1.

STRUKTURA ÚDAJŮ POPISUJÍCÍCH SITUACI V NĚKTERÝCH ZEMÍCH

Struktura dokumentu popisujícího situaci v jednotlivých členských státech Evropské
unie, s důrazem na následující informace:
•
•
•
•
•
•
•

existuje či neexistuje specifický systém vztahující se k terorismu a jiným člověkem
úmyslně způsobeným nežádoucím scénářům;
pokud ano, je takový systém dominantně opřen o „barevné“ (colour-coded) vyjádření
situace, nebo dává přednost slovnímu popisu předpokládané míry ohrožení;
jaké jsou případné základní proměnné systému (počet „stupňů“, jejich vyjádření
barvou či jinak);
je systém určen nejširší veřejnosti, nebo je apriori určen pro komunikaci uvnitř
bezpečnostní komunity;
je systém zaměřen výhradně na téma terorismu respektive jiných člověkem úmyslně
způsobených scénářů, nebo se zaobírá i jinými evantualitami (živelní pohromy, vývoj
počasí atd.);
jaké je institucionální ukotvení systému (kdo schvaluje vyhlášení či modifikaci
konkrétních opatření respektive „stupňů“ – s důrazem na roli meziagenturních
platforem v této oblasti);1
jsou konkrétní systémy koncipovány celoplošně a průřezově, nebo je možné se nadát
různých doporučení (výstrah) pro konkrétní regiony či aglomerace.

S ohledem na aspekt „systémů stupňů ohrožení terorismem“ (terrorism threat levels)
jsou v případě řady zemí použity dokumenty projednávané v rámci pracovních skupin Rady
Evropské unie“, týkající se situace v této oblasti.2
Uvedené proměnné jsou nejprve ilustrovány na situaci v konkrétních „modelových
zemích“ a následně dojde k zevšeobecnění uvedených zjištění. Podle možností jsou u každého
státu uvedeny určité doplňující informace (milníky týkající se fungování určitého systému
nebo existence konkrétních kampaní zaměřených na specifické skupiny společnosti
– například soukromé firmy, provozovatelé prvků kritické infrastruktury a podobně).
Poznámka: Ačkoli se ke všem státům nepodařilo získat zdaleka srovnatelný objem
a hloubku informací, může se jednat o do určité míry inspirativní sondu, týkající se uvedené
problematiky. Při vytváření dokumentu byly použity výhradně otevřené zdroje. Vývoj situace
v řadě zemí je dále sledován a bude předmětem další aktualizace materiálu.
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2.

SITUACE V JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE

2.1

BELGIE3

Potenciální inspirace pro Českou republiku:
V rámci Belgie se určitým způsobem „vymstilo“ utajování týkající se povahy
konkrétního ohrožení v květnu 2011 (vydírání řetězce IKEA), což bylo živnou půdou pro
spekulace všeho druhu (které mimo jiné vyústily v interkulturní napětí v rámci země). Z toho
plyne poučení, že i v případě nutného utajování je vhodné alespoň typově vymezit
povahu ohrožení a neposkytovat prostor pro mediální spekulace.

V rámci Belgie existují čtyři stupně výstrah týkajících se terorismu a extremismu.
Jedná se o slovně (nikoli „barevně“) formulované úrovně:4
Omezená hrozba (weak, low threat).
Průměrná hrozba (average, medium threat).
Závažná hrozba (serious, high threat).
Velmi závažná hrozba (very serious, serious and imminent).
Stupně je možné vyhlásit jak plošně, tak odlišně ve vztahu ke konkrétnímu území,
potenciální cílům (zastupitelské úřady konkrétních zemí, zcela specifický případ představují
objekty Evropské unie nebo Severoatlantické aliance atd.) nebo oblastem infrastruktury.
Milníky související s tímto systémem jsou do současnosti (leden 2012) následující:
•

•

3

Rok 2001: Na konci roku 2001 (září až prosinec) úřady v Belgii opakovaně ujišťovaly
veřejnost o tom, že žádné teroristické útoky na území státu bezprostředně nehrozí.
Zmínka padla pouze o vyšší ostraze letišť, „amerických objektů“ a dalších citlivých
míst v zemi. Stupeň pohotovosti v sídle Severoatlantické aliance na předměstí Bruselu
se sice zvýšil ze stupně alfa na stupeň beta, ale žádné další zvláštní zpřísnění ostrahy
nebylo patrné.5 Všeobecné vnímání míry ohrožení zřejmě nezměnil ani případ
fotbalisty Nizara Trabelsiho, který byl zadržen v Uccle u Bruselu dne 13. září 2001
a obviněn z přípravy útoku proti letecké základě Kleine Brogel.
Rok 2006: Na základě zákonného zmocnění ze dne 10. června 2006 byl v rámci
Belgie vytvořen Systém výstrah souvisejících s terorismem.6
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Nejzávažnější stupeň, ohlášený na přelomu roku 2007 až 2008, byl předmětem
zpochybňování. Příslušné vyšetřování (které je samo o sobě utajovanou informací)
však opodstatnění vyhlášení stupně potvrdilo.7 Obdobné zvýšené výstrahy byly
zároveň zavedeny v sousedním Nizozemsku.
Rok 2011 (květen): Otevřeně byla komunikována možnost ohrožení země terorismem
(mimo jiné v souvislosti s vlnou útoků proti obchodním domům IKEA v řadě zemí
Evropy). V průběhu měsíce však zůstal vyhlášen pouze „průměrný“ stupeň, pouze ve
vztahu k velvyslanectví Spojených států amerických platil „závažný“ stupeň.8
Rok 2011 (červenec): Obavy části bezpečnostní komunity a veřejnosti z reakce
některých muslimských platforem na zákaz nošení burek na veřejnosti, který tehdy
v Belgii vstoupil v platnost.9
Rok 2011 (prosinec): Na nastavení systému se de facto neodrazil incident z Liége
(Maročan Nordine Amrani zaútočil na autobusové zastávce na vánočním trhu, čtyři
osoby zabil a další zranil).

Stěžejní platformou v Belgii, která generuje doporučení vedoucí k vyhlášení či změně
konkrétních stupňů, je meziresortní těleso zvané Koordinační jednotka pro analýzu hrozeb
(Organe de coordination pour l’analyse de la menace – Coördinatieorgaan voor de
dreigingsanalyse – Coordination Unit for Threat Assesment, OCAM – CODA – CUTA).10
Toto těleso, které zahájilo činnost od 1. prosince 2006, je nástupnickou organisací
někdejší Smíšené protiteroristické skupiny (Mixed Anti-Terrorism Group, AtG). Politická
odpovědnost, stejně jako financování fungování Koordinační jednotky, je sdíleno federálními
ministry spravedlnosti a vnitra.11 Na fungování Koordinační jednotky se podílí jak
zpravodajské a policejní složky v rámci Belgie, tak Ředitelství pro clo a daně (podřízená
složka Federálního ministerstva financí), Ředitelství pro imigraci (podřízená složka
Federálního ministerstva vnitra), Federální ministerstvo dopravy a Federální ministerstvo
zahraničních věcí, zahraničního obchodu a rozvojové spolupráce.
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Změnu stupně veřejnosti oznamuje zpravidla tisková konference Federálního
ministerstva vnitra, kde mluvčí Koordinační jednotky (často zřejmě bez jakéhokoli pro širší
veřejnost koncipovaného komentáře) ohlásí s okamžitou platností konkrétní změnu. Tento
krok musí schválit předseda federální vlády, na základě doporučení Rady ministrů (vlády). Na
konci roku 2007 nicméně v médiích vystoupil přímo předseda vlády.
Specifickou skutečnost z hlediska Belgie představuje to, že tato země je sídlem řady
nadnárodních institucí (významná část agendy Evropské unie a Severoatlantické aliance).
Tyto instituce – nakolik provozují do značné míry vlastní bezpečnostní politiku – jsou
v těsném kontaktu s bezpečnostními složkami Belgie a ke konkrétním bezpečnostním
opatřením tak dochází do značné míry koordinovaně (z povahy věci nelze tvrdit, že výhružky
adresované unijním nebo aliančním institucím se „Belgie netýkají” a vice versa).
Co se zapojení nestátní sféry (soukromých firem), respektive kampaní pro nejširší
veřejnost, týče, zde se odráží ta skutečnost, že Belgie je vysoce decentralisovaným státem
(federace sestávající ze tří regionů, respektive existence tří jazykových komunit a jedenácti do
značné míry samostatných provincií). Z tohoto důvodu je možné v zemi vypozorovat několik
desítek kampaní (včetně jejich jazykových a regionálních mutací), zaměřených například na
prevenci požárů (snaha o hašení vlastními silami, evakuace, první pomoc) nebo nakládání
s nebezpečnými látkami.12
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