchým a rychlým prostředkem. 

Různí hackeři vytvářejí viry, které se do počítače nainstalují, aniž bychom o tom věděli 
a pak všechna naše osobní data, hesla a přístupy tajně odesílají zpět k těmto lidem, kteří tyto 
citlivé informace velice dobře zpeněží. 
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Můžeme také zmínit podvodné emaily mámící z lidí přístupová práva k jejich peněžním 
účtům. Již mnohokrát tato informace proběhla sdělovacími prostředky, ale vždy se objeví 
znovu, protože se opět najde někdo, kdo se nechá nachytat a obrat o své úspory. A přitom pro 
internetového zločince je odeslání emailu jedna z nejjednodušších věcí. 

 

Obr. 2. Vývoj přípojek internetu v domácnostech za léta 2004 – 2008. [24] 

V  grafu jsem porovnal statistické výsledky rozšíření přípojek internetu v domácnostech za 
léta 2004 až 2008. Pro porovnání jsem zvolil Českou republiku, Evropskou unii, 30 
nejrozvinutějších států světa (OECD) a ostatní státy světa. Je patrné, že zatímco v ostatních 
státech světa, které jsou ekonomicky poměrně slabé, připojení k internetu stoupá pozvolna, 
tak například v České republice a Evropské unii je vidět rapidní nárůst. 

3.1.1 Sociální sítě 

Sociální sítě vzniklé na internetu jsou v dnešní době stále se rozšiřujícím fenoménem. 
Vznikají zde různé skupiny a komunity se stejným zaměřením. Mohou se zde setkávat lidé, 
kteří by se třeba fyzicky ani setkat nemohli. V tomto pojetí pseudokomunikace a pseudopřátel 
vidím vznikající velký problém, který nabírá obřích rozměrů. V těchto sítích se prakticky 
může sdružovat kdokoliv s kýmkoliv, za jakýmkoliv účelem a to celkem anonymně. Je to 
jedna z dalších volně dostupných technologií, která dává prostor každému, kdo chce najít lidi 
se stejným zaměřením a popřípadě je využít. Jednou z nejznámějších takovýchto sítí je 
Facebook. Vzniká zde mnoho různých sociální skupiny včetně těch extremistických. 

Výhody 

Výhody bych viděl například v tom, že se na těchto sítích mohou sdružovat lidé, kteří se 
dlouho neviděli, nebo jsou odloučeni velkou vzdáleností. Mnoho lidí na světě má své 
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příbuzné a kamarády v zahraničí. Přes tyto sítě lze s nimi komunikovat v reálném čase, sdílet 
například své fotografie a videa. To bylo dříve prakticky nemožné. 

Nevýhody 

Nevýhody jsou v možných dezinformacích a lžích. Pokud se někdo přidá k nějaké skupině 
lidí na internetu, které ani nezná, ale pojí je například stejné zájmy, může se ocitnout někde, 
kde mu ostatní budou pomalu ale jistě podsouvat svoje názory a třeba i svoji nenávist. Mohou 
to být různé extremistické, nebo zločinecké skupiny. Všechna komunikace zde probíhá 
prakticky v reálném čase. 

3.2 Komunikace 

Jedná se převážně o komunikaci na dálku. V pojetí globalizace, se za komunikaci dá 
považovat jak ta slovní, nebo psaná, tak i komunikace finanční. Již s vynálezem telegrafu 
byly v roce 1864 poprvé převedeny peníze na dálku. Z toho vyplývá, že hlasová komunikace 
s komunikací finanční se začala vyvíjet dohromady. V dnešní době, si můžeme mobilním 
telefonem zavolat, dohodnout si nějaký obchod a zároveň pomocí něho okamžitě převézt 
peníze z účtu a zaplatit. 

Dnešní rychlá komunikace rozděluje, ale i spojuje lidi. Velmi zasahuje například do 
mezilidských vztahů. Není nic jednoduššího, než například v návalu zlosti zvednout telefon, 
zavolat a tím, ať už sobě nebo tomu na druhém konci pomyslného drátu způsobit nějakou 
škodu. Dříve to nebylo možné, a tak měl člověk čas většinou si vše promyslet. Je známo, že 
v případě nevěry v manželství, která v mnoha případech vede k rodinným krizím, hraje 
telefon zásadní roli, protože právě díky telefonu se na to přijde. 

3.2.1 Mobilní komunikace 

Mezi mobilní komunikaci můžeme zařadit jak tu co známe, to znamená GSM sítě, tak 
i komunikaci pomocí satelitních telefonů. Tato komunikace se v posledních letech ve všech 
zemích velice rozšířila. Mobilní telefon má dnes prakticky každý člověk ve vyspělých zemích 
a v mnoha případech má jeden člověk telefonů více. Satelitní telefony jsou sice záležitostí 
finančně náročnější, ale například pro teroristy, kteří se zdržují mimo dosah GSM sítí jsou 
ideální volbou. 

Výhody 

Hlavní výhody spatřuji hlavně v rychlém spojení například z důvodu přivolání záchranné 
služby, policie, hasičů, nebo jiných důležitých složek. Také v rychlé komunikaci s blízkými 
v případě potřeby. 

Nevýhody 

Nevýhodou je, že lze mobilní telefony jednoduše a rychle zneužít. Spojují zločinecké 
a teroristické organizace po celém světě. Lidé mají možnost zakoupení anonymní telefonní 
karty a levného mobilního telefonu, se kterým lze okamžitě volat a poté telefon i s kartou 
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zničit. V tom vidím potencionální problém, který by mohl ohrozit bezpečnost. Navíc, lze 
v dnešní době na signál mobilu navádět i řízené střely. 

 

Obr. 3. Vývoj počtu aktivních SIM karet na 100 obyvatel za léta 1998 – 2008. [24] 

V předchozím grafu jsem porovnal počet aktivních SIM karet v počtu na 100 obyvatel. Je 
patrné, že počet mobilních telefonů na celém světě rapidně stoupá. Zajímavostí je, že Česká 
republika v je počtu těchto SIM karet na předních místech ve světě. 

3.3 Zbraně 

Zbraně se s člověkem vyvíjejí prakticky od počátku lidstva. Milníkem ve vývoji zbraní 
bylo vynalezení střelného prachu v Číně a dalším první použití atomové bomby. V dnešní 
době se díky velkému technologickému rozmachu vyvíjejí stále novější a dokonalejší zbraně 
a zbraňové systémy určené k „ochraně míru“. Zbrojí se na celém světě a s tím kvete 
i nelegální obchod s touto komoditou, který nabyl značných rozměrů a zločineckým 
organizacím přináší obří zisky. 

Ať už zbraně chemické, biologické, jaderné nebo konvenční, všechny tyto typy se dají 
zneužít. Z důvodu mimořádně ničivých a zastrašujících dopadů zbraní hromadného ničení je 
i snahou teroristů tyto zbraně získat. V mnoha případech se i na internetu dají nalézt návody 
jak vyrobit například výbušniny. 
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4 BEZPEČNOST 

Bezpečnost by se dala například definovat jako zajištění faktorů a pocitů bezpečí člověka, 
organizace, regionu a státu. Samozřejmě to není jediná definice bezpečnosti, ale myslím, že 
vystihuje přesně to, čím se budeme dále zabývat. 

Globalizace sebou přinesla mnoho bezpečnostních hrozeb, kterým je potřeba čelit a snažit 
se jim předcházet. Jestliže se chceme vyhnout potencionálním bezpečnostním hrozbám, měli 
bychom se snažit tyto hrozby odstranit a tím předejít jejich stupňování. Jestliže ty hrozby mají 
natolik destruktivní důsledky a jestliže změny, které po nich následují, se již nedají vrátit 
zpátky, musíme usilovat o to, aby ta rizika nebyla realizována. Prevence znamená, že hrozbu 
musíme včas identifikovat, dobře poznat, prozkoumat mechanismy jejího spouštění, 
pravděpodobnost realizace a hledat a nalézt způsob, jak kontrolovat a eliminovat její 
eskalaci. [11] 

Technické a technologické faktory globalizace, které se neustále vyvíjí a zabezpečují 
pohodlí a zmenšují svět, také ale zároveň ovlivňují i bezpečnost v něm z důvodu rozšiřujícího 
se povědomí o možnostech jejich zneužití pro vlastní prospěch soukromých osob a 
společností. 

Hlavní bezpečnostní problémy současnosti 

• Rostoucí napětí mezi rozvinutými a technologicky vyspělými zeměmi a zeměmi 
chudými a zaostalými. Mezi těmito zeměmi se i propastně a čím dál více prohlubují 
rozdíly. 

• Zároveň i rostoucí napětí uvnitř vyspělých států, kde začínají být patrny veliké 
rozdíly jak v sociálních oblastech, tak i z důvodu velkého množství přistěhovalců 
hlavně rozdíly v náboženství, které často vedou ke konfliktům. U těchto skupin lidí 
je pak i vysoká možnost napojení na některé teroristické organizace. 

• Islámské země, kde se dnes vytvářejí převážně rizika terorismu a kde je reálná 
možnost z jejich strany použití zbraní hromadného ničení. 

• Mezinárodní organizovaný zločin, jehož součástí je i terorismus. 

• Úmyslné i neúmyslné poškozování životního prostředí a s ním související globální 
změny klimatu. 

4.1 Mezinárodní organizovaný zločin 

Nezákonný obchod nám svým surovým a špinavým způsobem ukazuje některé z bodů, 
k nimž globalizace směřuje, můžeme se učit z inovací zaváděných provozovateli 
nezákonného obchodu, takže jim nakonec můžeme odpovědět stejně tvůrčím způsobem, jaký 
používají oni proti nám. [12] 

K rozšíření mezinárodního organizovaného zločinu došlo především po rozpadu 
Sovětského svazu a ukončení jeho vlivu na země východní Evropy. Dalším faktorem, který 
jeho rozvoji napomohl, byl společný trh v rámci Evropské unie a její poměrně veliké rozšíření 
v roce 2004 kdy přijala 10 nových členských států a v roce 2007, kdy do unie vstoupilo 
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Bulharsko a Rumunsko. Dále k tomu přispěl i vstup států EU do Schengenského prostoru, 
který odstranil kompletní kontroly na hraničních přechodech členských států a tím umožnil 
větší nárůst nezákonných aktivit jako je pašování drog, zboží dvojího použití, alkoholu, 
cigaret, zboží porušujícího práva k duševnímu vlastnictví i nebezpečných materiálů. 

Dalším faktorem napomáhajícím rozšíření organizovaného zločinu je veliký příliv 
pracovníků z řady zemí bývalého Sovětského svazu do západní Evropy, kteří se do těchto 
aktivit velice často zapojují. Zločinecké organizace, které působí na území naší republiky, 
jsou převážně složeny z těchto lidí a z osob pocházejících ze zemí bývalé Jugoslávie, 
Bulharska, Vietnamu a z Číny. 

Nastávajícím problémem je snaha těchto skupin o proniknutí do státních institucí z důvodu 
jejich možného ovlivňování a tím i posílení svého mocenského vlivu. V neposlední řadě 
snaha o možnou korupci na různých postech státní správy. To vede k neprůhledným a často 
velice předraženým zakázkám, které vyhrají velmi často firmy, jejichž nabídky nejsou pro stát 
výhodné. 

Dle zprávy Evropské unie o organizovaném zločinu z roku 1998 vyplývá, že tento zločin 
na mezinárodní úrovni spolupracuje lépe, než represivní složky, které by ho měly potírat. 
V některých případech se stává, že tyto složky nejsou schopni spolupracovat ani na domácí 
půdě, natož pak na poli mezinárodním. Tato zpráva také konstatovala, že úroveň 
organizovaného zločinu stoupá ve všech členských státech a že dochází ke stále se 
zvětšujícímu vlivu těchto skupin 

Mezi formy organizovaného zločinu řadíme 

• pašování lidí přes hranice (nelegální migrace) 

• nelegální obchody s omamnými látkami a prekurzory pro jejich výrobu 

• nelegální obchody se zbraněmi, výbušninami a nebezpečnými látkami 

• prostituce a mezinárodní pornografie využívající nezletilé osoby 

• terorismus 

• obchody s vojenskými materiály a zbožím dvojího užití 

• korupce na všech možných úrovních 

• padělání peněz, osobních dokladů a úředních listin 

• násilná trestná činnost spojená s nájemnými vraždami, únosy a vydíráním 

• krádeže kulturních památek včetně krádeží na objednávku 

4.1.1 Nelegální migrace 

Převaděčství a organizování nelegální migrace patří v organizovaném zločinu mezi nejvíce 
výdělečnou činnost. Česká republika v tomto případě představuje spíše tranzitní stát, přes 
který se lidé přepravují dále do zemí západní Evropy. Osobami, které nelegálně vstupují na 
naše území, jsou převážně státní příslušníci Ruska, Ukrajiny a Číny. 
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Tyto gangy kromě převaděčství využívají ve vyspělých státech imigranty i jako moderní 
otroky. Ať už se jedná o prostituci, nebo práci v nelidských podmínkách často jen za trochu 
jídla. Mezi tyto obchody lze zařadit i obchod s dětmi. Většina těchto skupin operuje pouze 
mezi několika sousedními státy. Ale jsou i tak dokonale organizované skupiny jako čínské 
Triády, nebo japonská Yakuza, které působí v globálním měřítku na celém světě a pašování 
lidí a obchody s otroky jsou pro ně velice výnosným obchodem. 

Dle odhadů přibude ročně v USA díky nelegální migraci asi půl milionu lidí. Do Evropy 
přibližně 100 000 až 200 000 lidí. Odhaduje se že počet lidí za rok, kteří nelegálně migrují za 
pomoci skupin, které tuto migraci obstarávají je 700 000 až 2 miliony. [13] 

4.1.2 Obchody s vojenskými materiály a zbožím dvojího užití 

Je snahou zamezit tomu, aby nelegální obchody s těmito materiály byly uskutečňovány. 
Dále je třeba sledovat, aby nebyl uskutečněn jejich export do rizikových zemí, mezi něž patří 
například Írán, KLDR, Sýrie, Lybie a jiné země, u kterých je důvodné podezření o napojení 
na teroristické skupiny, které mají v těchto zemích svoje základny a výcviková střediska. 
Většina z těchto zemí má i své raketové programy a programy na vývoj zbraní hromadného 
ničení, které neustále vyvíjí. Jsou zaznamenány i případy, kdy tyto země chtěli uzavřít obchod 
s tímto materiálem přes krycí soukromé firmy a deklarovat ho jako zboží používané pro 
civilní účely. Naštěstí tyto obchody byly odhaleny, i když si nedělám iluzi, že ve všech 
případech. 

Mezi druhy zboží dvojího užití lze zařadit hodně široký okruh zboží a technologií. Patří 
sem například tyto druhy: 

• Biologické, či chemické výrobky 

• technologie jaderného průmyslu 

• laserové a optické technologie 

• materiály používané v letectví a kosmonautice 

• některé druhy softwarového vybavení 

I když jsou tyto druhy zboží využívány a vyráběny pro civilní využití, mohou být 
i vzhledem ke svému charakteru a svým vlastnostem zneužity pro výrobu zbraní hromadného 
ničení a případně i pro jiné vojenské, nebo teroristické účely.  

Příkladem může být obchod, který se měl uskutečnit v roce 2003 pod taktovkou 
pákistánského metalurga Abdula Kadíra Chána. Tento člověk se přes síť různých prostředníků 
a výrobců po celém světě pokusil prodat do Lybie speciální část centrifugy určené 
k obohacování uranu na izotop 235. Naštěstí díky činnosti tajných služeb byl obchod odhalen 
a loď BBC China vezoucí tento náklad byla zadržena v Itálii. Tento obchod ale nebyl 
ojedinělým případem. Nakonec bylo šetřením zjištěno, že na seznamu Chánových zákazníků 
byl i Írán a Severní Korea. Korea toto obchodní spojení důrazně popřela, ale Írán se k němu 
oficiálně přiznal. 
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Mezinárodní sankce a embarga na dodávky vojenských materiálů a zboží dvojího užití 
platí v současné době pro tyto země: Írán, KLDR, Myanmar, Uzbekistán, Konžská 
demokratická republika, Libanon, Libérie, Pobřeží slonoviny, Somálsko, Súdán a Zimbabwe. 

4.1.3 Obchody se zbraněmi 

Jako významný kontrolní nástroj řešící tyto obchody je tzv. Kodex chování členských států 
EU při vývozech zbraní. Tento kodex upravuje kritéria zemí Evropské unie požadovaná pro 
vývozní kontrolní opatření v oblasti těchto obchodů. 

V naší zemi zahraniční obchod s vojenským materiálem řeší zákon číslo 38/1994 Sb. 
v platném znění a na něj se vázající vyhláška č. 332/2009 Sb. v platném znění. Bohužel ale 
není řešen v některých bodech dostatečně a tak i u nás bylo provedeno několik neprůhledných 
dovozů zbraní a trhavin, které v současné době řeší policie. 

A jak se globalizace projevuje na trhu se zbraněmi? Můžeme si uvést malý příklad. 
Turecká firma MKEK ve spojení s Pákistánským zbrojním závodem vyrábí automatické 
pušky a samopaly na základě licence od německé firmy Heckler & Koch. Mezi jisté finanční 
výhody těchto v licenci vyráběných zbraní bezesporu patří hlavně to, že mohou být prodány 
do zemí, do kterých německé zákony vývoz zakazují. Takže původní výrobce nemá se zákony 
problém, ale samozřejmě mu jde z těchto obchodů zisk. 

Zajímavostí je i to, že největším obchodníkem se zbraněmi jsou Spojené státy americké, 
které mají i rozpočet na svojí armádu větší, než rozpočty všech ostatních zemí dohromady. 
Z mého pohledu to znamená, že tam, kde se provádí nejvíce obchodů se zbraněmi, tak bude 
i nejspíše nejvíce podvodů ze kterých profituje organizovaný zločin. 

4.1.4 Obchody s drogami 

Užívání drog člověkem sahá dle archeologických nálezů až do doby před deseti tisíci lety. 
Jejich místo bylo především v lékařství, ale také v náboženství. Hodně aktivních složek jako 
meskalin, kokain a morfin bylo izolováno v 19. století. Během století dvacátého již byla 
výroba a distribuce těchto látek ve mnoha státech zakázána a tvrdě postihována. I tak se stále 
objevují nové drogy, které je potřeba teprve na seznam zakázaných látek doplnit. I alkohol je 
považován za tvrdou drogu a jeho toxicita a návykovost je v mnoha případech vyšší než 
u některých zakázaných měkkých drog. 

Výroba a distribuce těchto látek je pro organizovaný zločin velice lukrativní záležitostí 
a proto se mu i věnují. V dnešní době se drogy již dostávají i do malých měst a vesnic a sítě 
distributorů se čím dál více rozšiřují. Zároveň ale s konzumací a užíváním drog souvisí i jiná 
kriminalita a ta je spojená především s lidmi závislými na těchto látkách a s jejich potřebou si 
drogu obstarat za každou cenu, i když na ni nemají prostředky. Ve výsledku to znamená, že se 
tyto osoby podílejí na různých krádežích, vloupáních i loupežných přepadeních. 

Mezi země, které se nejvíce podílejí na výrobě těchto látek, řadíme: 

• Kolumbie: jeden z hlavních a zároveň největší producent kokainu 

• Afganistan: v této zemi se pěstuje až 76 procent globální světové produkce opia 
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• Jihovýchodní Asie, Evropa, USA: výroba především amfetaminů 

Bohužel ale vlády zemí boje s touto kriminalitou více, či méně prohrávají. Smrtí 
kolumbijského drogového krále Pabla Escobara se produkce ani vývoz drog nijak nezastavila. 
Pokud se dozvíme, že kolumbijská nebo mexická armáda zadržela kolumbijské ponorky plné 
kokainu, tak to sice je úspěch v boji proti obchodu s drogami, nicméně to je úspěch pouze 
dílčí a na obchod s těmito látkami to má pramalý vliv. Mexický expert na kriminalitu pro 
deník New York Times řekl: „To, že mexická vláda zatkla další bossy a rozbila další kartely, 
je dobrá zpráva. Špatná zpráva je, že to nic neznamená.“ [14] 

4.1.5 Padělatelství 

Padělek je takový předmět, který tím jak vypadá, navozuje zdání toho, že se jedná 
o předmět jiný většinou cennější. Padělá se dnes spousta druhů věcí, ať už to jsou peníze, 
doklady a úřední listiny, nebo předměty kulturní a duševní povahy jako třeba obrazy a sochy 
a dnes ve stále větším měřítku i oblečení, boty, CD a DVD.  

A to není samozřejmě všechno. Velký průmyslový boom v Číně ukázal, že Číňané jsou 
opravdu schopní padělatelé, a že pokud se jim dostane do rukou jeden originální výrobek, tak 
ho rozeberou na součástky, vyrobí jeho kopie a ty prodávají jako své vlastní výrobky. Není 
neznámou, že vyrábějí i kopie automobilů zahraničních značek. Důvod padělání je prostý. Za 
menší náklady vyrobený padělek prodat s co největším ziskem jako originál.  

Distribuce padělků probíhá stejným způsobem jako distribuce originálů. Hodně k obchodu 
s padělky přispělo neustále se víc rozvíjející obchodování na Internetu. Různé internetové 
aukce a obchody, kde si dle prodejce na 100 procent koupíte originál, který si můžete v tomto 
případě samozřejmě prohlédnout pouze na obrázku a ne fyzicky. Samozřejmě většinou 
zaplatíte předem, a když zásilka dorazí, tak zbudou jen oči pro pláč. 

Jak se pak ale mají cítit lidé, kteří svou poctivou prací něco vymysleli a vyrobili a na jejich 
nápadu se díky kopiím obohacuje někdo úplně jiný. Nehledě na to, že kvalita padělků nebývá 
s originálem ve většině případů srovnatelná a tak tím i značka prvovýrobce upadá. 

Dobrým příkladem pro naši republiku jsou Vietnamští obchodníci a jejich tržnice v Praze 
a na hranicích s Rakouskem a Německem. Tam na padělek oblečení, zvukových a obrazových 
nosičů, cigaret a alkoholu narazíte skoro na každém kroku. Ve statistice výsledků v oblasti 
ochrany práv duševního vlastnictví za rok 2009, kterou Celní správa zveřejnila na internetu je 
uvedeno, že v tomto roce bylo na vnitřním trhu České republiky odhaleno 649 951 kusů 
padělků zboží, díky jehož prodeji by majitelům autorských a duševních práv vznikla škoda 
482 569 724,- Kč. [15] Peníze z případného prodeje tohoto zboží by se ztratili na účtech 
zločinných gangů, které tyto obchody zprostředkovávají a v mnoha případech i padělky sami 
vyrábějí. 

Dalším faktorem, který sebou padělatelství přináší, jsou možná zdravotní rizika. Velmi 
často se padělají značky cigaret, alkoholu, ale i potravin a léků. Tyto padělky jsou vyrobeny 
pokoutně pochybným způsobem, z ještě pochybnějších materiálů a škodí nevědomým 
zákazníkům. V případě například padělaných léků mohou způsobit i smrt, stejně jako 
nekvalitní napodobenina náhradního dílu automobilu. 
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Od počátku devadesátých let roste podle Interpolu obchod s padělky osmkrát rychleji než 
legální obchod. Před dvaceti lety se celosvětové komerční ztráty způsobené paděláním 
odhadovali asi na 5 miliard dolarů; dnes se pohybují kolem 500 miliard dolarů. To staví 
hodnotu padělaného zboží někam mezi 5 a 10 procent celkové hodnoty celosvětového 
obchodu, na úroveň, řekněme, HDP Austrálie. A jeho hodnota stále roste, přinejmenším podle 
údajů o celně zabaveném padělaném zboží. V Evropské unii vzrostlo mezi lety 1998 a 2001 
množství takto zabaveného zboží o 900 procent přitom se v následujícím roce ještě 
zdvojnásobilo. [16] 

Například alkohol padělatelé vyrábějí z lihu denaturovaného látkou denatonium benzoát 
jejíž obchodní označení je Bitrex. Tato látka tím, že je extrémě hořká udělá alkohol 
nepoživatelným. Nebyly by to ovšem dobré české ručičky, které přijdou na to, jak 
denaturovaný líh hořkosti zbavit. Do lihu se nalije chlornan sodný, nebo savo, které některé 
látky obsažené v Bitrexu rozloží na látky, které nejsou hořké. Alkohol se pak přefiltruje přes 
filtrační desky, hořkost je pryč a na světě už je pitná vodka. Problémem je to, že 
z denaturovaného lihu zmizí sice hořkost a je pitný, ale ostatní chemické látky v něm 
zůstanou. Tyto organizované skupiny takto vyrobí alkohol, který je zdravotně závadný a ze 
kterého neodvádějí spotřební daně. Díky zvyšování spotřebních daní na alkohol a tabákové 
výrobky v České republice se tento obchod čím dál více rozvíjí. Naši politici v tomto případě 
zvolili velice špatnou cestu, což vyplývá i ze statistik výběru spotřebních daní, kde je jasně 
vidět, že i když SPD byla zvýšena, tak její výběr se snížil. Celkem logické je, že čím více se 
vyplatí porušovat zákon paděláním alkoholu a cigaret, tím více to tyto zločinné organizace 
budou provádět. A máme tu další zdroj příjmů organizovaného zločinu, který se neustále 
zvyšuje. 

4.1.6 Terorismus 

Globalizace a její šíření ukazuje, že ne vždy lze technologický rozvoj a pokrok použít jen 
pro dobro lidí. Dvacáté století ukázalo, jak ho lze i zneužít proti lidstvu. Vývoj a použití 
jaderných zbraní na Hirošimu a Nagasaki za druhé světové války zmařil několik set tisíc 
nevinných životů a mnoho lidí trpí následky ještě dodnes. Pro teroristy ideální zastrašovací 
prostředek. Naštěstí tyto technologie jsou drahé a obchod s nimi je velmi podrobně 
monitorován. 

Možnosti terorismu se v dnešní době neustále rozšiřují. Je to hlavně možností přístupu 
k novým technologiím a informacím. Pokusy o získání zbraní hromadného ničení nejsou 
ničím novým a tato hrozba se bude neustále zvyšovat. I když pravdou je, že velkých ztrát na 
životech a velkých materiálních škod se dá docílit i použitím obyčejného letadla a několika 
lidí, kteří jsou ochotni pro svoji věc zemřít. Dokazuje to útok z 11. září 2001 na budovy 
Světového obchodního centra v New Yorku, útok na Pentagon ve Washingtonu, nebo 
zmařený útok nejspíše na Bílý dům, či Kapitol. Tento útok si vyžádal kolem 3000 obětí na 
životech. Po těchto událostech se stal boj proti terorismu na celém světě jednou z hlavních 
priorit tajných služeb. 

Terorismus představuje násilné a ničivé aktivity, které jsou zaměřené na politické, 
národnostní, kulturní nebo jiné cíle té dané organizace, která útok provedla. Snaží se svými 
útoky vytvářet psychický nátlak na obyvatele a tím je donutit k dosažení svých cílů. 
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Neorientují se jen na určitý region, ale můžou zasáhnout prakticky kdekoliv na světě. 
Prostředky terorismu jsou například bombové útoky, veřejné popravy, únosy, zastrašování, 
fyzické násilí a podobné praktiky. 

Od počátku války v Iráku v roce 2003 a následně v Afganistanu se teroristické organizace 
ze středního východu převážně zaměřují na země koaličních spojenců, jejichž vojáci v těchto 
zemích operují, nebo na islamistické země, které dle jejich názoru nejsou dost radikální při 
výkladu Koránu a spolupracují s demokratickými zeměmi. 

Tyto skupiny získávají kapitál na své činy především z nelegálních obchodů se zbraněmi, 
drogami a jinými zakázanými komoditami. Terorismus je součástí mezinárodního 
organizovaného zločinu a plně využívá všechny jeho dostupné nástroje, jako jsou korupce 
apod. Tomuto jejich obchodování a případnému ovlivňování osob se dá zabránit pouze 
důkladnou kontrolou a prevencí. Samozřejmostí je i řádná legislativa, která dostatečně 
problémy týkající se zločinu upravuje. Je ale známo, že zločin je vždy o krok napřed před 
represivními složkami státu, v legislativě hledá mezery a navíc má v mnoha případech 
příslušníky těchto složek i jiných státních úřadů na výplatních listinách. Někdy nese vinu 
i stát sám tím, že není schopen tyto lidi řádně a včas zaplatit. O to jednodušeji a za menší 
obnos jsou schopni například i z důvodu uživení rodiny přijmout úplatek.  

Dle Úřadu vlády spojených států amerických a kanceláře amerického koordinátora proti 
terorismu je v listu zahraničních organizací, které lze pokládat za teroristické uvedeno 
45 skupin. Tento list byl vydán k 19. lednu 2010. [17] 

1. Abu Nidal Organization (ANO) 

2. Abu Sayyaf Group 

3. Al-Aqsa Martyrs Brigade 

4. Al-Shabaab 

5. Ansar al-Islam 

6. Armed Islamic Group (GIA) 

7. Asbat al-Ansar 

8. Aum Shinrikyo 

9. Basque Fatherland and Liberty (ETA) 

10. Communist Party of the Philippines/New People's Army (CPP/NPA) 

11. Continuity Irish Republican Army 

12. Gama’a al-Islamiyya (Islamic Group) 

13. HAMAS (Islamic Resistance Movement) 

14. Harakat ul-Jihad-i-Islami/Bangladesh (HUJI-B) 

15. Harakat ul-Mujahidin (HUM) 

16. Hizballah (Party of God) 

17. Islamic Jihad Group 
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18. Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) 

19. Jaish-e-Mohammed (JEM) (Army of Mohammed) 

20. Jemaah Islamiya organization (JI) 

21. Kahane Chai (Kach) 

22. Kata'ib Hizballah 

23. Kongra-Gel (KGK, formerly Kurdistan Workers' Party, PKK, KADEK) 

24. Lashkar-e Tayyiba (LT) (Army of the Righteous) 

25. Lashkar i Jhangvi 

26. Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) 

27. Libyan Islamic Fighting Group (LIFG) 

28. Moroccan Islamic Combatant Group (GICM) 

29. Mujahedin-e Khalq Organization (MEK) 

30. National Liberation Army (ELN) 

31. Palestine Liberation Front (PLF) 

32. Palestinian Islamic Jihad (PIJ) 

33. Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLF) 

34. PFLP-General Command (PFLP-GC) 

35. Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn (QJBR) (al-Qaida in Iraq) (formerly 
Jama'at al-Tawhid wa'al-Jihad, JTJ, al-Zarqawi Network) 

36. al-Qa’ida 

37. al-Qa'ida in the Arabian Peninsula (AQAP) 

38. al-Qaida in the Islamic Maghreb (formerly GSPC) 

39. Real IRA 

40. Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) 

41. Revolutionary Organization 17 November 

42. Revolutionary People’s Liberation Party/Front (DHKP/C) 

43. Revolutionary Struggle 

44. Shining Path (Sendero Luminoso, SL) 

45. United Self-Defense Forces of Colombia (AUC) 

Z tohoto seznamu je patrné, že organizací mající znaky teroristického chování je na světě 
poměrně hodně. Každá z těchto organizací bude mít nejspíše jiné cíle, i když mnoho z nich 
spojuje právě islám (mají to i ve svých názvech), což by dle mého názoru mohlo v důsledku 
vést ke spolupráci těchto organizací na nějakém společném cíli. V případě jejich spojení by se 
síly znásobily a jejich činy by mohly mít katastrofální následky, protože každá tato organizace 
má své kontakty a lidi infiltrované v jiných složkách. 



28 
 

Rozdělení terorismu 

Terorismus by se dal rozdělit na tři skupiny dle motivace teroristů 

1) Kriminální terorismus: jsou to akce prováděné teroristy převážně z důvodu 
získání nějakých osobních výhod. To znamená například z důvodu zajištění 
dostatku financí, nebo třeba zbraní. 

2) Patologický terorismus: akce teroristů prováděné hlavně z důvodu psychického 
sebeuspokojení. 

3) Politický, nebo ideologický terorismus: akce prováděné ze společných 
pohnutek bez toho, aby z toho měli teroristé nějaký osobní užitek 
(ultralevicový a ultrapravicový terorismus, etnický, náboženský 
a environmentální terorismus, vigilantistický terorismus) 

Společně s mezinárodním organizovaným zločinem a šířením zbraní hromadného ničení 
patří terorismus, především ten mezinárodní k nejzávažnějším rizikům ohrožujícím celou 
lidskou civilizaci. [18]  

Došel jsem k závěru, že je zapotřebí důkladných preventivních opatření, důkladných 
kontrol přepravy zboží, aby se zabránilo jejich možnému zneužití. Z vlastních zkušeností 
můžu tvrdit, že tyto opatření nejsou v dnešní době na dostatečné úrovni. Kdybychom se měli 
bavit pouze o České republice, tak už jenom vstupem do evropské unie a zrušením celních 
a následně i pasových kontrol na hranicích se do naší republiky a přes ni začalo valit 
nekontrolovatelné množství zboží a lidí všech možných druhů. Není fyzicky možné v tuto 
dobu provádět dostatečné kontroly této přepravy a to už například z důvodu neustálého 
snižování počtu lidí zaměstnaných v represivních složkách, kteří by tyto kontroly mohli 
provádět. 

Národní akční plán boje proti terorismu 

V České republice Vláda svým usnesením č. 129 ze dne 11. února 2008 schválila Národní 
akční plán boje proti terorismu na léta 2007 - 2009. Obsahem tohoto dokumentu je: 

• Ohrožení terorismem: Aktuální situace ve světě a v České republice. 

• Základní principy boje proti terorismu. 

• Mezinárodní kontext protiteroristického úsilí České republiky. 

• Zlepšení komunikace a spolupráce mezi subjekty, zapojenými do boje proti terorismu 
a zkvalitňování podmínek pro výkon jejich činnosti. 

• Ochranu obyvatelstva, kritické infrastruktury a životního prostředí. 

• Prevenci vzniku uzavřených přistěhovaleckých komunit a radikalizaci jejich členů. 

• Zahraničně-politické směřování České republiky v oblasti boje proti terorismu. 

Ačkoli se území České republiky zatím nestalo dějištěm žádné akce, označitelné za 
teroristický útok klasického charakteru, riziko uskutečnění takového útoku se trvale zvyšuje. 
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To je zřejmé i v kontextu teroristických útoků, respektive odhalených pokusů o útok, jejichž dějištěm 
je se stále se zkracující frekvencí řada jiných evropských zemí. [19] 

Myslím, že v dnešní době, kdy se teroristické akce stále stupňují a teroristé mohou pronikat tajně 
prakticky do kterýchkoliv složek státních správ i soukromých organizací, je tento plán více než 
potřebný a měl by se neustále aktualizovat a rozšiřovat, neboť tyto hrozby bohužel neustanou, spíše 
naopak se budou zvětšovat. 

4.2 Změny klimatu 

Díky velkému průmyslovému rozvoji a tím pádem i vysokému množství exhalací tímto 
průmyslem vypouštěných do ovzduší dochází ke klimatickým změnám. Dalším faktorem 
rozvíjejícím tento trend, je nadměrné vytěžování přírodního bohatství, velké množství 
vyprodukovaného odpadu a jeho nedostatečná recyklace. V neposlední řadě i velké katastrofy 
s dopadem na ekologii, které se v minulosti odehráli. Příkladem můžeme jmenovat například 
Černobyl, nebo v současné době aktuální havárii ropné plošiny Deepwater Horizon 
společnosti British Petrol v mexickém zálivu. 

Tyto změny, díky nimž se planeta otepluje, způsobují rychlé tání ledovců na pólech a s ním 
související stoupání hladin světových oceánů. Zvyšování této hladiny ohrožuje v současné 
době zejména malé ostrovní státy v tropických pásmech. Samozřejmě to sebou přináší velké 
sociální a bezpečnostní hrozby. Tím, že se hladina oceánů zvýší, ubude těmto lidem životní 
prostor a s tím související i úbytek potravin a vody. To samozřejmě povede ke konfliktům 
a bojům o tyto komodity. Zároveň to bude znamenat i zvýšenou migraci těchto lidí do jiných 
částí světa. 

Klimatické změny a stoupání teploty ovlivňují i naše pásmo. Zatímco zvyšování hladin 
oceánů se nás prozatím netýká, začínají se změny projevovat například tím, že vznikají 
povodně tam, kde se to dříve nestávalo. Naopak tam, kde bylo vody dostatek, vznikají sucha. 
Stále častějším jevem jsou přívalové deště nárazové větry a vichřice. 

Toto oteplování sebou ale přináší i jiné změny. Z teplejších pásem k migrují různá zvířata a 
hmyz. A nejenom to, můžou nás postupně začít ohrožovat nemoci vyskytující se 
v současnosti pouze v tropech a v tom vidím bezpečnostní problém s velkým dopadem na 
obyvatelstvo. 

Pročítáním mnoha rozdílných literárních pramenů jsem došel k závěru, že pohledy různých 
vědců a expertů zabývajících se klimatickými změnami se diametrálně odlišují. Zatímco jedni  
předkládají vyloženě černé scénáře, tak druzí naopak tvrdí, že tyto změny neexistují a že není 
třeba se ničeho obávat. Myslím, že pravda bude někde uprostřed a že by se měla přijímat 
dostatečná opatření k omezení škodlivých vlivů na životní prostředí. Ruku k dílu samozřejmě 
může přiložit každý. Může se přece více třídit odpad a nevyhazovat vše do odpadu směsného, 
nebo ho dokonce pálit. Můžeme přece alespoň trochu změnit své globální chování na to 
ekologické. Každý z  má své vlastní svědomí a měl by se nad tímto problémem zamyslet. 
Vždyť přece lidé v Africe, nebo i v jiných zemích, kteří vyprodukují odpadu na osobu až 
čtyřicetkrát méně, nemusí v důsledku trpět za naše ekologické prohřešky. 
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4.2.1 Kjótský protokol 

Kjótský protokol byl podepsán ve městě Kjóto v Japonsku. Vyspělé průmyslové země, 
které tento protokol podepsali, se v něm zavázali snížit celkové emise skleníkových plynů do 
roku 2012 o 5,2 procenta. Tento protokol ratifikovalo 132 zemí. Ale jeden z největších 
znečišťovatelů ovzduší USA protokol ratifikovat nehodlá. 

EU splňuje podmínky tohoto protokolu hlavně díky přesunu výroby do zemí, které emisní 
limity splňovat nemusejí. Takže v globálním měřítku se vlastně emise nesníží. S tím souvisí 
i to, že dle tohoto protokolu lze s emisními povolenkami obchodovat, to znamená, že stát, 
který podmínky splní a ještě má do limitu nějaké rezervy, tak tyto může prodat. 

Obchody s povolenkami samozřejmě vedou i k možnosti kriminality v těchto obchodech. 
V prosinci 2009 Europol oznámil, že trh s emisními povolenkami se díky daňovým únikům 
stal obětí rozsáhlé kriminality. Evropské vlády tak přišly asi o 5 miliard Euro. V některých 
státech se obětí podvodů stalo až 90% povolenek. [20] 

V březnu letošního roku se cena povolenek dočasně velice snížila z důvodu toho, že bylo 
zjištěno, že řada z těchto povolenek byla vydána neoprávněně a jsou neplatné. Maďarská 
vláda prodávala dál povolenky, které měla správně shromáždit a zničit. [21] 

  



31 
 

5 PREVENCE 

Prevence je nedílnou součástí předcházení mimořádným událostem a krizovým stavům. 
Bez prevence by bylo bezvládí a anarchie a dalo by se říci, že celý svět by sám sebe zničil. 
Nejdůležitějšími nástroji prevence předcházení vzniku mimořádných událostí jsou kontrolní 
a bezpečnostní orgány. Můžeme mezi ně zařadit: 

• ozbrojené a bezpečnostní sbory 

• Armádu ČR 

• Hasičský záchranný sbor 

• Českou obchodní inspekci 

• Státní veterinární správu 

• Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

• Ministerstvo životního prostředí 

• a mnoho jiných kontrolních orgánů 

V této své práci bych se zaměřil na malý ozbrojený sbor České republiky a tím je Celní 
správa.  

5.1 Celní správa ČR 

Celní správa České republiky je dle zákona č. 13/1993 Sb. bezpečnostním sborem 
zajišťující výkon kompetencí v oblasti správy cel a některých daní, jakož i dalších svěřených 
nefiskálních činností ve prospěch státu i jeho občanů a je podřízena Ministerstvu financí 
ČR. [22] 

Česká celní správa, má dva základní úkoly, kterými jsou ochrana a regulace domácího trhu 
formou výběru cla z dováženého zboží a dohled nad tím, aby toto zboží neohrožovalo životy 
nebo zdraví lidí, zvířat či rostlin. Další významnou okolností, která výrazně předurčila 
současnou podobu české celní správy, byl vstup České republiky do Evropské unie. Navíc 
došlo v důsledku rozšíření EU ke zrušení pravidelných celních kontrol na pozemních 
hranicích České republiky a naopak celní správě přibyly kompetence nové. 

Celní správa je také ostatní složkou Integrovaného záchranného systému. Z tohoto důvodu 
byla v roce 2003 uzavřena generálním ředitelem Generálního ředitelství cel a generálním 
ředitelem HZS Rámcová smlouva o spolupráci v oblasti integrovaného záchranného systému. 
Tato smlouva upravuje podmínky využití sil a prostředků Celní správy v rámci IZS zejména: 

• Využití celníků při kontrole a usměrňování pohybu osob a vozidel v ohrožených 
oblastech (pořádková a hlídková činnost ve spolupráci s Policií ČR) a při kontrole 
vozidel a zboží, které vstupuje do a z ohrožených oblastí a doprovod zásilek 
humanitární pomoci. 

• Použití příslušníků Skupiny operativního nasazení operující na celém území ČR, 
zejména se zaměřením na záchranné práce ve výškách s využitím horolezecké 
techniky. 
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• Celně technické laboratoře v sídlech příslušných celních ředitelství pro kontrolu 
zdrojů zamoření pitné vody, potravin a zemědělských produktů. Dále pak 
zjišťování neznámých látek uniklých do prostředí. 

• Detekční a měřící skupiny k měření zdrojů ionizujícího záření, kontrola pomocí 
stacionární i mobilní rentgenové techniky. 

• Technické prostředky pro detekci výbušnin, včetně využití k tomuto účelu 
vycvičených služebních psů. 

5.1.1 Úkoly Celní správy 

Celní správa plněním svých povinností vyplývající ze zákonů a vyhlášek v mnoha 
případech svých kontrol působí jako preventivní orgán některých mimořádných událostí. 
Operativním článkem přímého výkonu kontrolních činností Celní správy jsou skupiny 
mobilního dohledu, jejichž hlavním úkolem je provádět kontroly přímo v terénu. Hlídky 
mobilních skupin kromě přepravovaného nákladu a zboží provádějí i kontrolu vnitřních 
prostor vozidel a kontrolují doklady a dokumenty vztahující se k případné přepravě zboží. 
Vyjmenujme si proto některé kompetence, jež vykonávají skupiny mobilních dohledů. 

• Pátraní po zboží uniklém nebo odňatém dohledu celních orgánů v souvislosti 
s dovozem, vývozem nebo průvozem zboží. 

• Kontrola chemických látek a chemických přípravků při přepravě. 

• Kontrola zboží, na které se vztahují některá opatření související se zákazem 
chemických zbraní. 

• Kontrola dovozu, vývozu a průvozu látek poškozujících ozónovou vrstvu země. 

• Kontrola přepravy vojenského materiálu. 

• provádějí kontroly v oblasti biologických agens a toxinů 

• Provádění kontrol biocidních přípravků. 

• Ověřování údajů a plnění povinností osob pěstujících mák setý a konopí. 

• Kontrola přepravy odpadů. 

• Provádění kontrol v oblasti ochrany duševního vlastnictví a ochrany spotřebitele. 

• Provádění státního odborného dozoru nad prací osádek vozidel ve vnitrostátní 
a mezinárodní silniční nákladní dopravě a ve věcech mezinárodní dopravy osob. 

• Kontrola přepravy a balení reprodukčního materiálu lesních dřevin. 

• Kontrola obecné bezpečnosti výrobků. 

• Kontrola přepravy radioaktivního materiálu. 

• Kontrola přepravy obalů. 

• Zajišťování kontrolního vážení vozidel. 

• Kontrola přeprav nebezpečných věcí ADR 
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Toto samozřejmě nejsou všechny kompetence, které Celní správa ČR spravuje 
a kontroluje. Mezi další bychom mohli zařadit ještě kontrolu legálního zaměstnávání cizinců, 
kontrolu a omezení plateb v hotovosti, nebo kontrolu nakládání se surovými diamanty. 

Celní správa také disponuje několika mobilními rentgeny, pomocí nichž mohou 
zkontrolovat RTG zařízením příruční zavazadlo, ale i celý nákladní automobil. 

Dle mého názoru lze důsledným prováděním výše uvedených kompetencí předejít, či 
alespoň zmenšit riziko vzniku mimořádných událostí a krizových situací, jako jsou například 
hromadné nákazy osob, epifytie, epizootie, radiační havárie, znečištění životního prostředí, 
nebo třeba narušení finančního a devizového hospodářství státu. 

Také si myslím, že lze v mnoha případech předcházet tomu, aby se zločinecké organizace 
a teroristické skupiny dostali k financím díky nelegálnímu obchodu, nebo ke zbraním 
a látkám, ze kterých by bylo možné vyrobit zbraně hromadného ničení. Dále například 
kontrolami přepravy nebezpečných věcí ADR a kontrolou nad prací osádek vozidel ve 
vnitrostátní a mezinárodní silniční nákladní dopravě pomáhají mobilní skupiny předcházet 
možným dopravním nehodám. 

Celní správa měla dle informace o výsledcích činnosti Celní správy ČR za rok 2008 přesně 
6 690 zaměstnanců a z toho 5 100 celníků. [23] Z důvodu neustálých reorganizací a voličům 
se líbícímu snižování stavů státních zaměstnanců se i počet pracovníků Celní správy snižuje. 
To je dle mého názoru velice špatná cesta, neboť kompetence zůstávají pořád stejné, jen lidé 
se propouštějí. Takovouto politikou tento trend vede pouze k tomu, že ve výkonu služby je 
stále méně pracovníků, kteří by měli svěřené kompetence vykonávat a tím pádem se kontroly 
provádějí minimálně, nebo v některých případech vůbec. Je samozřejmostí, že to neunikne 
zájmovým organizacím, které se tato omezení pokusí zneužít ke svému prospěchu. 
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6 ZÁVĚR 

Na vybraných technických a technologických faktorech globalizace jsem poukázal na 
jejich hlavní výhody i nevýhody. Vliv na krizové řízení mají především negativní prvky 
těchto faktorů, které přinášejí potencionální bezpečnostní rizika a možnosti vzniků 
mimořádných událostí. Tyto negativní faktory jsem se ve své práci pokusil vyjmenovat 
a došel jsem k závěru, že omezit, nebo zabránit těmto prvkům lze pouze důkladnou prevencí. 

Prevence vzniku mimořádných událostí a krizových situací pomáhá těmto situacím 
předcházet a popřípadě zmírnit jejich dopady. Za důslednou prevenci ale nepovažuji 
nedostatečné množství počtu pracovníků kontrolních úřadů a bezpečnostních složek 
zabývajících se těmito kontrolami. Zároveň mě v některých případech znepokojuje i snižování 
jejich stavů. Z grafů uvedených v mé práci je patrné, že jedny z hlavních faktorů globalizace 
se velmi rychle rozšiřují do celého světa. Z toho vyplývá, že stále více obyvatel je navzájem 
v reálném čase komunikačně propojeno, což sebou může přinášet zvýšená rizika možnosti 
narušení bezpečnosti a vzniku mimořádné události. Pokud se tato situace nezačne zlepšovat, 
tak lze dle mého názoru nějakou mimořádnou událost spojenou s nedostatečnou prevencí 
v nejbližší době očekávat. 

Je důležité sjednotit postupy kontrolních orgánů a tím zefektivnit výkon jejich kontrolních 
činností aby se předcházelo vznikům mimořádných událostí. Dalším důležitým faktorem je 
jejich dostatečné materiálové vybavení a zabezpečení. Pokud chceme mimořádným událostem 
dostatečně a včas předcházet, tak musí kontrolní orgány držet krok s vývojem globalizace 
a musí být schopny si nové techniky a technologie osvojit, aby byly schopny negativní 
dopady eliminovat.  
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