
Již 9. ročník národní konference Naše bezpečnost není samozřejmost se konal 10. března 2022 
v Míčovně Pražského hradu. V tento den rovněž uplynulo čtrnáct dní od napadení Ukrajiny 
Ruskem a svět se dostal do naprosto bezprecedentní situace. Válečný konflikt, probíhající jen 
několik stovek kilometrů od českých hranic, tak ještě vyzdvihl význam motta „Naše bezpečnost 
není samozřejmost“ a je pochopitelné, že situace na Ukrajině a její dopady na českou vnitřní 
a vnější bezpečnost se promítly do témat letošního ročníku. I v kontextu aktuálního dění též 
narostl význam odborných témat, jimž se konference věnuje dlouhodobě . 

Zbyněk Pavlačík, předseda Jagello 2000, zahájil konferenci úvodním slovem, v němž zmínil 
dvacáté výročí od summitu Severoatlantické aliance v Praze. Při něm byly pozvány do NATO země 
bývalého Východního bloku, které nyní tvoří východní hranici Aliance. Pokud by k tomuto kroku 
nedošlo, mohli bychom dnes vidět mnohem širší pásmo nestability. „Bezpečnost je elementárním 
základem fungování společnosti, včetně ekonomické prosperity a sociální stability,“ upozornil. 
V průběhu zahájení byla též všem bojujícím i padlým v ukrajinsko-ruském konfliktu věnována 
minuta ticha. 

Prezident republiky Miloš Zeman skrze zdravici, kterou přečetl Rudolf Jindrák, ředitel Odboru 
zahraničního Kanceláře prezidenta České republiky, označil ruskou agresi za nepřípustné 
porušení mezinárodního práva: „24. únor 2022 symbolizovat stejnou tragédii jako 1. září 1939 či 

11. září 2001.“ V kontextu české bezpečnosti dodal, že 
2 % HDP na obranu musí být teď samozřejmostí. „Každé 
ráno bychom měli opakovat vděk za to, že se u nás neválčí 
a že je naše země členem NATO a EU,“ zdůraznil. „Zároveň 
bychom si ale každý den měli uvědomit, že za naši 
bezpečnost bojovat musíme, a to i když se válka odehrává 
za našimi hranicemi.“ 

Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský označil ruskou 
invazi za historickou výzvu, která nám ukazuje, že je 
nutné přesně definovat základy naší bezpečnosti. „Naše 
kolektivní odpověď v NATO a EU výrazně ztěžuje dosažení 
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Putinova cíle,“ podotkl. Ruskými cíli jsou podle něj 
zničení ukrajinské státnosti totálním podřízením Moskvě 
či vytvořením loutkové vlády. Lipavský zdůraznil, že 
silné NATO, restrukturalizace předsunuté přítomnosti, 
kolektivní obrana a odstrašení jsou cíle, na kterých 
musíme nyní intenzivně pracovat. 

Dle premiéra Petra Fialy se Vladimir Putin přepočítal. 
Nečekal totiž tak tvrdý odpor Ukrajinců. Současné sankce 
označil za efektivní, je však nutno prosadit další. „Rusko 
válčí na Ukrajině s tanky, ale proti Evropě již dlouho bojuje 
například kyberútoky či dezinformacemi. Cílem Putina je 

destabilizovat celou Evropu, nikoliv jen Ukrajinu,“ konstatoval premiér, který v závěru ocenil vlnu 
pomoci, již Češi poskytují válečným uprchlíkům z Ukrajiny.

Během prvního panelu na téma „Nové strategické prostředí“ František Šulc, náměstek 
ministryně obrany ČR, připomněl ruskou invazi do Gruzie v roce 2008. Ta podle něj byla lekcí 

určenou občanům Evropy, Balkánu a Ukrajiny, ne 
Američanům. Poučení si z ní však v podobě posílení 
obrany a bezpečnosti vzalo jen Polsko. 

Václav Bartuška, zvláštní zmocněnec pro otázky 
energetické bezpečnosti Ministerstva zahraničních věcí 
ČR, poukázal na to, že zrušení naší energetické závislosti 
na Rusku není otázka pár dní, ale měsíců a roků. Vše 
totiž záleží na posílení infrastruktury, která spojí západní 
a východní země Evropy.

Alexandr Vondra, poslanec Evropského parlamentu, 
ocenil míru jednoty v české reakci na ruskou invazi, 

varoval však, že s ní nemůžeme počítat dlouhodobě. V mezinárodní oblasti se vyjádřil 
k nevyhlášení bezletové zóny: „Pro NATO je klíčová jednota. V současné době jsou Američané proti, 
a tudíž je teď taková zóna mimo hru.“ Vondra vyzdvihl, že je nutné soustředit se na kroky, které nás 
sjednocují, a nikoliv na to, co nás jako alianci oslabuje. 

Druhý panel v pořadí se věnoval spolupráci Armády ČR a dalších bezpečnostních složek v době 
strategického šoku. Pozvání přijal armádní generál Aleš Opata, náčelník Generálního štábu 

Armády ČR. Modernizace, zrychlení nákupů techniky 
a vyváženost armády jsou podle generála Opaty klíčové 
úkoly, které musí Česko v souvislosti s válkou na Ukrajině 
akutně řešit. „Příštím strategickým šokem může být 
nutnost Evropy bránit se masivnímu vojenskému útoku,“ 
varoval. „Celé státy už pochopily, že do armády se musí 
investovat.“

Český velvyslanec u NATO Jakub Landovský, který 
moderoval druhý panel, podotkl, že v pomoci Ukrajině 
nestačí otevřít jen svoje srdce: „Musíme otevřít i vojenské 
sklady.“
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Mimoarmádní složky zastupoval generálmajor Vladimír Vlček, generální ředitel Hasičského 
záchranného sboru ČR. Ten jako zásadní problém označil rozpočet na vnitřní bezpečnost, 
který není jasně definovaný. Uvedl také limity, kterým budeme v rámci vnitřní bezpečnosti 
čelit se zvyšujícím se počtem uprchlíků a prodlužujícím se konfliktem. Vlček také zmínil, že je 

v pravidelném kontaktu s ukrajinským protějškem, 
se kterým řeší hlavně akutní nedostatek vybavení 
ukrajinských hasičů. 

Ve svém samostatném vystoupení Tomáš Kopečný, 
náměstek ministryně obrany ČR pro řízení sekce 
průmyslové spolupráce, zmínil důležitost pokračování 
ve vojenské pomoci a vytvoření střednědobého plánu 
především pro strategickou převahu nad Ruskem. 
Co se týče praktické obrany, záleží dle něj především 
na odstrašení: „Zbraňové systémy NATO musí být 
dostatečným detergentem.”

Odpolední část konference zahájil panel s hlavním tématem budoucnosti českého obranného 
průmyslu v evropském kontextu, zejména s přihlédnutím na tzv. taxonomii, která se zabývá 
otázkou udržitelnosti. 

Jiří Šedivý, výkonný ředitel Evropské obranné agentury, 
mluvil především o důležitosti mezistátní spolupráce: 
„Evropské státy mají jasnou představu, co chtějí. Bude 
nás čekat hon o suroviny a komponenty, trh je limitovaný. 
Neměl by to však být hon mezi námi navzájem, taková 
fragmentace by byla zbytečně neefektivní.” Dodal také, že 
současná situace je obrovská příležitost pro investice do 
obranného průmyslu. 

Marek Mora, viceguvernér České národní banky, přispěl 
do debaty zejména konceptem udržitelných financí 
a tématem taxonomie. 

Lubomír Kovařík, předseda Sekce obranného průmyslu Hospodářské komory ČR, se dotkl 
tématu tzv. investičního dluhu v české armádě, který podle něj nemá řešení bez legislativní 
změny. Odpověděl také dotazy týkající se zapojení státních a soukromých firem do případného 
válečného hospodaření.

Další odborný panel byl věnovaný především roli technologií v zajištění strategické odolnosti. 
Daniel Bagge, stratég Vojenského zpravodajství ČR, se dotkl klíčového tématu, a to využívání 
technologií: „Zatímco v minulosti si stát objednal technologii a soukromá firma daný systém 
vyvinula, dnešní situace je naprosto odlišná. Soukromý sektor je primárním inovátorem a stát se 
s danou technologií seznamuje až ve chvíli, kdy už je na trhu. A to je velmi problematické.” 

Komerční sektor zastupoval Michal Pěchouček, technologický ředitel společnosti Avast Software, 
jenž mluvil o současných trendech v kybernetickém prostoru, kde jednoznačně dominuje umělá 
inteligence. Ta je současně také největší hrozbou. Proto je podle Pěchoučka naprosto zásadní 
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výměna informací a spolupráce mezi jednotlivými státy. 
Upozornil však, že cílem kybernetických útoků jsou čím 
dál více konkrétní lidé a jejich osobní data. 

Brigádní generál Karel Řehka, ředitel Národního 
úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, 
vyzdvihl, že každý konflikt, který v současnosti probíhá 
ve fyzickém světě, se promítá do kybernetického prostoru 
a obráceně. Uvedl, že bylo tak možné sledovat například 
ruské kybernetické útoky na Ukrajinu, jež zesílily již 
během ledna. Gen. Řehka také okomentoval slabiny 
české infrastruktury, včetně nedostatku odborníků 

na kyberbezpečnost či velké decentralizace zodpovědnosti.

Před zahájením politického panelu jako zvláštní 
host vystoupil Jevhen Perebyjnis, mimořádný 
a zplnomocněný velvyslanec Ukrajiny v ČR. Během svého 
projevu poděkoval českým občanům za obrovskou vlnu 
solidarity a pomoc, jak vojenskou tak humanitární. Čechy 
vyzval k vytrvalosti v pomoci a otevřenému přístupu.

Poslední panel konference „Naše bezpečnost není 
samozřejmost“ byl tradičně věnován politickým 
perspektivám v kontextu aktuálního dění a předsedům 
nebo místopředsedům politických stran zastoupených 
v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Andrej Babiš, předseda hnutí ANO 2011, zdůraznil, že členské státy NATO čelí úplně nové situaci: 
„Je potřeba proto posílit východní křídlo NATO a zároveň se soustředit na vlastní obranyschopnost. 
Na armádě se nesmí už více šetřit, ale naopak se musí investovat.” 

Ivan Bartoš, předseda České pirátské strany, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro 
místní rozvoj řekl, že jednotný postoj vůči Putinovi je jediný způsob, jak ho můžeme zastavit. 
Poděkoval také armádě a hasičům za současnou práci nejen s uprchlíky. 

Jan Bartošek, místopředseda KDU-ČSL a místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 
nastínil, co by mělo být hlavním cílem ČR – posílit zásoby munice a náhradních dílů, přesunutí 

strategických výrobních zdrojů na území Evropy. 
Navrhl také zvážit, zda nenabídnout Slovensku pomoc 
s obranou vzdušného prostoru. Zdůraznil, že naše síla 
spočívá v jednotě.

Alexandr Vondra, místopředseda ODS a poslanec 
Evropského parlamentu, vyzdvihl nutnost udržení 
jednoty, zvýšení obranného rozpočtu na 2 % HDP, posílení 
těžké brigády a letectví, neustat v pomoci uprchlíkům, 
posilovat východní křídlo Aliance a energetickou 
bezpečnost. 
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Podle Tomia Okamury, předsedy SPD, nás válka utvrdila v principech, které chceme prosazovat. 
Měli bychom usilovat o vojenskou samostatnost, jakou má Izrael: „Musíme být schopni pomoct si 
sami.”

Vít Rakušan, předseda STAN, 1. vicepremiér a ministr vnitra ČR, zmínil, že se nebojuje pouze 
vojenskou silou: „Jsme ve válce ekonomické, hybridní, dezinformační a hodnotové.” Dávat 2 % 
HDP na obranu nejpozději do tří let je nezbytnost. Poděkoval také všem hasičům, záchranářům 
a policii za jejich nasazení při pomoci uprchlíkům. 

Na důležitost komunikace upozornila Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně TOP 09 
a předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR: „Současná válka na Ukrajině je budíček. 
Naší prioritou musí být komunikace s veřejností, neboť euforie solidarity přejde.”  

Důležité téma politického panelu bylo také zajištění vnitřní bezpečnosti. „K 10. březnu bylo v České 
republice 200 000 uprchlíků. Z toho 80 % jsou ženy, 55 % děti. Všichni jsou váleční uprchlíci,“ uvedl 
Rakušan. Ministr vnitra dále řekl, že odhadované číslo uprchlíků, kteří v horizontu jednoho měsíce 
budou v České republice, je až 750 000 lidí. Dle Alexandra Vondry by měla být ČR schopná takové 
množství lidí přijmout, je to dle něj dostatečně bohatá země. Předseda SPD několikrát zopakoval, 
že podporuje setrvání a pomoc uprchlíkům jen na nezbytně nutnou dobu. 

V závěru konference předseda Jagello 2000 Zbyněk Pavlačík poděkoval všem řečníkům i hostům 
za účast a pozval je na další ročník konference v roce 2023.

Konference se uskutečnila pod záštitou 
předsedy vlády České republiky Petra Fialy, 

1. místopředsedy vlády a ministra vnitra České republiky Víta Rakušana, 
ministra zahraničních věcí České republiky Jana Lipavského 

a ministryně obrany České republiky Jany Černochové

Děkujeme partnerům konference
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Záznam celého programu konference najdete na 
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