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Vážený pane doktore, 
 
vážíme si Vašeho zájmu o činnost Vojenského zpravodajství, vyjádřeného Vaší žádosti ze 
dne 30. 3. 2020 o poskytnutí informací týkající se činnosti Vojenského zpravodajství ve 
vztahu k situaci na balkánské hranici EU, nicméně na Vaše dotazy nelze poskytnout 
konkrétní odpověď a bude Vám proto doručeno odmítavé rozhodnutí. Obecně Vám však 
sdělujeme, že Vojenské zpravodajství v rámci své zákonné působnosti získává, 
shromažďuje a vyhodnocuje informace, které jsou klíčové pro zajištění obrany a bezpečnosti 
České republiky.  
K plnění výše uvedených úkolů využívá veškeré zpravodajské metody, včetně HUMINT, 
SIGINT, OSINT  a IMINT.  V případě, že Vojenské zpravodajství má schválenou spolupráci s 
partnerskou zpravodajskou službou (dle zákona č. 153/1994 Sb.), využívá i tuto formu 
bilaterální spolupráce jako nástroj pro získávání a předávání informací. 
 
Zásadní zjištění, která mohou mít dopad na obranu a bezpečnost ČR, jsou pravidelně 
postupována zákonným adresátům, včetně předsedy a členů vlády, prezidenta republiky, 
nejvyšších představitelů Ministerstva obrany a AČR, zpravodajských orgánů NATO a EU. V 
případě hrozby z prodlení jsou postupována neprodleně.  Na základě těchto zjištění jsou na 
nejvyšší úrovni přijímána taková opatření, aby byla v maximální míře zajištěna bezpečnost 
občanů jak v ČR, tak v zahraničí, a zajištěna svrchovanost ČR či partnerů v NATO/EU. 
 
K informování veřejnosti o zásadních zjištěních a trendech vývoje bezpečnostního prostředí 
Vojenské zpravodajství využívá výroční zprávy. Tyto jsou pravidelně, jednou ročně, 
distribuovány prostřednictvím webového portálu Vojenského zpravodajství 
(www.vzcr.cz).  Zde je např. uvedeno, že v roce 2018 Vojenské zpravodajství distribuovalo 
více než 1 330 informačních výstupů pro výše uvedené adresáty.  
K Vašim dotazům je možno z hlediska svobodného přístupu k informacím (ve smyslu zákona 
č. 106/1999 Sb.), avšak za dodržení nutnosti potřebného utajení činnosti VZ jakožto 
zpravodajské služby uvést, že Vojenské zpravodajství již v roce 2017 ve své výroční zprávě 
uvedlo, že dění na vnějších hranicích EU, konkrétně v oblasti migrace, představuje problém, 
který má a bude mít v budoucnu dalekosáhlé dopady. Mezi ně patří zvýšené riziko 
teroristických útoků a radikalizace některých náboženských skupin, vzestup islamofobních 
nálad a posilování vlivu radikálních politických stran a hnutí.  Některé tyto trendy/rizika 
přetrvávají a je možno je identifikovat i v současnosti. Chtěl bych Vás ještě jednou ubezpečit, 
že Vojenské zpravodajství tyto skutečnosti monitoruje nepřetržitě a bude tak činit i v 
budoucnu. K tomu využívá všech možných a zákonem povolených způsobů získávání 
informací. Samozřejmostí je, jak je již uvedeno výše, že tyto skutečnosti jsou předávány 
zákonným adresátům k přijetí vlastních opatření. 
 
 
 


