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Predhovor 

 

Konečným cieľom každého právneho systému je zaistiť bezpečnosť pre všetky subjekty, ktoré 

ovláda, či riadi.1 To platí aj pre medzinárodné právo ako súhrn právnych noriem, upravujúcich vzťahy 

medzi jeho subjektmi, predovšetkým medzi suverénnymi štátmi. Aj v 21. storočí sme však svedkom 

viacerých kríz a konfliktov, ohrozujúcich vznešené ideály medzinárodného spoločenstva, zakotvené 

napr. v Charte OSN. 

 Medzinárodné spoločenstvo čelí viacerým výzvam týkajúcim sa medzinárodnej bezpečnosti, 

ktorá ako vzájomná bezpečnosť štátov dostáva vo viacerých ohľadoch nový rozmer. Štáty už musia 

svoju bezpečnosť chrániť nielen vo vzájomných vzťahoch, ale i pred ďalšími javmi a aktérmi. Zároveň 

existuje výraznejšie prepojenie medzi vnútornou a vonkajšou bezpečnosťou štátov ako primárnych 

subjektov medzinárodného práva. Celé to podčiarkuje mohutný rozvoj vedy a techniky, ktorý 

v spojitosti s globalizáciou znásobuje prepojenosť dnešného sveta.  

Uvedené sa prejavuje aj v povahe konfliktov, využívaných prostriedkoch a metódach, či 

zúčastnených aktéroch, pričom viaceré aspekty predstavujú výzvu aj pre súčasné medzinárodné právo.    

  

Predložená publikácia je výsledkom medzinárodnej vedeckej konferencie a priebežného riešenia 

projektu VEGA č. 1/0579/20 s názvom "Ozbrojené konflikty a kybernetické hrozby - výzvy pre 

medzinárodné právo 21. storočia". Autori v rámci jednotlivých príspevkov približujú súčasné poznatky 

vedy medzinárodného práva, úpravu de lega lata, ako i vlastné pohľady, návrhy de lege ferenda 

a názory na čiastkové otázky, ktoré v rámci skúmanej problematiky považujú za podstatné.    

    

 

    

         Zostavovatelia 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Porovnaj: ROUSSEAU, CH.: Le droit des conflits armés. Paris: Pedone, 1983, s. 526, Bližšie pozri: ČEPELKA, Č., 
ŠTURMA, P.: Mezinárodní právo veřejné, Praha: Eurolex Bohemia, 2003, s. 657. 
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Preface 

 

The ultimate goal of any legal system is to ensure security for all entities that it controls or 

governs.2 This also applies to international law as a set of legal norms governing relations between its 

entities, primarily between sovereign states. Even in the 21st century, however, we have witnessed 

several crises and conflicts, threatening the noble ideals of the international community, found in for 

example, in the UN Charter. 

The international community faces a number of challenges related to international security, 

which, as a mutual security of states, takes on a new dimension in several respects. States must protect 

their security not only in their relations with each other, but also from other phenomena and actors. 

At the same time, there is a stronger link between the internal and external security of States as the 

primary subjects of international law. All this is underlined by the massive development of science and 

technology, which in connection with globalization multiplies the interconnectedness of today's world. 

This is also reflected in the nature of conflicts, the means and methods used, or the actors 

involved, with several aspects also posing a challenge to current international law. 

 

The presented publication is the result of an international scientific conference and the ongoing 

research of VEGA project No. 1/0579/20 entitled "Armed conflicts and cyber threats - challenges for 

International Law in the 21st century". Within the individual contributions, the authors present current 

knowledge of the science of international law, the regulation de lega lata, as well as their own views, 

de lege ferenda proposals and opinions on partial questions, which they consider important in the 

researched issues. 

 

 

 

Editors 

 

 

 

 

                                                           
2 Compare: ROUSSEAU, CH.: Le droit des conflits armés.. Paris: Pedone, 1983, p. 526, For more details see: 
ČEPELKA, Č., ŠTURMA, P.: Mezinárodní právo veřejné, Prague: Eurolex Bohemia, 2003, p. 657. 
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K NIEKTORÝM ASPEKTOM OZBROJENÝCH KONFLIKTOV 21. STOROČIA 

V KONTEXTE MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA1 

 

ON SOME ASPECTS OF ARMED CONFLICTS IN THE 21st CENTURY IN THE 

KONTEXT OF INTERNATIONAL LAW 

 

Daniel Bednár 

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 

 

 

Abstract: The submitted paper addresses the changed conditions of the 21st century in the field of armed conflict 

management, autonomous weapons systems and private military companies in the context of international 

humanitarian law 

 

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá zmenenými podmienkami 21. storočia v oblasti vedenia ozbrojených konfliktov, 

autonómnym zbraňovým systémom a súkromnými vojenskými spoločnosťami v kontexte medzinárodného 

humanitárního práva 

 

Key words: armed conflict, international humanitarian law, autonomous weapons, weapons legal review, private 

military companies 

 

Kľúčové slová: ozbrojený konflikt, medzinárodné humanitárne právo, autonómne zbraňové systémy, právne 

posúdenie zbrane, súkromné vojenské spoločnosti 

 

 

ÚVOD 

         Ozbrojené konflikty v 21. storočí už majú a môžeme konštatovať, že ešte len budú mať veľmi 

odlišný charakter ako tie, ktorými boli poznačené ostatné storočia. V reakcii na 11. september 2001 sa 

začali dve vojny – jedna viac menej legálne v Afganistane a ďalšia bez právneho titulu v Iraku. Tieto 

ozbrojené konflikty budú pravdepodobne posledné príklady vojen v štýle 20. storočia, ktoré možno 

charakterizovať ako rozsiahle a dlhoročné konflikty zahŕňajúce pozemnú inváziu jedného štátu na 

územie druhého štátu. Medzi veľmocami je pravdepodobnejšie, že vojna v 21. storočí sa bude bojovať 

                                                           
1 článok bol spracovaný v rámci projektu VEGA č. 1/0579/20 "Ozbrojené konflikty a kybernetické hrozby - výzvy 
pre medzinárodné právo 21. storočia." 



 7 

na digitálnej hranici alebo špeciálnymi silami, ktoré vedú len obmedzené a presne cielené operácie.2 

Medzi väčšinou štátnych útvarov, ktoré tvoria medzinárodné spoločenstvo sú oveľa 

pravdepodobnejšie vnútroštátne konflikty, než konflikty medzinárodného charakteru.3 Ako 

konštatoval bývalý oficiálny predstaviteľ OSN Andrew Mack po rozsiahlej štúdii konfliktov medzi rokmi 

1945 a 2008, ozbrojené konflikty v období po studenej vojne sa väčšinou odohrávali skôr medzi štátmi 

a ozbrojenými neštátnymi aktérmi.4 V týchto konfliktoch vo všeobecnosti zomiera menej ľudí v 

porovnaní s konfliktami, ktoré môžeme v období studenej vojny označiť ako zástupné konflikty, ale 

„často sa vyznačujú extrémnou brutalitou voči civilistom“. Ako príklad môže poslúžiť Rwanda, 

Somálsko, Východný Timor, Bosna, Kosovo, Darfúr, Konžská demokratická republika, Líbya a recentne 

stále viac aj Sýria. Súčasný medzinárodnoprávny režim upravujúci ozbrojený konflikt je určený 

predovšetkým pre vojny medzi štátmi realizovanými na zemi alebo vo vzduchu organizovanou a 

identifikovateľnou armádou alebo ozbrojenými silami. 

 

SÚČASNÉ MEDZINÁRODNÉ HUMANITÁRNE PRÁVO 

Medzinárodné právo ozbrojeného konfliktu alebo medzinárodné humanitárne právo (MHP)5 

upravuje použitie sily v ozbrojených konfliktoch. Inherentne poskytuje ochranu obetiam ozbrojeného 

konfliktu, pričom aspoň do určitej miery humanizuje niektoré neľudské činy páchané človekom. Princíp 

rozlišovania MHP, ľudskosť, zbytočné utrpenie a proporcionalita slúžia na zmiernenie uplatňovania 

vojenskej nevyhnutnosti. Vo veku novovznikajúcich technológií je medzinárodné spoločenstvo hlboko 

ponorené do diskusie o tom, ako sa tieto princípy budú uplatňovať, najmä pri zbraňových systémoch, 

ktoré budú prijímať samostatné rozhodnutia týkajúce sa života a smrti prostredníctvom aplikácie 

strojového učenia a rozvoja umelej inteligencie. Takéto diskusie by mali viesť k tomu, aby sme sa 

zamysleli nad základnou otázkou v súvislosti s uplatňovaním MHP - Je právo upravujúce ozbrojený 

konflikt určené na poskytovanie „najlepšej možnej ochrany“ pre obete ozbrojeného konfliktu alebo 

„najlepšej možnej ochrany ľudských bytostí“? Súčasné normy pre všeobecné dodržiavanie MHP sú 

často popisované z hľadiska rozhodovania ľudí, t. j. ľudský veliteľ musí urobiť konkrétne právne 

rozhodnutie. Znamená to, že skutočná právna norma je viazaná na rozhodovanie ľudí? Ak je norma 

„najlepšia možná z ľudského hľadiska“, potom by každá nová technológia musela zostať predmetom 

ľudských rozhodnutí o uplatňovaní MHP, vrátane uznania, že tieto rozhodnutia budú naďalej podliehať 

                                                           
2 Pozri bližšie: VALUCH, J.: Aplikácia medzinárodného práva v kybernetickom priestore. In: Právny obzor. - Roč. 
102, č. 2 (2019), s. 114-130. 
3 Pozri bližšie: VALUCH, J. - GÁBRIŠ, T. – HAMUĽÁK, O. : Cyber Attacks, Information Attacks, And Postmodern Warfare. In: Baltic Journal 
Of Law & Politics [Elektronický Zdroj]. - Roč. 10, Č. 1 (2017), S. 63-89 [Online]. 
4 SLAUGHTER, A-M.: War and Law in the 21st century: Adapting to the changing face of conflict. In: Security and 
defence (online) prístupné na: https://www.princeton.edu/~slaughtr/Articles/Slaughter%20FINAL.pdf 
5 FUCHS, J.: Mezinárodní humanitární právo (Ministerstvo obrany – Agentura vojenských informací a služeb), 
2007. 
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ľudskému dohľadu a možným ľudským chybám. Je možné si všimnúť, že Medzinárodný výbor 

červeného kríža (ICRC) uskutoćnil dve relevantné vyhlásenia vzťahujúce sa na túto otázku.6 

Ak je však požiadavka „najlepším možným“ uplatnením MHP a sme presvedčený, že autonómne 

zbrane - alebo umelá inteligencia alebo zbrane využívajúce strojové učenie - môžu fakticky aplikovať 

silu takým spôsobom, že prinajmenšom za určitých okolností to povedie k lepšej ochrane ľudí, potom 

dosiahneme iný výsledok. V tomto prípade by medzinárodné spoločenstvo malo podporovať rozvoj 

autonómnych zbraní, ktoré aplikujú strojové učenie alebo umelú inteligenciu na bojisku, pretože by 

mohli (pravdepodobne) byť schopné uplatňovať právne požiadavky MHP spôsobom, ktorý vedie k 

väčšej ochrane obetí ozbrojených konfliktov. 

V tomto bode treba poznamenať, že každý zbraňový systém, vrátane všetkých autonómnych 

zbraní, ktoré používajú strojové učenie alebo umelú inteligenciu, musí prejsť a spĺňať požiadavky na 

právne posúdenie zbrane v zmysle čl. 36 Dodatkového protokolu I z r. 1977.7 Všetky štáty sú povinné 

zabezpečiť, aby kybernetické prostriedky boja, ktorými disponujú boli získané alebo použité v súlade s 

pravidlami práva ozbrojeného konfliktu, ktorými je štát viazaný. Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou 

dodatkového protokolu I z r. 1977 sú povinné pri vývoji, nákupe, alebo zavádzaní nových prostriedkov 

alebo spôsobov na vedenie kybernetickej vojny určiť, či ich nasadenie by za niektorých alebo všetkých 

okolností bolo zakázané na základe tohto protokolu, alebo akýmkoľvek iným pravidlom 

medzinárodného práva vzťahujúce sa na tento štát. Toto pravidlo vyplýva zo všeobecnej povinnosti 

dodržiavať právo ozbrojeného konflikt ako je uvedené v článku 1 Haagskeho dohovoru IV z r. 1907 a 

spoločného článku 1 Ženevských konvencií.  

Medzinárodná skupina odborníkov sa zhodla, že v prípade prostriedkov vedenia vojny, táto 

obmedzená povinnosť dozrela prostredníctvom štátnej praxe do obyčajovej podoby. Neexistuje žiadna 

právna možnosť použiť zbrane, ktoré nespĺňajú všetky požiadavky právneho posúdenia v zmysle vyššie 

uvedeného článku. Význam určenia úlohy človeka v rozhodovaní o použití smrtiacej sily, je poskytnúť 

základný dôvod pre toto preskúmanie. Aby sa mohla autonómna zbraň použiť v poli, musí byť úplne a 

dôkladne otestovaná a musí byť dostatočne preukázané, že môže správne aplikovať MHP na 

potenciálnom bojisku. Dôležitá otázka, ktorá tu vyvstáva je, že aký má byť štandard právneho 

preskúmania predmetného zbraňového systému. Ak je štandardom, že zbraňový systém má byť 

                                                           
6 ICRC Statement, 18 April 2018 at the Convention on Certain Conventional Weapons (CCW) Group of 
Governmental Experts on Lethal Autonomous Weapons Systems: Towards limits on autonomy in weapon 
systems; ICRC Statement 15 November 2017 at the Convention on Certain Conventional Weapons (CCW) Group 
of Governmental Experts on Lethal Autonomous Weapons Systems: Expert Meeting on Lethal Autonomous 
Weapons Systems. 
7 Pri štúdiu, vývoji, získavaní alebo zavádzaní nových druhov zbraní, prostriedkov alebo spôsobov vedenia vojny 
je Vysoká zmluvná strana povinná určiť, či ich použitie nie je za niektorých alebo za všetkých okolností zakázané 
týmto Protokolom alebo inou normou medzinárodného práva aplikovateľnou na túto Vysokú zmluvnú stranu. 
 

https://www.icrc.org/en/document/expert-meeting-lethal-autonomous-weapons-systems
https://www.icrc.org/en/document/expert-meeting-lethal-autonomous-weapons-systems
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schopný uplatňovať MHP takým spôsobom, aby poskytoval čo najlepšiu ochranu ľudským bytostiam, 

potom nie je potrebné skúmať a rozvíjať určité typy autonómnych schopností. Ak je však štandardom 

uplatňovanie MHP takým spôsobom, ktorý vedie k najlepšej možnej ochrane potenciálnych obetí 

ozbrojených konfliktov, môže byť k dispozícii obrovské množstvo autonómnych zbraní, ktoré využívajú 

strojové učenie a umelú inteligenciu bez ľudského zapojenia v súčasnom stave rozvoja a ich zavádzania 

do výzbroje. Dubióznym sa javí aj chápanie postavenia kombatanta, ktorým je v súčasnosti len 

príslušník ozbrojených síl štátu ako fyzická osoba a právna úprava nepočíta s poskytnutím tohto 

postavenia aj zbraňovým systémom, ktoré budú vybavené umelou inteligenciou. Aj keď je možné 

normy MHP (či už Haagskeho alebo Ženevského práva) považovať za pomerne adaptabilné aj na 

zmenené podmienky bojiska 21. storočia, jeho tvorcovia určite nepočítali s poskytnutím statusu 

vojnového zajatca (POW Status) v zmysle III. Ženevskej konvencie z r. 1949  aj  umelým „bojovníkom“, 

ktorí sa ešte aj dnes pohybujú v rovine science fiction a ich tvar nemusí ani zďaleka pripomínať 

humanoidov, popr. môže ísť o formu sieťovej umelej inteligencie typu Skynet z populárnej filmovej 

snímky Terminátor. Takéto autonómne zbraňové systémy otvárajú aj otázky spojené so 

zodpovednosťou, najmä za protiprávne konanie, resp. spáchanie zločinov podľa medzinárodného 

práva a ich pričítateľnosti štátu/výrobcovi/samotnému zbraňovému systému. Z uvedeného môžeme 

konštatovať, že právne otázky vedenia ozbrojeného konfliktu budú mať v 21. storočí veľmi odlišnú 

povahu ako konflikty 20.storočia. Súvisí to najmä s nasadením nových technológii, ktoré prinášajú do 

ozbrojených síl autonómne prvky v oblasti rozlišovania a celkovej aplikácie medzinárodného 

humanitárneho práva.8 Zdá sa, že platnosť Martensovej klauzuly preverí budúcnosť a rozhodne stúpne 

dôležitosť nenápadného článku 36 Dodatkového protokolu I z r. 1977, keďže je možné konštatovať, že 

aj kybernetické a autonómne zbraňové systémy podliehajú právnemu posúdeniu, ktoré je zmluvná 

strana povinná uskutočniť ešte pred zavedením takého systému do výzbroje konvenčných ozbrojených 

síl. Predmetný článok sa ale nevzťahuje na neštátnych aktérov, čo predstavuje evidentný nedostatok 

existujúcej právnej úpravy a výzvu pre MHP v 21.storočí, kde by malo dôjsť k postupnému zbližovaniu 

právnej úpravy medzinárodných ozbrojených konfliktov a konfliktov, ktoré nemajú medzinárodný 

charakter a ktoré recentne dominujú a ich proliferácia bude pravdepodobne pokračovať aj 

v budúcnosti, ktorá bude poznačená nasadením zbraňových systémov novej generácie a novými 

výzvami pre medzinárodné humanitárne právo. 

                                                           
8 Pozri bližšie: VALUCH, J. – HAMUĽÁK, O.: Abuse of cyberspace within the crisis in Ukraine. In: The Lawyer 
quarterly. - Roč. 8, č. 2 (2018), s. 94-107. 
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PRIVATIZÁCIA OZBROJENÝCH KONFLIKTOV 

S vývojom privatizácie ozbrojených konfliktov súvisí aj vznik tzv. súkromných vojenských 

a bezpečnostných spoločností (PMSC), ktoré sa oddelili od klasického žoldnierstva a vznikajú ako 

obchodné spoločnosti s predmetom podnikania, ktorý je často ťažké odlíšiť od žoldnierstva, keďže 

motivácia osobného zisku je u „zamestnancov“ (korporátnych bojovníkov ako ich nazýva P.W. Singer)9 

pomerne jasná. Vznik takýchto spoločnosti je možné vystopovať do 60. rokov 20. storočia, keď bývalí 

britskí veteráni SAS (Special Air Services) založili spoločnosť WatchGuard International. K rozmachu 

tohto „podnikania“ došlo začiatkom 90. rokov po konci studenej vojny, keď sa množstvo 

demobilizovaných bývalých príslušníkov ozbrojených síl antagonistických blokov ocitlo bez 

zamestnania. Účasť zamestnancov (kontraktorov) PMSC v oblastiach ozbrojených konfliktov by mala 

byť pomerne limitovaná, keďže z pohľadu medzinárodného práva ide o civilistov, ktorí v prípade 

priamej účasti na nepriateľstve strácajú ochranu a stávajú sa legitímnym vojenským cieľom, resp. 

keďže nedisponujú imunitami kombatanta, sú aj trestne zodpovední za svoje činy voči strane konfliktu 

a ich oddelenie od žoldnierov je právne nejasné. Otázne je aj ich príp. inkorporovanie do ozbrojených 

síl strany konfliktu zmluvou medzi konkrétnou „spoločnosťou“ a vládnou entitou, ktorou by bol 

zabezpečený prenos kompetencie „štátneho orgánu“ na súkromnú entitu. V prípade PMSC je možné 

zaznamenať poväčšine len soft law iniciatívy na ich reguláciu ako je aj iniciatíva MVČK Dokument 

z Montreux (The Montreux Document On pertinent legal obligations and good practices for States 

related to operations of private military and security companies during armed conflict),10 ktorý tvorí 

súbor praxe štátov s reguláciou PMSC a odporúča výklad jednotlivých noriem medzinárodného 

humanitárneho práva a prijatie vnútroštátnej legislatívy v súvislosti s certifikáciou jednotlivých 

spoločnosti, ako aj s trestnou zodpovednosťou právnických osôb. Na Dokument ku ktorému môžu 

pristúpiť štáty a medzinárodné organizácie (EÚ) nadväzuje Kódex správania,11 ktorý môžu podpísať 

jednotlivé PMSC, ktoré sa prihlásia k tejto iniciatíve. Slovenská republika sa prihlásila k Dokumentu12, 

ale súčasná legislatíva nereflektuje odporúčania, ktoré tvoria jeho obsah, keďže zákon č. 473/2005 Z. 

z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

nepozná súkromné vojenské spoločnosti, ktoré operujú mimo územia SR v oblastiach ozbrojených 

konfliktov. Vymedzenie „súkromnej vojenskej a bezpečnostnej spoločnosti“ (PMSC) v Dokumente je 

                                                           
9 Pozri bližšie: SINGER, P. W.: Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry. Cornell University 
Press, 2004. 
10 Dostupné z: https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0996.pdf. 
11 Dostupné z: http://icoca.ch/sites/all/themes/icoca/assets/icoc_english3.pdf. 
12 Dňa 15. 7.2021 bola zaslaná nóta Švajčiarsku o rozhodnutí Slovenskej republiky pripojiť sa k dokumentu. 
Slovenská republiky je 58. krajinou, ktorá podporila dokument. Vyplývajú z neho 3 línie záväzkov – zodpovednosť 
kontrahujúcich štátov, zodpovednosť teritoriálnych štátov a zodpovednosť domovských štátov. 
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pomerne vágne (je založené na dvoch príkladmých výpočtoch) a zahŕňa v zmysle legislatívy SR nielen 

SBS a neexistujúce súkromné vojenské spoločnosti, ale aj spoločnosti vykonávajúce obchodné, 

servisné a školiace aktivity.  

Dokumentu z Montreux je vytýkané, že do značnej miery legitimizuje stúpajúci trend používania 

súkromných spoločností v kontexte ozbrojených konfliktov. Na druhej strane je ho možné považovať 

za aspoň nejakú iniciatívu, ktorá má za cieľ inštitucionalizovať využívanie služieb PMSC. Ich rozmach je 

nepopierateľný a predstavuje v konečnom dôsledku vzdanie sa prerogatívu štátu na ozbrojené násilie 

a jeho transfer na súkromné korporácie, keďže outsourcing predstavuje efektívnejšiu a lacnejšiu 

alternatívu ako vydržiavať početné a moderne vybavené ozbrojené sily. Nie je žiadnym tajomstvom, že 

aj ozbrojené sily USA a Ruskej federácie používajú tieto spoločnosti äBlackwater, Wagner group v Mali 

a Lýbii) v priestore svojho nasadenia v pomere, ktorý favorizuje PMSC oproti ozbrojeným silám.13 Tento 

trend rozhodne nepovažujeme za pozitívny, keďže motivácia pôsobenia v PMSC je rovnako ako 

v prípade žoldnierov podmienená finančným ziskom. Nie všetci kontraktori stoja totiž na tej „správnej“ 

strane, ako napr. vo filmovej snímke 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi a ich motiváciou určite 

nebude napr. ochrana ľudských práv alebo demokratických hodnôt. Otvára sa aj otázka vzťahu práva 

ozbrojeného konfliktu a týchto subjektov súkromného práva. S tým súvisia aj otázky zodpovednosti 

a pričítateľnosti konania, najmä za protiprávne činy. Na druhej strane v prípade veľkých etablovaných 

spoločností sa nedá pochybovať, že ich efektivita oproti slabo vycvičeným a zle vybaveným ozbrojeným 

štátnym silám, ktoré navyše pozostávajú z povinne odvedených príslušníkov je na úplne inej úrovni. 

Budúcnosť ukáže, že či aj vonkajšia bezpečnosť štátov bude v rukách súkromných korporácií alebo sa 

zachová tradičný model národných armád, ako jeden z prejavov suverenity štátu a jeho prerogatívu na 

vlastnú bezpečnosť. Právo by ale rozhodne nemalo ostať v závese budúceho spoločenského vývoja. 

 

ZÁVER 

Na základe vyššie uvedených skutočností môžeme konštatovať, že právne otázky vedenia 

ozbrojeného konfliktu budú mať v 21. storočí veľmi odlišnú povahu ako konflikty 20.storočia. Súvisí to 

najmä s nasadením nových technológii, ktoré prinášajú do ozbrojených síl autonómne prvky v oblasti 

rozlišovania a celkovej aplikácie medzinárodného humanitárneho práva. Zdá sa, že platnosť 

Martensovej klauzuly preverí budúcnosť a rozhodne stúpne dôležitosť nenápadného článku 36 

Dodatkového protokolu I z r. 1977, keďže je možné konštatovať, že aj kybernetické a autonómne 

zbraňové systémy podliehajú právnemu posúdeniu, ktoré je zmluvná strana povinná uskutočniť ešte 

pred zavedením takého systému do výzbroje konvenčných ozbrojených síl. Predmetný článok sa ale 

                                                           
13 Rebríček 30 najvplyvnejších PMSC vo svete. Dostupné na: https://www.securitydegreehub.com/most-
powerful-private-security-companies-in-the-world/. 
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nevzťahuje na neštátnych aktérov, čo predstavuje evidentný nedostatok existujúcej právnej úpravy a 

výzvu pre MHP v 21.storočí, kde by malo dôjsť k postupnému zbližovaniu právnej úpravy 

medzinárodných ozbrojených konfliktov a konfliktov, ktoré nemajú medzinárodný charakter a ktoré 

recentne dominujú a ich proliferácia bude pravdepodobne pokračovať aj v budúcnosti, ktorá bude 

poznačená nasadením zbraňových systémov novej generácie, využívaním súkromných vojenských 

spoločností, ktoré efektívne nahrádzajú ozbrojené sily zúčastnených štátov a novými výzvami pre 

medzinárodné humanitárne právo (ako napr. aj kybernetické spôsobilosti1415), ktoré v podobe hard law 

nestíha reagovať na zmeny konfliktného prostredia. Čiastočné riešenie ponúka forma tzv. sof law 

iniciatív, ktoré sú ale v praxi ťažko vynútiteľné, najmä v prostredí neštátnych aktérov recentných 

konfliktov. 
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Povaha konfliktov v 21. storočí – zmena konceptu alebo len techník?1 

 

The nature of conflicts in the 21st century - a change in the concept or just 
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Abstrakt: Pri pohľade na udalosti v rámci medzinárodného spoločenstva nás môže zaujať možná zmena povahy 

konfliktov, ktoré sa v súčasnosti do značnej miery líšia od konfliktov v minulosti. Otázkou však môže byť, či sa 

mení ich celkový koncept alebo len techniky využívané jednotlivými aktérmi. Článok sa zaoberá touto otázkou a 

približuje pohľad na súvisiace medzinárodnoprávne aspekty.    

 

Abstract: Looking at the events within the international community, it might be interesting to note a possible 

change in the nature of conflicts, which at present differ to a large extent from conflicts in the past. However, 

the question may arise whether it is the overall concept that is changing or just the techniques used by individual 

actors. The present article addresses this issue and provides an overview of related international law aspects. 

 

Kľúčové slová: konflikt, hybridná vojna, kybernetický priestor, NATO, medzinárodné právo 

 

Key words: conflict, hybrid war, cyberspace, NATO, international law 

 

 

ÚVOD 

Pri pohľade na konflikty posledných desaťročí nám nové formy a prostriedky využívané 

jednotlivými aktérmi potvrdzujú, že sa mení nielen priestor operácií, použitá „munícia“ ale i ciele. Do 

popredia sa dostávajú nové formy vedenia konfliktov a spôsobov vedenia vojny, s ktorých rastúcou 

tendenciou sa jednotlivé štáty i medzinárodné spoločenstvo stretávajú a všetko nasvedčuje tomu, že 

tomu tak bude i naďalej.  

Stále častejšie sa hovorí o tzv. hybridných hrozbách. Tieto bývajú definované ako hrozby 

využívajúce určitú kombináciu politických, vojenských, ekonomických, sociálnych a informačných 

                                                           
1 Príspevok bol spracovaný v rámci projektu VEGA č. 1/0579/20 “Ozbrojené konflikty a kybernetické hrozby – 
výzvy pre medzinárodné právo 21. storočia“. 
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prostriedkov a konvenčných, neregulárnych, katastrofických, teroristických a rozvratných / 

kriminálnych metód činnosti pri možnej kombinácii štátnych a neštátnych aktérov.2 Hybridné hrozby 

sú navzájom prepojené a vykonávajú činnosť v oblasti narušenia funkcií štátu.3  

 

HYBRIDNÁ FORMA VEDENIA KONFLIKTU 

Avšak, zatiaľ čo sa spôsoby, akými dnes štátne a neštátne subjekty vedú hybridnú vojnu zmenili, 

základný princíp využívania kombinácie konvenčných a neregulárnych metód na dosiahnutie 

politického cieľa možno vidieť už aj pri starších formách konfliktov. Viacerí autori konštatujú, že 

samotná myšlienka miešania rôznych spôsobov boja súčasne nie je taká nová, ako by sa mohlo zdať 

a neviaže sa len na v súčasnosti populárny termín „hybridná“. Zároveň uvádzajú viacero príkladov z 

histórie, kedy jedna alebo obe strany konfliktu použili hybridnú formu: 

- Peloponézska vojna (431 - 404 p. n. l.), 

- Francúzsko - Indiánska vojna v Severnej Amerike (1754 - 1763), 

- Americká revolúcia, resp. Americká vojna za nezávislosť (1775 - 1783), 

- Poloostrovná vojna, resp. Španielska vojna za nezávislosť (1808 - 1814), 

- Garibaldiho ťaženie v južnom Taliansku (1860 - 1861), 

- Britská kampaň proti osmanskému Turecku počas prvej svetovej vojny, ktorú viedol T.E.   

Lawrence, 

- Sovietsky zväz v 2. svetovej vojne, 

- Čínsko - Japonská vojna (1937-1945), 

- Čínska občianska vojna (1927-1949), 

- Vojna v Indočíne (1946 - 1954), 

- Vietnam (1955 - 1975)"4 a pod. 

Niektorí autori zachádzajú do histórie ešte ďalej, uvádzajúc, že koncept hybridnej vojny nie je 

žiadnou novinkou, pričom je podľa nich starý ako samotný trik s trójskym koňom.5 

Aj napriek svojim historickým koreňom, má však moderná hybridná vojna veľký potenciál meniť 

strategické počty potenciálnych bojovníkov, a to v dôsledku nárastu neštátnych aktérov, informačných 

technológií a šírenia pokročilých zbraňových systémov.6 

                                                           
2 GLENN, R., W.: Thoughts on “Hybrid” Conflict. In: Small Wars Journal, 2009, s. 2; dostupné na: 
http://smallwarsjournal.com/blog/journal/docs-temp/188-glenn.pdf?q=mag/docs-temp/188-glenn.pdf. 
3 Bližšie pozri: JURČÁK, V., TURAC, J.: Hybridné vojny – výzva pre NATO. In: Bezpečnostné fórum 2018, Banská 
Bystrica: Interpolis, 2018, s. 181.  
4 MARCUZZI, S.: Hybrid Warfare in Historical Perspectives, s. 4 - 5; dostupné na: 
http://www.natofoundation.org/wp-content/uploads/2018/06/NDCF_StefanoMarcuzzi_Paper.pdf. 
5 Bližšie pozri: GRIER, P.: The Perils of Hybrid War, In: Air Force Magazin, Jan. 30, 2017; dostupné na: 
https://www.airforcemag.com/article/the-perils-of-hybrid-war/.  
6 DEEP, A.: Hybrid War: Old Concept, New Techniques. Small Wars Journal: Small Wars Foundation, 03/02/2015; 
dostupné na: https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/hybrid-war-old-concept-new-techniques; k téme 

http://smallwarsjournal.com/blog/journal/docs-temp/188-glenn.pdf?q=mag/docs-temp/188-glenn.pdf
http://smallwars.org/
https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/hybrid-war-old-concept-new-techniques
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Moderné hybridné vojny uplatňujú súčasne konvenčné schopnosti, nepravidelné taktiky a 

formácie a teroristické činy, vrátane nerozlišujúceho násilia, nátlaku a trestnej činnosti. Podľa tohto 

modelu sa vojna odohráva v rôznych operačných prostrediach, má synchrónne efekty na viacerých 

bojiskách a vyznačuje sa asymetrickými taktikami a technikami. Tieto taktiky je náročné poraziť najmä 

pre armády, ktorým chýba flexibilita na neustále zmeny myslenia, najmä preto, že vzájomne prepojená 

povaha modernej spoločnosti spôsobuje, že hybridná vojna sa odohráva na troch odlišných bojiskách: 

na konvenčnom bojisku, v prostredí domorodého obyvateľstva zóny konfliktu a v rámci 

medzinárodného spoločenstva.7 

Pojem „hybridná vojna“ popisuje teda stratégiu, ktorá využíva konvenčné vojenské sily 

podporované taktikou neregulárnej a kybernetickej vojny. Príkladom stratégie hybridného boja v 

praktickej aplikácii je napr. ruský koncept „nelineárneho konfliktu“. Nelineárny konflikt predstavuje 

súčasné nasadenie viacerých doplnkových vojenských a nevojenských bojových taktík. Nelineárna 

vojna sa vedie vtedy, keď štát využíva konvenčné a nepravidelné vojenské sily v spojení s 

psychologickými, ekonomickými, politickými a kybernetickými útokmi. Zmätok a neporiadok potom 

nastávajú, keď napr. informácie o zbraniach a zbrojení zhoršujú vnímanie neistoty v populácii, pretože 

politické, sociálne a kultúrne identity sú postavené proti sebe. Ako príklad býva uvádzaný aj konflikt na 

Ukrajine.8  

Niektorí autori hovoria o hybridnej vojne ako o asymetrickej vojne pod „novou značkou“ , resp. 

ako o „starom víne v novej fľaši“. Hybridná vojna je tak nimi vnímaná ako koncept na štát zameranej 

vojny, ktorý  má pôvod v spôsobe opísania a pochopenia komplexnosti a efektívnosti neštátnych 

aktérov na bojisku.9 Vo všeobecnosti možno povedať, že hybridná vojna využíva techniky, ktorých 

účelom je oddialiť rozpoznanie prebiehajúceho útoku, paralyzovať rozhodovanie zmätkom a odradiť 

obeť od dôraznej reakcie kvôli absencii „legitímnych“ vojenských cieľov. 

Častým cieľom týchto hybridných snáh je narušiť ekonomickú silu, podkopať legitimitu kľúčových 

inštitúcií, ako sú riadiace orgány štátu, či akademická obec, diplomatické subjekty a médiá, podporovať 

sociálny rozkol a oslabiť väzby medzi národmi a medzinárodnými organizáciami. Podľa viacerých 

autorov bude hybridná vojna v dohľadnej budúcnosti kľúčovým prvkom strategického prostredia, 

                                                           
moderných zbraňových systémov pozri tiež: BEDNÁR, D., MARKOVÁ, V.: Autonómne zbrane - Terminátorov sen? 
In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2020. Bratislava: Právnická fakulta UK, 2020, s. 35 – 40. 
7 DEEP, A.: Hybrid War: Old Concept, New Techniques. Small Wars Journal: Small Wars Foundation, 03/02/2015; 
dostupné na: https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/hybrid-war-old-concept-new-techniques. 
8 BALL, J.: What Is Hybrid Warfare? In: Global Security Review, 10.06.2019; dostupné na: 
https://globalsecurityreview.com/hybrid-and-non-linear-warfare-systematically-erases-the-divide-between-
war-peace/. 
9 WEISSMANN, M.: Hybrid warfare and hybrid threats today and tomorrow: towards an analytical framework. In: 
Journal on Baltic Security, 2019, Vol. 5: Issue 1, s. 19; dostupné na: https://content.sciendo.com/ 
configurable/contentpage/journals$002fjobs$002f5$002f1$002farticle-p17.xml. 

http://smallwars.org/
https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/hybrid-war-old-concept-new-techniques
https://globalsecurityreview.com/hybrid-and-non-linear-warfare-systematically-erases-the-divide-between-war-peace/
https://globalsecurityreview.com/hybrid-and-non-linear-warfare-systematically-erases-the-divide-between-war-peace/
https://content.sciendo.com/%20configurable/contentpage/journals$002fjobs$002f5$002f1$002farticle-p17.xml
https://content.sciendo.com/%20configurable/contentpage/journals$002fjobs$002f5$002f1$002farticle-p17.xml
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pričom tvrdia, že je to síce niečo iné, ale nie menej nebezpečné ako iné konflikty, ktoré sme doposiaľ 

zažili.10 

S tým súvisí aj ústup klasických foriem vedenia konfliktov a stále výraznejší nástup konfliktov 

v tzv. „šedej zóne“, t. j. niekde medzi mierom a totálnou vojnou, v priestore medzi bežnou diplomaciou 

a otvoreným vojenským konfliktom.  

Napriek tomu, že nejde o nový fenomén, sú využívané techniky a nástroje založené na 

moderných technológiách. Tento typ konfliktov presahuje formy politických a spoločenských 

rozhodnutí a vojenských operácií, s ktorými sú liberálne demokracie stotožnené. Niektorí autori 

uvádzajú, že tieto konflikty začínajú v mieri a ich účelom nie je otvorená vojna. Pri ich priebehu 

nevykazuje situácia strategického prostredia formálne znaky vojny, skôr ide o sériu kríz smerom 

k eskalácii konfliktu. Aktívny účastník minimalizuje priestor a rozsah svojich operácií do miest, kde je 

krytý dostatočnou nejednoznačnosťou toho, že je účastníkom konfliktu. Práve týmto spôsobom sa 

snaží vyhnúť medzinárodnoprávnym dôsledkom svojho správania. Všetko zároveň bez otvoreného 

použitia vlastných konvenčných ozbrojených síl, čoho výsledkom je nejasné a zmiešané vedenie 

operácií.11  

 Aj v zmysle vyššie uvedeného sú podľa viacerých autorov konvenčné západné koncepcie 

poňatia vojny nezlučiteľné a zásadne nesúladné s realitou konfliktu v dvadsiatom prvom storočí. 

Zastávajú názor, že vznik unipolárneho usporiadania sveta po studenej vojne vyústil do výrazného 

posunu paradigmy. Táto zmena teraz vyžaduje, aby bolo prijaté nové právne, psychologické a 

strategické poňatie vojny a použitia sily, obzvlášť zo strany štátnych aktérov.12 Dostávame sa tak 

k prehodnocovaniu našej tradičnej interpretácie konfliktu, predovšetkým s ohľadom na rôzne 

podvratné formy agresie a medzinárodnoprávnej regulácie súvisiacich otázok. 

Zmeny v metódach vedenia vojenských operácií, prostriedkoch a tiež lokácii ozbrojených 

konfliktov, vplývajú aj na aplikáciu zmluvného a obyčajového medzinárodného práva ozbrojených 

konfliktov resp. medzinárodného humanitárneho práva („MHP“). To potvrdzuje aj správa 

Medzinárodného výboru Červeného kríža, ktorá bola predstavená na medzinárodnej konferencii 

                                                           
10 Bližšie pozri: TAIT, S.: Hybrid warfare: the new face of global competition. In: Financial Times, 14.10.2019; 
dostupné na: https://www.ft.com/content/ffe7771e-e5bb-11e9-9743-db5a370481bc. 
11 JOŠČÁK, M.: Konflikty v šedej zóne. In: Bezpečnostné fórum 2018, Banská Bystrica: Interpolis, 2018, s. 170-171. 
Porovnaj: HANKO, M.: Hybridná forma vedenia vojny. In: Vojenské reflexie, roč. X, č. 2/2015, s. 67-81, dostupné 
na: http://www.aos.sk/casopisy/ reflexie/vojenske_reflexieX_2.pdf. 
12 BALL, J.: What Is Hybrid Warfare? In: Global Security Review, 10.06.2019; dostupné na: 
https://globalsecurityreview.com/hybrid-and-non-linear-warfare-systematically-erases-the-divide-between-
war-peace/. 

https://www.ft.com/content/ffe7771e-e5bb-11e9-9743-db5a370481bc
http://www.aos.sk/casopisy/%20reflexie/vojenske_reflexieX_2.pdf
https://globalsecurityreview.com/hybrid-and-non-linear-warfare-systematically-erases-the-divide-between-war-peace/
https://globalsecurityreview.com/hybrid-and-non-linear-warfare-systematically-erases-the-divide-between-war-peace/
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Červeného kríža a Červeného polmesiaca v roku 2019,13 pričom označuje za hlavné témy v tejto 

súvislosti:  

a) urbanizáciu ozbrojených konfliktov;  

b) nové technológie v ozbrojených konfliktoch;  

c) potreby civilného obyvateľstva v pretrvávajúcich konfliktoch;  

d) MHP a neštátne ozbrojené skupiny;  

e) terorizmus, protiteroristické opatrenia a MHP; 

g) klímu, ozbrojené konflikty a životné prostredie; 

h) podporu dodržiavania MHP.“14 

 

OPERÁCIE V KYBERNETICKOM PRIESTORE  

Pomerne jednoduchá dostupnosť, ale i anonymita a priestorová neuchopiteľnosť informačných 

technológií spôsobujú, že sa stále väčšia časť aktivít presúva do kybernetického priestoru, 

umožňujúcemu rýchle a jednoduché splnenie aj nekalých cieľov s minimálnym rizikom postihu. 

Jedným z kľúčových pojmov sa tak stáva pojem „kybernetický priestor“. Medzinárodní právnici, 

resp. ich poňatie kybernetického priestoru, je ovplyvnené ich vnímaním toho, ako sú jednotlivé 

priestory poňaté medzinárodným právom.15 Samotná aplikácia medzinárodného práva 

v kybernetickom priestore súvisí aj so zmenou povahy konfliktov uvedenou vyššie. Napríklad hybridné 

hrozby tak v spojitosti s kybernetickým priestorom môžu predstavovať kombináciu nasledovných 

elementov: 

- nejednoznačnosť protivníka; 

- kombináciu konvenčnej a nekonvenčnej povahy samotnej hrozby; 

- neexistenciu tradičných hraníc konfliktu; 

- nebezpečenstvo už nie len zo strany vojensky najsilnejších štátov;  

- dostupnosť technológií schopných spôsobiť škody veľkého rozsahu, či zranenie alebo smrť 

osôb; 

- neviazanosť hrozieb na vymedzenú geografickú polohu; 

- vykonanie ničivých útokov bez odhalenia páchateľov (anonymita).16 

                                                           
13 BAKOŠOVÁ, L.: Aktuálne otázky a výzvy medzinárodného práva ozbrojených konfliktov a humanitárneho práva; 
dostupné na: https://www.upjs.sk/public/media/19628/Aktualne%20otazky%20a%20vyzvy%20MPOK%20a%20 
MHP.pdf. 
14 ICRC: International humanitarian law and the challenges of contemporary armed conflicts: Recommitting to 
protection in armed conflict on the 70th anniversary of the Geneva Conventions, Geneva, 2019. 
15 Bližšie pozri: TSAGOURIAS, N.: The legal status of cyberpsace. In: Research Handbook on International Law and 
Cyberspace, s. 15, dostupné na: http://www.e-elgar.com/shop/eep/preview/book/isbn/9781782547396/. 
16 Bližšie pozri: JURČÁK, V., TURAC, J.: Hybridné vojny – výzva pre NATO. In: Bezpečnostné fórum 2018, Banská 
Bystrica: Interpolis, 2018,  s. 180 – 181. 

https://www.upjs.sk/public/media/19628/Aktualne%20otazky%20a%20vyzvy%20MPOK%20a%20%20MHP.pdf
https://www.upjs.sk/public/media/19628/Aktualne%20otazky%20a%20vyzvy%20MPOK%20a%20%20MHP.pdf
http://www.e-elgar.com/shop/eep/preview/book/isbn/9781782547396/
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Možno povedať, že dôsledkom nedostatku v súčasnosti viac špecifických pravidiel, len základné 

a všeobecné normy medzinárodného práva upravujú kybernetické aktivity vrátane konceptov ako je 

jurisdikcia a pripísateľnosť správania. S ohľadom na neurčitosť niektorých týchto všeobecných 

pravidiel, ich neprimeranosť vo vzťahu ku kybernetickým aktivitám ako aj nedostatok všeobecne 

akceptovaných, účinných a na pravidlách založených medzištátnych riadiacich štruktúr je potom 

výsledkom, že kybernetický priestor predstavuje veľkú výzvu pre medzinárodné právo v jeho súčasnej 

podobe.17  

Osobitnú pozornosť si v súvislosti s našou témou zasluhuje otázka použitia sily v kybernetickom 

priestore a teda otázka, či aj kybernetická operácia môže predstavovať použitie sily. Zákaz hrozby silou 

alebo použitia sily patrí totiž medzi kogentné normy medzinárodného práva. Charta OSN uvádza tento 

zákaz nielen vo vzťahu k územnej celistvosti alebo politickej nezávislosti štátov, ale i v súvislosti 

s kýmkoľvek iným spôsobom nezlučiteľným s cieľmi OSN.18 V tejto súvislosti Tallinnský Manuál19 

uvádza, že „kybernetická operácia predstavuje použitie sily, ak sú jej rozsah a účinky porovnateľné 

s nekybernetickou operáciou dosahujúcou úroveň použitia sily“.20 V súvislosti s posúdením kedy 

kybernetické operácie predstavujú použitie sily v zmysle čl. 2 ods. 4 Charty OSN nám môže byť 

nápomocný aj prípad Nikaragua,21 z ktorého tiež vyplýva, že rozhodujúcimi faktormi sú účinky a rozsah 

kybernetickej operácie. Preto by nedeštruktívne kybernetické operácie zamerané napr. na podkopanie 

dôvery vláde nepredstavovali útoky s použitím sily.22  

Mimoriadny význam má v tejto súvislosti tzv. „Schmittova analýza“. Profesor M. Schmitt uvádza 

niekoľko faktorov, ktoré by ovplyvnili hodnotenie štátov, či konkrétne kybernetické operácie 

predstavujú použitie sily alebo nie.23 Uznal, že rozlišovanie prahu použitia sily je v skutočnosti o 

predvídaní, ako budú štáty charakterizovať a reagovať na kybernetické incidenty vo svetle 

prevládajúcich medzinárodných noriem. So zámerom pomôcť pri takomto predvídaní, jeho rámec 

                                                           
17 ZIMMERMANN, A.: International Law and 'Cyber Space', dostupné na: http://www.esil-sedi.eu/node/481; 
bližšie ku kybernetickému priestoru a medzinárodnému právu pozri: VALUCH, J.: Kybernetické hrozby v kontexte 
medzinárodného práva a medzinárodnej bezpečnosti. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019, s. 41 a nasl. K ďalším 
výzvam pozri napr. BEDNÁR, D.: Postačuje recentná úprava Medzinárodného humanitárného práva na reguláciu 
budúcich ozbrojených konfliktov 21. storočia? Comenius, 20. september 2019, s. 1-8, dostupné na: 
https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2019/09/20/postacuje-recentna-uprava-medzinarodneho-humanitarneho-
prava-na-regulaciu-buducich-ozbrojenych-konfliktov-21-storocia/.  
18 Bližšie pozri: Charta OSN, čl. 2 ods. 4. 
19 Ide o dokument, v ktorom možno nájsť závery skupiny expertov s celým názvom: Tallinn Manual on the 
International Law Applicable to Cyber Warfare, 2013, neskôr taktiež Tallinn Manual 2.0 on the International Law 
Applicable to Cyber Operations, 2017. 
20 Tallinn Manual, pravidlo 11. 
21 Nicaragua judgment, ods. 195. 
22 ŠMIGOVÁ, K.: Kybernetické útoky a medzinárodné právo. In: Bratislavské právnické fórum 2013. Bratislava: 
Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013, s. 1226. 
23 SCHMITT, M., N.: Cyber Operations in International Law: The Use of Force, Collective Security, Self-Defense, 
and Armed Conflict. In: Proceedings of a Workshop on Deterring Cyberattacks: Informing Strategies and 
Developing Options for U.S.Policy. Washington: The National Academies Press, 2010, s. 155. 

http://www.esil-sedi.eu/node/481
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premosťuje prístupy založené na prostriedkoch a následkoch. Za uplatnenia týchto faktorov, čím viac 

sa atribúty kybernetickej operácie približujú atribútom ozbrojenej sily, tým pravdepodobnejšie 

charakterizujú štáty danú operáciu ako zakázané použitie sily.24 Treba mať tiež na pamäti, že ide len 

o faktory ovplyvňujúce štáty, ktoré posudzujú použitie sily, nejde o formálno-právne kritériá.25 Jedná 

sa pritom o nasledovné faktory: 

- závažnosť: ozbrojené útoky hrozia fyzickou ujmou alebo zničením majetku vo väčšej miere 

ako iné formy nátlaku. Dobrý fyzický stav zaberá zvyčajne vrchol na hierarchii ľudských 

potrieb.26 V tejto súvislosti bude mať úroveň, rozsah a trvanie následkov veľký vplyv na 

posúdenie závažnosti kybernetických operácií. Závažnosť je pritom najvýznamnejším 

faktorom v analýze;27 

- bezprostrednosť: negatívne následky ozbrojeného nátlaku alebo jeho hrozby sa zvyčajne 

prejavujú veľmi rýchlo, zatiaľ čo pri iných formách pomalšie; 

- priamosť: dôsledky ozbrojeného nátlaku sú priamo viazané na actus reus, nie ako pri iných 

formách nátlaku, ktoré často závisia aj od ďalších faktorov. Preto zákaz sily vylučuje negatívne 

následky s väčšou istotou;28  

- invazívnosť: čím viac počítačová operácia narúša územnú celistvosť alebo suverenitu štátu, 

tým je pravdepodobnejšie, že sa bude považovať za použitie sily;29  

- merateľnosť: zatiaľ čo následky ozbrojenej operácie sú väčšinou ľahko zistiteľné (napr. určitá 

úroveň zničenia), skutočné negatívne dôsledky iných foriem nátlaku sú ťažšie merateľné;30  

                                                           
24 FOLTZ, A, C.: Stuxnet, Schmitt Analysis, and the Cyber „Use-of-Force“ Debate. In: Joint Force Quarterly, 4th 
quarter 2012, č. 67; dostupné na: https://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/jfq/jfq-67/JFQ-
67_40-48_Foltz.pdf, s. 42-43.  
25 Tallinn Manual 2.0, s. 333. 
26 SCHMITT, M. N.: Computer Network Attack and the Use of Force in International Law: Thoughts on a Normative 
Framework (1999). In: Columbia Journal of Transnational Law, Vol. 37, 1998-99, s. 914; dostupné na: 
https://ssrn.com/abstract=1603800.  
27 SCHMITT, M., N.: Cyber Operations in International Law: The Use of Force, Collective Security, Self-Defense, 
and Armed Conflict. In: Proceedings of a Workshop on Deterring Cyberattacks: Informing Strategies and 
Developing Options for U.S.Policy. Washington: The National Academies Press, 2010, s. 155-156. 
28 SCHMITT, M., N.: Computer Network Attack and the Use of Force in International Law: Thoughts on 
a Normative Framework (1999). In: Columbia Journal of Transnational Law, Vol. 37, 1998-99, s. 914. 
29 FOLTZ, A, C.: Stuxnet, Schmitt Analysis, and the Cyber „Use-of-Force“ Debate. In: Joint Force Quarterly, 4th 
quarter 2012, č. 67; dostupné na: https://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/jfq/jfq-67/JFQ-
67_40-48_Foltz.pdf, s. 43. 
30 SCHMITT, M., N.: Computer Network Attack and the Use of Force in International Law: Thoughts on 
a Normative Framework (1999). Computer Network Attack and the Use of Force in International Law: Thoughts 
on a Normative Framework (1999). In: Columbia Journal of Transnational Law, Vol. 37, 1998-99, s. 914-915. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1603800##
https://ssrn.com/abstract=1603800


 20 

- predpoklad legality: v rozsahu, v akom sú niektoré činnosti legitímne mimo kybernetického 

kontextu, zostávajú legitímne aj v oblasti kybernetiky, napr. špionáž, psychologické operácie, 

či propaganda;31 

- zodpovednosť: články o zodpovednosti štátu upravujú, kedy bude štát zodpovedný za 

kybernetickú operáciu. Čím je spojenie medzi štátom a kybernetickými operáciami bližšie, 

tým pravdepodobnejšie ich budú iné štáty charakterizovať ako použitie sily a ako väčšie riziko 

pre medzinárodnú stabilitu.32 

Sám profesor Schmitt však uznal, že hodnotenie podľa uvedených faktorov nesie aj znaky 

nepresnosti a subjektívnosti. Tieto faktory sú užitočné, ale nie rozhodujúce a nemali by byť používané 

mechanicky. Mali by sa aplikovať podľa príslušného kontextu a ich význam sa môže meniť od prípadu 

k prípadu. Sám tvrdí, že nejde o kompletný výpočet faktorov, aj keď je často tak vnímaný. Vo 

všeobecnosti však možno uviesť, že táto tzv. Schmittova analýza obstála skúšku času a zostáva jedným 

z najbežnejšie uvádzaných rámcov na charakterizovanie použitia sily v kybernetickom priestore.33 

 

ORGANIZÁCIA SEVEROATLANTICKEJ ZMLUVY A JEJ POSTOJ 

Uvedené zmeny si uvedomuje aj Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO), ktorá 

predstavuje medzivládnu medzinárodnú organizáciu vojensko – politickej povahy, ktorá združuje 

krajiny s cieľom spolupráce v oblasti bezpečnosti. Jej členské krajiny sú viazané predovšetkým 

nasledovnými záväzkami zakotvenými aj v zakladajúcom dokumente:  

- záväzok riešiť svoje spory predovšetkým mierovou cestou a vystríhať sa použitia sily či hrozby 

silou (čl. 1),  

- záväzok posilňovania mierových a priateľských vzťahov medzi štátmi (čl. 2),  

- záväzok podporovať vzájomnú hospodársku spoluprácu (čl. 2),  

- záväzok udržiavať svoju obranyschopnosť a rozvíjať svoju spôsobilosť odvrátiť ozbrojený útok 

(čl. 3),  

- záväzok pomoci v prípade ozbrojeného útoku na ktoréhokoľvek člena tejto Aliancie (čl. 5),  

- záväzok lojality voči Aliancii (čl. 8). 

                                                           
31 FOLTZ, A, C.: Stuxnet, Schmitt Analysis, and the Cyber „Use-of-Force“ Debate. In: Joint Force Quarterly, 4th 
quarter 2012, č. 67; dostupné na: https://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/jfq/jfq-67/JFQ-
67_40-48_Foltz.pdf, s. 43. 
32 SCHMITT, M., N.: Cyber Operations in International Law: The Use of Force, Collective Security, Self-Defense, 
and Armed Conflict. In: Proceedings of a Workshop on Deterring Cyberattacks: Informing Strategies and 
Developing Options for U.S.Policy. Washington: The National Academies Press, 2010, s. 156. 
33 FOLTZ, A, C.: Stuxnet, Schmitt Analysis, and the Cyber „Use-of-Force“ Debate. In: Joint Force Quarterly, 4th 
quarter 2012, č. 67; dostupné na: https://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/jfq/jfq-67/JFQ-
67_40-48_Foltz.pdf, s. 43. 
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Kľúčovým je predovšetkým čl. 5 o spoločnej obrane, predstavujúci zakotvenie inštitútu 

kolektívnej bezpečnosti,  ktorý znie: „Zmluvné strany sa dohodli, že ozbrojený útok proti jednej alebo 

viacerým z nich v Európe alebo Severnej Amerike sa bude považovať za útok proti všetkým, a preto 

odsúhlasili, že ak nastane taký ozbrojený útok, každá z nich uplatní právo na individuálnu alebo 

kolektívnu obranu uznané článkom 51 Charty Spojených národov, pomôže zmluvnej strane alebo 

zmluvným stranám takto napadnutým tým, že bezodkladne podnikne sama a v súlade s ostatnými 

stranami takú akciu, akú bude považovať za potrebnú, vrátane použitia ozbrojenej sily s cieľom obnoviť 

a udržať bezpečnosť v severoatlantickej oblasti. Akýkoľvek taký ozbrojený útok a všetky opatrenia 

vykonané v jeho dôsledku sa bezodkladne oznámia Bezpečnostnej rade. Tieto opatrenia budú 

ukončené, len čo Bezpečnostná rada prijme opatrenia potrebné na obnovenie a zachovanie 

medzinárodného mieru a bezpečnosti.“34  

Aj na základe vyššie uvedeného vyplýva, že nové formy hrozieb nemohli zostať zo strany tejto 

organizácie nepovšimnuté a napr. už na Pražskom samite v roku 2002 bola kybernetická obrana 

zahrnutá do politickej agendy Aliancie. Kroky v oblasti kybernetickej bezpečnosti následne urýchlili 

udalosti v Estónsku v r. 2007,35 v dôsledku čoho bol v januári 2008 prijatý prvý „Rámec pre kybernetickú 

obranu NATO“.36  Konflikt medzi Ruskom a Gruzínskom potvrdil obavy a preukázal že kybernetické 

operácie môžu byť významnou súčasťou aj konvenčného boja. Na Lisabonskom samite v r. 2010 bola 

prijatá „Strategická koncepcia NATO“37, v zmysle ktorej sú kybernetické útoky jednou z kľúčových 

hrozieb súčasnosti. Vyskytujú sa stále častejšie a sú schopné dosiahnuť úroveň, ktorá ohrozí národnú 

a euroatlantickú prosperitu, bezpečnosť a stabilitu. Zdrojom takýchto útokov môžu byť zahraničné 

vojenské a spravodajské služby, teroristické a extrémistické skupiny, ale aj organizovaní či individuálni 

zločinci.  

Podstatné tiež je, že v roku 2014 na samite vo Walese bolo uznané, že medzinárodné právo sa 

uplatňuje aj v kybernetickom priestore a že vplyv kybernetických útokov môže byť rovnako škodlivý 

pre našu spoločnosť ako konvenčný útok. V dôsledku toho bola kybernetická obrana uznaná za súčasť 

základnej úlohy kolektívnej obrany NATO.38 Vtedajší generálny tajomník NATO Fogh Rasmussen po 

rokovaní vo Walese uviedol: „Dnes deklarujeme, že kybernetická obrana je súčasťou kolektívnej 

obrany“. Uvedené rozhodnutie je posunom v tradičnom chápaní kolektívnej obrany NATO, pretože do 

toho času sa článok o kolektívnej obrane vzťahoval na klasické konvenčné a jadrové hrozby a len 

                                                           
34 Severoatlantická zmluva, čl. 5. 
35 Bližšie k prípadu kybernetických operácií zameraných na Estónsko pozri: VALUCH, J.: Kybernetické hrozby 
v kontexte medzinárodného práva a medzinárodnej bezpečnosti. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019, s. 85 a nasl. 
36 NATO Policy on Cyber Defence, 2008. 
37 Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of the NATO, 2010 
38 NATO Cyber Defence, February 2018; dostupné na: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/ 
assets/pdf/pdf_2018_02/20180213_1802-factsheet-cyber-defence-en.pdf. 

https://www.nato.int/nato_static_fl2014/
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minimálne bol spájaný s novými bezpečnostnými výzvami. Lídri členských krajín NATO sa tak dohodli, 

že kybernetický útok na niektorého z členov by mohol byť považovaný za útok na celú Alianciu, a mohol 

by teda podnietiť vojenskú odpoveď.39  

V roku 2016 došlo na Varšavskom samite k uznaniu kybernetického priestoru ako ďalšej 

operačnej domény, resp. oblasti operácií, v ktorej sa NATO musí brániť rovnako efektívne ako vo 

vzduchu, na pevnine a na mori.   

Na vyššie uvedených dokumentoch, ich priebežných aktualizáciách a doplnkoch, vidíme snahu 

tejto organizácie o reflektovanie aktuálneho diania a o držanie kroku s pokrokom v oblasti moderných 

technológií. Operácie v Estónsku v roku 2007 mali totiž mimo iného za následok nastolenie zásadnej 

otázky v Bruseli: „ak je komunikačné centrum členského štátu napadnuté raketou, nazývate to vojnový 

akt. Ako teda nazveme, ak je rovnaké zariadenie znefunkčnené pomocou kybernetického útoku?“40  

Členské štáty Aliancie vnímajú čoraz viac problematiku národnej kybernetickej bezpečnosti a 

(kolektívnej) kybernetickej obrany ako úzko prepojené. Svedčí o tom aj vyjadrenie Bieleho domu: „ ... 

Spojené štáty budú reagovať na nepriateľské činy v kybernetickom priestore rovnako ako na akúkoľvek 

inú hrozbu pre našu krajinu. Všetky štáty majú prirodzené právo na sebaobranu a my uznávame, že 

určité nepriateľské činy vedené prostredníctvom kybernetického priestoru by si mohli vynútiť opatrenia 

v rámci záväzkov, ktoré máme voči našim partnerom z vojenských zmlúv. Vyhradzujeme si právo využiť 

všetky nevyhnutné prostriedky - diplomatické, informačné, vojenské a ekonomické - podľa potreby a v 

súlade s platným medzinárodným právom, s cieľom chrániť náš národ, našich spojencov, našich 

partnerov a naše záujmy.“41 Ostatné národné stratégie zvyčajne uvádzajú záväzky NATO, ale nie 

priamo kolektívnu obranu, príkladom čoho je Francúzsko: „ ... silné vzťahy medzi spojencami tvoria 

základ efektívnej stratégie kybernetickej obrany. Francúzsko vytvára dôkladne vybraný okruh 

dôveryhodných partnerov, s ktorými budú prebiehať nezávislé operatívne výmeny."42  

Uvedené je zaujímavé najmä z dôvodu, že obsah pojmu „kolektívna kybernetická obrana“ nie je 

záväzne definovaný a môže pokrývať veľmi široký rozsah špecifických kybernetických činností, vrátane: 

- využívania vojakov alebo civilistov na pomoc pri obrane kritických infraštruktúr v 

postihnutom štáte; 

                                                           
39 MASARIKOVÁ, M.: Potvrdené. Kyberútoky predmetom článku 5 NATO. 05.09.2014. Dostupné na: 
http://www.cybersec.sk/spravy/politika/potvrdene-kyberutoky-predmetom-clanku-5-nato/. 
40 The Economist: A Cyber-riot. May 10th 2007, dostupné na: http://www.economist.com/node/9163598 
41 White House: International Strategy for Cyberspace: Prosperity, Security, and Openness in a Networked World; 
May 2011, s. 14; dostupné na: https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/rss_viewer/ 
international_strategy_for_cyberspace.pdf. 
42 Agence Nationale de la Sécurité des Systémes d´Information: Information systems defence and security; 
France’s strategy, February 2011, Paris: French Network and Information Security Agency, s. 18; dostupné na: 
https://www.ssi.gouv.fr/uploads/IMG/pdf/2011-02-15_Information_system_defence_and_security_-
_France_s_strategy.pdf. 

https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/rss_viewer/


 23 

- využitia vojakov alebo civilných osôb na pomoc pri úlohách krízového riadenia, od 

najjednoduchších (napr. vedenie poznámok) až po profesionálnu úroveň (vedenie reakcie na 

incident); 

- nasadenia forenzných vyšetrovateľov na pomoc pri vyšetrovaní vzniknutej situácie; 

- rozmiestnenia tímov alebo iných skupín na pomoc pri koordinácii s NATO alebo inými 

národmi, či sektormi (napr. vojenský kontaktný tím by mohol cestovať do krajiny s cieľom 

pomôcť pri vojenskej koordinácii); 

- vplývania na poskytovateľov internetových služieb na zablokovanie útokov smerujúcich na 

postihnutú krajinu; 

- vplývania na poskytovateľov internetových služieb, aby obmedzili prevádzku v krajine 

podozrivej z toho, že stojí za útokom, kým nespolupracuje na pomoci pri ukončení útoku; 

- vytvorenia potrebnej miestnej infraštruktúry, ktorá by pomohla odolať útoku a zvýšiť 

obranné možnosti; 

- zabezpečenia, aby výrobcovia sieťových zariadení dávali prednosť zásielkam do napadnutej 

krajiny s cieľom pomôcť vybudovať ďalšie kapacity; 

- nasadenia vlastných ofenzívnych kybernetických síl člena Aliancie, s cieľom zapojiť sa do 

protiútokov v mene Aliancie.43  

Uvedené činnosti však musia korešpondovať s príslušnými ustanoveniami Charty OSN.44 Vo 

vzťahu ku „kolektívnej kybernetickej obrane“ dokonca kolektív expertov na čele s A. Klimburgom 

uvádza, že vzhľadom na nejednoznačnosť spojenú s týmto pojmom (pričom tento samotný pojem sa v 

rámci NATO oficiálne ani nepoužíva), nie je dôvod veriť, že odvetné opatrenia by neboli "naprieč 

operačnými doménami", t. j. že by sa nevyskytli mimo kybernetického priestoru.  

Zároveň však dodávajú, že „kolektívna kybernetická obrana“ ponúka aj ďalšie zaujímavé 

možnosti, ktoré by mohli byť aktívne aj bez čl. 5, nakoľko ponecháva otvorenú možnosť, že NATO by 

sa mohlo zapojiť do "kolektívnej kybernetickej obrany" aj s krajinami, ktoré nie sú členmi tejto 

organizácie.45 

 

ZÁVER 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že aj keby sa tak mohlo zdať, koncept hybridnej vojny nie je ničím 

novým. Možno dokonca povedať, že ide o starý koncept adaptovaný na nové podmienky. S princípom 

                                                           
43 KLIMBURG, A. (Ed.): National Cyber Security: Framework Manual. Tallinn: NATO CCD COE Publication, 2012, s. 
183 – 184. 
44 Bližšie pozri čl. 51 Charty OSN. 
45 KLIMBURG, A. (Ed.): National Cyber Security: Framework Manual. Tallin.: NATO CCD COE Publication, 2012, s. 
184. 
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využívania kombinácie konvenčných a neregulárnych metód na dosiahnutie politických cieľov sa totiž 

stretávame už v minulosti, čo potvrdzujú aj viaceré príklady uvádzané v tomto príspevku.   

Pokrok v oblasti vedy a techniky, globalizácia a čoraz väčšia prepojenosť súčasného sveta však 

posunuli efekt hybridných hrozieb a hybridnej vojny na vyššiu úroveň. Dôsledkom môže byť 

prehodnocovanie tradičnej interpretácie konfliktu a súvisiacej medzinárodnoprávnej regulácie, pričom 

veľkú výzvu pre súčasné medzinárodné právo predstavujú napr. operácie v kybernetickom priestore. 

Osobitné miesto má v tejto súvislosti otázka použitia sily v kybernetickom priestore, pričom možno 

konštatovať, že jeden z najbežnejšie uvádzaných rámcov na charakterizovanie použitia sily v tomto 

type priestoru predstavuje tzv. Schmittova analýza. Táto ako relevantné faktory uvádza: závažnosť, 

bezprostrednosť, priamosť, invazívnosť, merateľnosť, predpoklad legality a zodpovednosť. 

Zmenu techník využívaných jednotlivými aktérmi konfliktu si uvedomuje aj NATO, ako jedna 

z medzinárodných organizácií relevantných v danej oblasti. Táto dnes už vyslovene uznáva, že 

medzinárodné právo sa uplatňuje aj v kybernetickom priestore a že vplyv kybernetických útokov môže 

byť rovnako škodlivý ako konvenčný útok.   
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Abstrakt: Predkladaný článok sa zaoberá základným objasnením a vymedzením jednotlivých právnych aspektov 

konfliktov v 21. storočí. Povaha konfliktov sa dynamicky mení, čo súvisí najmä s rozvojom nových technológií. 

Cieľom článku je charakterizovať základné výzvy vybraných aspektov konfliktov vo vzťahu k úprave 

medzinárodného práva. V závere sa na základe poznatkov vyplývajúcich z tohto článku pokúsime zhodnotiť 

súčasnú právnu úpravu a identifikovať prípadné nedostatky. 

 

Kľúčové slová: Konflikty. Urbanizácia. Nové technológie. Autonómne zbrane. Neštátni aktéri. 

 

Abstract: The article deals with fundamental clarifying and defining of various legal aspects of conflicts in the 

twenty-first century. Nature of conflicts is dynamic and continuously changing, that is related, in particular, to 

the development of new technologies. The aim of this article is to characterize main challenges of selected 

aspects of conflicts in relation to the international law. In the conclusion of this article, on the basis of the findings 

from this article we would try to evaluate the current legislation and try to identify possible deficiencies. 

 

Key words: Conflicts. Urbanisation. New technologies. Autonomous weapons. Non-state armed groups. 

 

 

 ÚVOD 

Konflikt tak ako viac, či menej sprevádza každého jednotlivca počas jeho života, tak sprevádza aj 

ľudskú spoločnosť počas jej existencie. V tomto článku priblížime vybrané aspekty konfliktov v 21. 

storočí z pohľadu medzinárodného práva. Téma odborného článku nám dovoľuje dotknúť sa 

niekoľkých aspektov. Zameriavame sa na tie aspekty, ktoré z nášho pohľadu predstavujú osobitnú 

výzvu pre právnu reguláciu na medzinárodnej úrovni. 

V prvej kapitole sa dotkneme konfliktu vo všeobecnosti a základného delenia konfliktov, ktoré 

považujeme za nevyhnutný teoretický úvod do témy. 

Druhá kapitola si kladie za cieľ priblížiť čitateľovi súčasné trendy konfliktov a všeobecné 

východiská k nim. 
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Tretia kapitola je zameraná na jednotlivé aspekty medzinárodných konfliktov v 21. storočí so 

zameraním na vybrané problémy, ktoré boli prezentované v Správe Medzinárodného výboru 

Červeného kríža (ďalej aj „ICRC“), ktorá bola predstavená na XXXIII. medzinárodnej konferencii 

Červeného kríža a Červeného polmesiaca v roku 2019.1 Pri analýze jednotlivých aspektov záverov 

z tejto správy sa snažíme skúmanú problematiku aj vhodne obohatiť o poznatky z iných zdrojov. 

Veríme, že článok naplní svoj cieľ, ktorým je poskytnutie základného prehľadu o jednotlivých 

aspektoch konfliktov v 21. storočí v súvislosti s medzinárodným právom, respektíve s medzinárodným 

humanitárnym právom a tiež  kriticky zhodnotiť súčasnú právnu úpravu. 

 

KONFLIKT A JEHO DRUHY PODĽA MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA 

História ľudstva je z veľkej časti históriou vojen.2 Konflikty teda možno chápať ako imanentnú 

súčasť života ľudskej spoločnosti. Úvodom tohto článku považujeme za vhodné objasniť druhy 

konfliktov podľa medzinárodného práva.  

V prvom rade priblížime spoločný článok 2 ods. 1 pre Ženevské dohovory z roku 1949, ktorý 

ustanovuje, že „nehľadiac na ustanovenia, ktoré majú nadobudnúť účinnosť už v mieri, bude sa tento 

dohovor vzťahovať na všetky prípady vyhlásenej vojny alebo akéhokoľvek iného ozbrojeného konfliktu, 

vzniknutého medzi dvoma alebo viacerými Vysokými smluvnými stranami, i keď vojnový stav nie je 

uznávaný jednou z nich.“3 

Posúdenie toho, či pôjde o ozbrojený alebo neozbrojený konflikt, je dôležité z pohľadu, že len 

na ozbrojený konflikt je možné aplikovať medzinárodné humanitárne právo.4 O ozbrojený konflikt 

pôjde v situácii, keď jeden alebo viac suverénnych štátov použije ozbrojenú silu voči inému 

suverénnemu štátu bez ohľadu na dôvody alebo intenzitu použitia.5  

Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu (ICTY) v prípade Dusko Tadic všeobecne 

vymedzil medzinárodný ozbrojený konflikt tak, že tento konflikt nastane vždy, ak dôjde k použitiu 

ozbrojenej sily medzi štátmi alebo ak ide o dlhotrvajúce ozbrojené násilie medzi vládnou autoritou a 

                                                           
1 International Committee of the Red Cross: International humanitarian law and the challenges of contemporary 
armed conflicts: Recommitting to protection in armed conflict  on  the  70th  anniversary of the Geneva  
Conventions. [online].  2019. [cit. 23-3-2021]. Dostupné na:<https://shop.icrc.org/international-humanitarian-
law-and-the-challenges-of-contemporary-armed-conflicts-recommitting-to-protection-in-armed-conflict-on-
the-70th-anniversary-of-the-geneva-conventions-3122.html>. 
2 VRŠANSKÝ, P., VALUCH, J. a kol. Medzinárodné právo verejné, Osobitná časť, 2016, Bratislava: Wolters Kluwer, 
2015. ISBN 978-80-7160-412-9, s. 382. 
3 Článok 2 ods. 1 Ženevského dohovoru o zlepšení osudu ranených a nemocných príslušníkov ozbrojených síl v 
poli zo dňa 12. augusta 1949. 
4 International Committee of the Red Cross. How is the Term „Armed Conflict“ Defined In International 
Humanitarian Law? [online]. 2008. [cit. 23-3-2021]. Dostupné na: 
<https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict.pdf>, s. 10. 
5 International Committee of the Red Cross. How is the Term „Armed Conflict“ Defined In International 
Humanitarian Law? [online]. 2008. [cit. 23-3-2021]. Dostupné na: 
<https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict.pdf>, s. 11. 
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organizovanými ozbrojenými skupinami alebo medzi takýmito skupinami vo vnútri štátu.6 Uvedený 

koncept má veľký význam z hľadiska klasifikácie ozbrojeného konfliktu za vnútroštátny ozbrojený 

konflikt, ak boje dosiahnu určitú intenzitu a ozbrojené skupiny sú dostatočne organizované.7 Podobne 

sa k tomuto stavia aj doktrína, keď napríklad podľa D. Schindlera dochádza k naplneniu znakov 

ozbrojeného konfliktu podľa spoločného čl. 2 pre Ženevské dohovory vždy, pokiaľ dôjde k stretu častí 

ozbrojených jednotiek iných štátov.8 Ako uvádza D. Fleck, použitie ozbrojenej sily jednotlivcom alebo 

skupinou osôb nie je dostatočným determinantom na obsahové naplnenie tohto pojmu.9 

Tiež je vhodné upriamiť pozornosť čitateľa na klasifikáciu konfliktov na medzinárodné ozbrojené 

konflikty (Internation Armed Conflicts – IAC) a na vnútorné (nie medzinárodné) ozbrojené konflikty 

(Non-International Armed Conflicts – NIAC). Možno pozitívne hodnotiť, že medzinárodnoprávna 

ochrana je v súčasnosti poskytovaná aj vnútorným ozbrojeným konfliktom. Ochrana je poskytovaná 

vďaka spoločnému článku 3 Ženevských dohovorov, ktorý je prelomový tým, že prvýkrát rieši prípady 

konfliktov, ktoré nemajú medzinárodný charakter. Typovo zahŕňa tradičné občianske vojny, 

vnútroštátne ozbrojené konflikty s presahom do iných štátov, alebo vnútroštátne konflikty, pri ktorých 

dochádza k intervencii zo strany tretích štátov, alebo medzinárodných síl na strane vlády. Ustanovuje 

základné pravidlá, ktoré platia pre všetky zmluvné strany bez výnimky. Zakazuje zabíjanie, mrzačenie, 

mučenie, kruté, neľudské a ponižujúce zaobchádzanie, branie rukojemníkov a nespravodlivý súd. 

Kladie požiadavku, aby boli zranení chorí a stroskotaní vyzdvihnutí z bojiska a bola im poskytnutá 

pomoc. Z dôvodu, že väčšina súčasných konfliktov nemá medzinárodných charakter, uplatňovanie 

článku 3 má veľký význam.10  

Rozlíšenie, či ide o konflikt vnútroštátny alebo medzinárodný má teda význam v tom, že na každý 

z nich sa aplikuje rozdielny právny režim. Pokiaľ ide o medzinárodné ozbrojené konflikty, tie sú 

regulované Ženevskými dohovormi z roku 1949, Dodatkovým protokolom I z roku 1977 a všetkými 

zmluvami haagskeho práva. Kdežto na vnútroštátne ozbrojené konflikty sa vzťahuje tak, ako sme 

                                                           
6 ICTY:The Prosecutor v. Dusko Tadic, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 
IT 94-1-A, 2 October 1995, ods. 70. 
7 VYSOCKÝ, M.: Vývoj konceptu vnútroštátneho ozbrojeného konfliktu v medzinárodnom humanitárnom práve. 
Dizertačná práca. Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2012, s. 206 IN: VRŠANSKÝ, P., VALUCH, J. a 
kol. Medzinárodné právo verejné, Osobitná časť, 2016, Bratislava: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7160-412-
9, s. 494. 
8 D. Schindler, The different Types of Armed Conflicts According to the Geneva Conventions and  
Protocols, RCADI, Vol. 163, 1979-II, s. 131. IN: International Committee of the Red Cross. How is the Term „Armed 
Conflict“ Defined In International Humanitarian Law? [online]. 2008.  [cit. 23-3-2021]. Dostupné na: 
<https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict.pdf>. 
9 FLECK, D. The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts: Oxford University Press, Oxford,  
1995, s. 40. IN: International Committee of the Red Cross. How is the Term „Armed Conflict“ Defined In 
International Humanitarian Law? [online]. 2008. [cit. 23-3-2021]. Dostupné na: 
<https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict.pdf>. 
10 Ženevské dohovory 1949: Slovenský červený kríž [online]. [cit. 21-3-2021]. Dostupné na: 
<https://redcross.sk/zenevske-dohovory-1949/>. 
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uviedli vyššie, len spoločný článok 3 Ženevských dohovorov, niektoré zmluvy haagskeho práva 

a v prípade konfliktu vyššej intenzity Dodatkový protokol II z roku 1977.11 

 

KONFLIKTY V 21. STOROČÍ 

Klasické ponímanie konvenčného ozbrojeného konfliktu, v ktorom bola vojenská sila primárne 

určená k fyzickej deštrukcii nepriateľa za účelom presadenia svojej vôle, vojenského víťazstva 

a následne politického víťazstva sa mení.12  

Konflikty 21. storočia budú vyzerať inak, ako konflikty, ktoré sa odohrali o storočie skôr. Možno 

predpokladať, že vojny v Afganistane a Iraku, ktoré možno vnímať ako reakciu na udalosti z 11. 

septembra 2001, sú poslednými vojnami v štýle 20. storočia. Ozbrojené konflikty by sa mali odohrávať 

skôr v digitálnom priestore alebo by mali byť zamerané na presne určené ciele.13  

Možno povedať, že v poslednom období došlo k výraznej zmene charakteru medzinárodných 

konfliktov, čoho príčinou boli tiež „noví hráči“ v podobe súkromných vojenských spoločností, či 

ozbrojených skupín, ako napríklad Al Qaeda.14  

Vzhľadom na nový charakter konfliktov v 21. storočí sa stretávame s legitímnou otázkou, či 

možno na tento typ konfliktov aplikovať medzinárodné humanitárne právo.  

Keď pojednávame o novom charaktere konfliktov, môžu sa nám vybaviť napríklad nové 

technológie a autonómne zbrane. Pri aplikácii práva na takéto situácie treba mať na zreteli čl. 36 

Dodatkového protokolu I, ktorý hovorí, že „pri štúdiu, vývoji, získavaní alebo zavádzaní nových druhov 

zbraní, prostriedkov alebo spôsobov vedenia vojny je Vysoká zmluvná strana povinná určiť, či ich 

použitie nie je za niektorých alebo za všetkých okolností zakázané týmto Protokolom alebo inou normou 

medzinárodného práva aplikovateľnou na túto Vysokú zmluvnú stranu.“ Tak ako uvádza JUDr. Bednár, 

pravidlo všeobecnej povinnosti dodržiavať právo ozbrojeného konfliktu vyplýva z článku 1 Haagskeho 

dohovoru IV z r. 1907 a spoločného článku 1 Ženevských konvencií. Štáty sú povinné zabezpečiť, aby 

kybernetické prostriedky boja, ktorými disponujú, boli získané alebo použité v súlade s pravidlami 

                                                           
11 Bližšie pozri MRÁZ, S. OZBROJENÉ KONFLIKTY Z POHĽADU MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA, . In: Negatívne dôsledky 
ozbrojených konfliktov a ich možné riešenia 2019. Bratislava: Ekonomická univerzita, Fakulta medzinárodných 
vzťahov, 2019, [online]. [cit. 26-3-2021]. Dostupné na: <https://fmv.euba.sk/www_write/files/veda-
vyskum/archiv_konferencii/workshop_6._11._2019/Zborn%C3%ADk_Negat%C3%ADvne_d%C3%B4sledky_24._
1._2020.pdf >, s.75. 
12 PETRÁŠ, Z. Charakteristika budoucích ozbrojených konfliktů. In: Budoucnost strojové civilizace. Brno: Vysoké 
učení technické v Brně, Institut celoživotního vzdělávání [online]. 2014.[cit. 25-3-2021]. Dostupné na: 
<https://dspace.vutbr.cz/bitstream/handle/11012/36680/str.58-
64_Petr%c3%a1%c5%a1.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. 
13 SLAUGHTER, A-M. War and Law in the 21st century: Adapting to the changing face of conflict. In: Security and 
defence [online]. 2011. [cit. 24-3-2021]. Dostupné na:  
< https://scholar.princeton.edu/sites/default/files/slaughter/files/slaughter_final.pdf>. 
14 CHELIMO, G-C. Defining Armed Conflict in International Humanitarian Law. Inquiries Journal/Student Pulse 
[online]. 2011. [cit. 29-3-2021]. Dostupné na: <http://www.inquiriesjournal.com/articles/1697/defining-armed-
conflict-in-international-humanitarian-law>. 
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práva ozbrojeného konfliktu a s ktorými je štát viazaný. Medzinárodná skupina odborníkov sa zhodla, 

že v prípade prostriedkov vedenia vojny, táto obmedzená povinnosť dozrela prostredníctvom štátnej 

praxe do obyčajovej podoby.15 Medzinárodný súdny dvor v prípade Legalita hrozby použitia jadrových 

zbraní skonštatoval, že zásady a pravidlá medzinárodného humanitárneho práva uplatniteľné 

v ozbrojených konfliktoch sa uplatnia na všetky formy vojen a na všetky druhy zbraní, tie minulé, 

súčasné a budúce.16 

Medzinárodné spoločenstvo je aj v súčasnosti konfrontované množstvom konfliktov. 

V poslednom období možno spomenúť Jemen, čeliaci epidémiám, nedostatku liekov, hladomoru 

a zničenej infraštruktúre. Ozbrojený konflikt v Sýrii prináša svoje následky aj na európsky kontinent 

v podobe zvýšeného počtu žiadateľov o azyl. Možno konštatovať, že intenzita násilia na Ukrajine sa 

zmenšila, ale konflikt má potenciál na opätovnú eskaláciu. Pokiaľ ide o africký kontinent, tak možno 

spomenúť ozbrojené konflikty v oblasti Sahel a Čadského jazera, ale i v rámci Demokratickej republiky 

Kongo či Stredoafrickej republiky.17  

V 21. storočí by malo dôjsť k postupnému zbližovaniu právnej úpravy medzinárodných 

ozbrojených konfliktov a konfliktov, ktoré nemajú medzinárodný charakter a ktoré recentne dominujú 

a ich proliferácia bude pravdepodobne pokračovať aj v budúcnosti, ktorá bude poznačená nasadením 

zbraňových systémov novej generácie a novými výzvami pre medzinárodné humanitárne právo.18 

 

VÝZVY MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA VO VZŤAHU KU KONFLIKTOM 

V predchádzajúcich kapitolách sme sa venovali medzinárodnoprávnym konfliktom v teoreticko-

právnej rovine a tiež sme sa dotkli povahy a vymedzeniu niektorých súčasných konfliktov. Na tomto 

mieste prejdeme k analýze jednotlivých problematických aspektov súčasných konfliktov, ktoré 

predstavujú výzvu vo vzťahu k medzinárodnému právu. Pri vymedzení problematických bodov 

primárne vychádzame z vybraných problémov, ktorým bola venovaná pozornosť v správe 

Medzinárodného výboru Červeného kríža (ďalej len „ICRC“), predstavenej na  XXXIII.  konferencii 

                                                           
15 BEDNÁR, D. Postačuje recentná úprava Medzinárodného humanitárneho práva na reguláciu budúcich 
ozbrojených konfliktov 21. storočia? [online]. 2019. [cit. 24-3-2021]. Dostupné na:  
<https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2019/09/20/postacuje-recentna-uprava-medzinarodneho-
humanitarneho prava-na-regulaciu-buducich-ozbrojenych-konfliktov-21-storocia/>. 
16 ICJ: Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Judgement, 8 July, 1996, para. 86. 
17 BEDNÁR, D. Postačuje recentná úprava Medzinárodného humanitárneho práva na reguláciu budúcich 
ozbrojených konfliktov 21. storočia? [online]. 2019. [cit. 24-3-2021]. Dostupné na: 
<https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2019/09/20/postacuje-recentna-uprava-medzinarodneho-
humanitarneho prava-na-regulaciu-buducich-ozbrojenych-konfliktov-21-storocia/>. 
18 BEDNÁR, D. Postačuje recentná úprava Medzinárodného humanitárneho práva na reguláciu budúcich 
ozbrojených konfliktov 21. storočia? [online]. 2019. [cit. 24-3-2021]. Dostupné na: 
<https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2019/09/20/postacuje-recentna-uprava-medzinarodneho-
humanitarneho prava-na-regulaciu-buducich-ozbrojenych-konfliktov-21-storocia/>. 
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Červeného  kríža  a Červeného polmesiaca v roku 2019 (ďalej len „Správa ICRC z roku 2019“)19 a tu 

predstavené problémy dopĺňame o ďalšie poznatky. 

 

Urbanizácia 

V súčasnosti stále prebieha proces urbanizácie a predpokladá sa, že do roku 2030 budú dve 

tretiny svetovej populácie žiť v mestách.20 Od 20. storočia možno pozorovať trend presunu 

ozbrojených konfliktov na územie miest, čo bolo možné pozorovať napríklad v konfliktoch v Iraku, Sýrii 

či Líbyi.21 Tento trend prináša svoje výzvy predovšetkým v problematike používania výbušných zbraní 

v husto osídlených oblastiach a tiež obliehania miest.22 

Výbušné zbrane často spôsobujú civilnému obyvateľstvu škody veľkého rozsahu a tiež spustia 

„domino efekt skazy“ tým, že poškodia zdravotnícke zariadenia alebo zapríčinia situáciu, v ktorej civilné 

obyvateľstvo nemá k dispozícii dostatok pitnej vody.23 Ženevské dohovory a medzinárodné 

humanitárne právo obsahujú povinnosť chrániť civilné obyvateľstvo a objekty počas ozbrojených 

konfliktov. Mal by sa preto klásť dôraz na vyhodnotenie civilných škôd a nepriamych účinkov. 

V súčasných konfliktoch bohužiaľ bádať skôr opačný postup, kedy sú civilisti ohrozovaní tým, že sú 

využívaní ako ľudský štít. Civilista použitý ako ľudský štít by mal byť chránený a druhá strana musí prijať 

opatrenia, aby týmto civilistom nebola spôsobená škoda.24 

V súvislosti s urbanizáciou a ozbrojenými konfliktmi je potrebné okrem výbušných zbraní zmieniť 

aj problematiku obliehania. Obliehanie nemá v humanitárnom práve svoju ustálenú definíciu, avšak je 

možné ho vymedziť ako taktiku spočívajúcu v obkľúčení ozbrojených síl nepriateľa, za účelom zamedziť 

ich pohybu alebo prijímaniu podpory alebo dodávok. Obvykle sa obliehaním snaží jedna zo strán o to, 

                                                           
19 International Committee of the Red Cross: International humanitarian law and the challenges of contemporary 
armed conflicts: Recommitting to protection in armed conflict  on  the 70th anniversary of the Geneva  
Conventions. [online]. 2019. [cit. 23-3-2021]. Dostupné na:<https://shop.icrc.org/international-humanitarian-
law-and-the-challenges-of-contemporary-armed-conflicts-recommitting-to-protection-in-armed-conflict-on-
the-70th-anniversary-of-the-geneva-conventions-3122.html>. 
20 International Committee of the Red Cross: War in cities: what is at stake?  [online]. 2017. [cit. 28-3-2021].  
Dostupné na:< https://www.icrc.org/en/document/war-cities-what-stake-0>. 
21 The International Institute for Strategic Studies: Urbanisation and its impact on war [online]. 2020. [cit. 29-3-
2021].  Dostupné na:<https://www.iiss.org/events/2020/08/urbanisation-and-war>. 
22 International Committee of the Red Cross: International humanitarian law and the challenges of contemporary 
armed conflicts: Recommitting to protection in armed conflict on the 70th anniversary of the Geneva  
Conventions. [online]. 2019. [cit. 23-3-2021]. Dostupné na:<https://shop.icrc.org/international-humanitarian-
law-and-the-challenges-of-contemporary-armed-conflicts-recommitting-to-protection-in-armed-conflict-on-
the-70th-anniversary-of-the-geneva-conventions-3122.html>, s. 16. 
23 International Committee of the Red Cross: War in cities: what is at stake? [online].  2017. [cit. 28-3-2021].  
Dostupné na:< https://www.icrc.org/en/document/war-cities-what-stake-0>. 
24 International Committee of the Red Cross: International humanitarian law and the challenges of contemporary 
armed conflicts: Recommitting to protection in  armed conflict on the 70th anniversary of the Geneva  
Conventions. [online]. 2019. [cit. 23-3-2021]. Dostupné na:<https://shop.icrc.org/international-humanitarian-
law-and-the-challenges-of-contemporary-armed-conflicts-recommitting-to-protection-in-armed-conflict-on-
the-70th-anniversary-of-the-geneva-conventions-3122.html>, s. 20. 
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aby druhá kapitulovala. Z historického hľadiska sa na dosiahnutie tohto cieľa používalo aj vyhladovanie 

nepriateľa alebo odstavenie od prístupu k pitnej vode. Humanitárne právo zakazuje hladovanie 

civilného obyvateľstva ako metódu boja. Obliehaná strana na druhej strane musí uskutočniť všetky 

kroky na ochranu civilného obyvateľstva pred účinkami útokov nepriateľa. Obe strany musia prijať 

všetky možné opatrenia na vyhľadávanie, zhromažďovanie a evakuáciu chorých a zranených a musia 

poskytnúť lekársku a inú starostlivosť vyžadovanú ich stavom. Vyššie uvedené pravidlá sa vzťahujú 

okrem civilistov aj na ranených a chorých príslušníkov ozbrojených síl nepriateľa.25  

Konštatujeme, že v dôsledku stále prebiehajúceho procesu urbanizácie predstavujú vyššie 

uvedené pravidlá aktuálnu úpravu a zabezpečenie ich dodržiavania je nepochybne výzvou pre 

medzinárodné právo, respektíve humanitárne právo do ďalšieho obdobia. 

 

Používanie nových technológií 

Nové technológie menia mnoho aspektov ľudského života a spoločenských vzťahov, túto tézu 

možno aplikovať aj na problematiku ozbrojených konfliktov. Množstvo štátov investuje veľké množstvo 

zdrojov do rozvoja digitálnych bojových metód. Technologický pokrok môže mať pozitívny efekt na 

ochranu civilistov v ozbrojených konfliktoch. Zbrane môžu byť používané s väčšou presnosťou, 

vojenské rozhodnutia môžu byť prijímané na podklade kvalitnejších informácií a vojenské ciele môžu 

byť dosiahnuté bez použitia fyzickej deštrukcie. Na druhej strane táto nová podoba konfliktov môže 

podľa ICRC predstavovať nové riziká.26 

Správa ICRC z roku 2019 sa pomerne rozsiahlo zameriava na používanie nových technológií 

v ozbrojených konfliktoch a formuluje vybrané otázky, ktoré v súvislosti s používaním nových 

technológií a medzinárodnoprávnou úpravou prichádzajú. Tieto otázky sa dotýkajú najmä oblastí, 

ktoré možno zovšeobecniť ako kybernetické útoky, autonómne zbrane a umelá inteligencia. 

Postupne bližšie priblížime problematické aspekty vyššie načrtnutých problematických otázok. 

 

Kybernetické útoky 

                                                           
25 International Committee of the Red Cross: International humanitarian law and the challenges of contemporary 
armed conflicts: Recommitting to protection in armed conflict on the 70th anniversary of the Geneva  
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Medzinárodné právo verejné vo svojich prameňoch neuvádza definíciu, ktorá by upravovala 

a objasňovala pojem kybernetický útok.27 Vo faktickej rovine kybernetickým útokom možno rozumieť 

útok v počítačovej sieti, ktorý je činnosťou vykonávanou prostredníctvom počítačových sietí s cieľom 

narušiť, napadnúť, degradovať alebo zničiť nosič informácií v počítačoch a počítačových sieťach alebo 

samotné počítače a počítačové siete.28 ICRC pod pojmom kybernetické vojny rozumie operácie proti 

počítaču, počítačovému systému, sieti alebo iným pripojeným zariadeniam prostredníctvom dátového 

toku, ak sa používajú ako prostriedky boja v rámci ozbrojeného konfliktu.29 Komplexnosť 

kyberpriestoru však prenecháva priestor na rôzne nazeranie na tento pojem.30 

V roku 2004 sa ICRC venoval otázke, či možno aplikovať Dodatkové protokoly z roku 1977 aj na 

kybernetické útoky a dospel ku kladnému stanovisku.31 Ďalším posunom v tejto otázke bolo pozvanie 

odborníkov z praxe, akademikov a technikov zo strany Centra excelentnosti o kybernetickej ochrane 

spolupracujúce s NATOm, aby vytvorili nezávislú medzinárodnú skupinu expertov, ktorej úlohou bolo 

preskúmať, či sa existujúce právo aplikuje na kybernetické otázky a ak áno, ako. Medzinárodná skupina 

sa zhodla, že je možné aplikovať existujúce právo.32 V roku 2012 bol vypracovaný Tallinský manuál, 

ktorý zahŕňa otázky kyber-bezpečnosti vo vzťahu k ius ad bellum a tiež otázky ius in bello.33  

Podľa Tallinského manuálu však nemožno všetky kybernetické operácie posudzovať ako 

kybernetické útoky. V zmysle tohto manuálu kybernetickým útokom je kybernetická operácia 

útočného alebo obranného charakteru od ktorej preukázateľne možno očakávať, že spôsobí zranenie 

                                                           
27 K použitiu sily v kybernetickom priestore všeobecne pozri: VALUCH, J.: HAMUĽÁK, O.: Use of force in 
cyberspace. In: International and Comparative Law Review. Roč. 20, č. 2, 2020, s. 174-191 
28 ŠMIGOVÁ, K. Kybernetické útoky a medzinárodné právo. In: Bratislavské právnické fórum 2013. Bratislava: 
Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013, s. 1224-1230. [online].  [cit. 23-3-2021].  Dostupné na: 
<https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/Session_of_International_Law.pdf
>, s. 1226. 
29 International Committee of the Red Cross: International humanitarian law and the challenges of contemporary 
armed conflicts: Recommitting to protection in armed  conflict on the 70th anniversary of the Geneva  
Conventions. [online].  2019. [cit. 23-3-2021]. Dostupné na:<https://shop.icrc.org/international-humanitarian-
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30 VALUCH, J., HAMUĽÁK, O. Abuse of cyberspace within the crisis in Ukraine. In: The Lawyer quarterly. – Roč. 8, 
č. 2, 2018, s. 94-107 [online]. 2018. [cit. 27-3-2021]. Dostupné na:  
<https://kramerius.lib.cas.cz/view/uuid:6a3260fc-6d89-44a8-891e-2d737873e279?article=uuid:e9d176a3-
9a99-4876-a3c9-7bcbe5a9b0c2>, s. 95. 
31 DÖRMANN, K. Applicability of the Additional Protocols to Computer Network Attacks IN: Gisel, L., 
Rodenhäuser, T., Dörmann, K. Twenty years on: International humanitarian law and the protection of civilians  

against the effects of cyber operations during armed conflicts. [online]. 2020. [cit. 23-3-2021]. Dostupné na:< 
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/applicabilityofihltocna.pdf>. 
32 ŠMIGOVÁ, K. Kybernetické útoky a medzinárodné právo. In: Bratislavské právnické fórum 2013. Bratislava: 
Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013, s. 1224-1230 [online].  [cit. 23-3-2021]. Dostupné na: 
<https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/Session_of_International_Law.pdf
>, s. 1226. 
33 Bližšie pozri, GÁBRIŠ, T. Cyber Law. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2014, 
ISBN: 978-80-7160-384-9, s. 174. 
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alebo smrť osôb alebo poškodenie či zničenie objektu. Táto klasifikácia má vysokú váhu najmä vo 

vzťahu k úzkemu chápaniu pojmu „útok“ podľa práva ozbrojených konfliktov.34 Všeobecné 

obmedzenie, že civilisti a objekty civilnej povahy nesmú byť predmetom útoku, je platné tiež 

v kyberpriestore podľa pravidla č. 32 Tallinského manuálu. Pri definícii pojmu „útok“ Talinnský manuál 

odkazuje na Prvý dodatkový protokol k Ženevskému dohovoru, ktorý definuje „útok“ v článku 49 odsek 

1 ako konanie proti protivníkovi buď vo forme útoku, alebo vo forme obrany. Násilie je tu teda chápané 

ako výsledok konania. Preto nenásilné kybernetické operácie, ako napríklad kybernetická špinonáž, 

nebudú považované ako kybernetické útoky.35 

Zaujímavou problematikou vo vzťahu ku kyberpriestoru je otázka pripísateľnosti. V súvislosti 

s kyberútokmi je tento problém jednou z najväčších výziev.36 Kyberpriestor je otvorený, flexibilný, plný 

užívateľov, pričom je do neho jednoduché anonymne vstúpiť a tiež z neho vystúpiť.37 Podľa ICRC bude 

identifikácia subjektov, ktoré sa dopúšťajú porušenia medzinárodného práva v kyberpriestore a 

následné vyvodenie zodpovednosti voči nim naďalej náročnou výzvou.38 

Kybernetické útoky môžu predstavovať osobitnú hrozbu pre niektoré segmenty infraštruktúry. 

Osobitne zraniteľným sa javí byť sektor zdravotníctva z dôvodu neustáleho zvyšovania digitalizácie pri 

poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Veľkú škodu však môže spôsobiť aj útok na elektrárne, vodárne 

či ošetrovne.39 

                                                           
34 VALUCH, J., HAMUĽÁK, O. Abuse of cyberspace within the crisis in Ukraine. In: The Lawyer quarterly. – Roč. 8, 
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<https://kramerius.lib.cas.cz/view/uuid:6a3260fc-6d89-44a8-891e-2d737873e279?article=uuid:e9d176a3-
9a99-4876-a3c9-7bcbe5a9b0c2>, s. 96. 
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č. 2, 2018, s. 94-107 [online]. 2018. [cit. 27-3-2021]. Dostupné na:  
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Potvrdenie skutočnosti, že medzinárodné právo sa uplatňuje aj v kyberpriestore by nemalo byť 

chápané ako ospravedlnenie militarizácie a povzbudenie k militarizácii kybernetického priestoru, ale 

ako nástroj zlegitimizovania kybernetického boja.40 

 

Autonómne zbrane a umelá inteligencia 

Súčasné normy pre všeobecné dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva sú často 

popisované z hľadiska rozhodovania ľudí, t. j. ľudský veliteľ musí urobiť konkrétne právne 

rozhodnutie.41 Stretávame sa v tejto súvislosti tiež s otázkou, či má byť každá právna norma viazaná na 

ľudské konanie, respektíve rozhodovanie ľudí. Ak totiž dospejeme k záveru, že najlepšou normou je tá, 

ktorá je posudzovaná z ľudského hľadiska, potom by aj každá nová technológia mala zostať predmetom 

ľudských rozhodnutí o uplatňovaní medzinárodného humanitárneho práva. Na druhej strane, pokiaľ 

by sme sa zhodli, že umelá inteligencia alebo zbrane využívajúce strojové učenie v konečnom dôsledku 

vedú k lepšej ochrane ľudí, potom by medzinárodné spoločenstvo malo podporovať rozvoj 

autonómnych zbraní, ktoré aplikujú strojové učenie, pretože sú schopné uplatňovať právne požiadavky 

medzinárodného humanitárneho práva takým spôsobom, ktorý vedie k väčšej ochrane obetí 

ozbrojených konfliktov.42  

ICRC vymedzuje autonómne zbraňové systémy ako každý zbraňový systém, ktorý má autonómiu 

vo svojich kritických funkciách. Pokiaľ ide o autonómiu v kritických funkciách, možno povedať, že tá sa 

už v obmedzenej miere vyskytuje napríklad v systémoch protivzdušnej obrany. Aspektom autonómie 

zbraňových systémov je, že tento systém sám iniciuje alebo spúšťa útok ako reakciu na svoje 

prostredie. Určité typy obmedzení autonómie v zbraňových systémoch možno vyvodiť z pravidiel 

týkajúcich sa vedenia nepriateľských akcií. Existuje tiež potreba dohody o type a stupni ľudskej 

kontroly, ktorá je potrebné na zabezpečenie dodržiavania noriem medzinárodného humanitárneho 

práva.43 
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V súvislosti s použitím umelej inteligencie ICRC zdôrazňuje, že k jej použitiu v zbraňových 

systémoch je potrebné pristupovať s veľkou opatrnosťou. Systémy umelej inteligencie by sa mali 

používať na to, aby slúžili ľuďom, prípadne aby zlepšili ľudské rozhodovanie a nie ho nahradili. Zaistenie 

ľudskej kontroly ako také však nepostačuje. Je potrebné zabezpečiť tiež predvídateľnosť, spoľahlivosť, 

bezpečnosť a dôsledky používania systému.44 

Pokiaľ ide o aplikáciu práva na tieto situácie, opätovne si dovoľujeme zdôrazniť článok 36 

Dodatkového protokolu z r. 1977.45 Ako nedostatok tejto úpravy vnímame skutočnosť, že tento článok 

sa nevzťahuje na neštátnych aktérov.46  

 

Neštátni aktéri? 

Významným fenoménom stále meniaceho sa geopolitického prostredia bol v poslednej dekáde 

nárast neštátnych ozbrojených skupín. V najkomplexnejších konfliktoch posledného obdobia bolo 

možné pozorovať stovky, ak nie aj tisíce rôznych skupín, ktoré sa podieľali na ozbrojenom násilí. Ich 

veľkosť, vnútorná štruktúra a jednotlivé schopnosti sa líšia. Môže ísť o skupiny, ktoré sa vyznačujú ako 

centralizované s veľmi jasne vymedzeným vedením a štruktúrou a tiež o skupiny, ktoré sú 

decentralizované a skôr pôsobia v rozličných alianciách.47 V tomto článku sme sa dotkli otázky 

neštátnych aktérov v súvislosti so skutočnosťou, že na nich nie je možné aplikovať článok 36 

Dodatkového protokolu z r. 1977. Ako oprávnená sa nám preto javí otázka: „pod ktorý právny režim 

možno neštátnych aktérov podriadiť“ ?  

Medzinárodné humanitárne právo poskytuje základné humanitárne pravidlá na ochranu 

civilistov v ozbrojených konfliktoch. Táto ochrana vyplýva z tzv. Martensovej klauzule, ktorá je 

vymedzená v čl. 1 ods. 2 Dodatkového Protokolu I tak, že: „V prípadoch, ktoré neupravuje tento 

Protokol alebo iné medzinárodné dohody, zostávajú civilné osoby a kombatanti pod ochranou a v rámci 
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pôsobnosti zásad medzinárodného práva vyplývajúcich z ustálených obyčají, zo zásad ľudskosti a z 

požiadaviek spoločenského svedomia.“ Je však sporné, či zmluvy o ľudských právach zaväzujú aj 

neštátnych aktérov.48  

Pre ICRC sa ako pragmatické riešenie tejto situácie javí „aktivovať“ zodpovednosť neštátnych 

aktérov tým, že zodpovednosť môže byť vyvodená de facto, pokiaľ neštátny hráč vykonáva stálu 

kontrolu vymedzeného územia a koná podobne ako štátny orgán. Vďaka tomuto prístupu má civilné 

obyvateľstvo, ktoré je de facto kontrolované, širšie možnosti ochrany ako by malo len vďaka ochrane, 

ktorú medzinárodné humanitárne právo poskytuje vo vnútroštátnych ozbrojených konfliktoch.49  

 

Ďalšie aspekty 

Výpočet jednotlivých aspektov meniacich sa konfliktov, ktoré sa môžu nejakým spôsobom 

dotýkať medzinárodného, respektíve humanitárneho práva, nie je uzavretý. Keďže ide o mimoriadne 

dynamickú a obsiahlu problematiku, podanie úplného výpočtu výziev nie je ambíciou tohto článku. 

Bližšie sme sa venovali tým výzvam, ktoré považujeme vo vzťahu k právnej regulácii za osobitne 

zaujímavé. Správa Medzinárodného výboru Červeného kríža, ktorá bola predstavená na XXXIII. 

medzinárodnej konferencii Červeného kríža a Červeného polmesiaca v roku 2019, považuje za aktuálne 

výzvy okrem problémov prezentovaných v tomto článku napríklad tiež vysídlenie v dôsledku 

ozbrojeného konfliktu, boj proti terorizmu, klimatické zmeny či ochranu životného prostredia počas 

ozbrojeného konfliktu.50  

 

ZÁVER 

V predloženom článku sme sa zaoberali konfliktmi v 21. storočí, ich povahe a jednotlivými 

výzvami, ktoré sú spojené so zmenou charakteru konfliktov v nadväznosti na úpravu medzinárodného 

práva. Ako cieľ článku sme si stanovili poskytnúť základný prehľad o jednotlivých aspektoch konfliktov 

v 21. storočí a na podklade tohto prehľadu zhodnotiť právnu úpravu. Domnievame sa, že tento cieľ bol 
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naplnený najmä v tretej kapitole, ktorá predstavuje nosnú časť článku. Priblížili sme jednotlivé výzvy v 

súvislosti s urbanizáciou a používaním nových technológií s dôrazom na kybernetické útoky, 

autonómne zbrane a umelú inteligenciu a tiež sme sa dotkli aj problematiky neštátnych aktérov v 

konfliktoch. Na tomto mieste považujeme za vhodné podotknúť, že nových aspektov konfliktov je veľké 

množstvo a vzhľadom na pokračujúci vývoj spoločnosti, vzťahov v rámci medzinárodného spoločenstva 

a obzvlášť moderných technológií, očakávame niekoľko ďalších výziev. 

Pokiaľ by sme mali zhodnotiť súčasnú úpravu, môžeme konštatovať, že je schopná adaptácie a s 

pomocou správnej interpretácie vieme súčasné pravidlá použiť aj na reguláciu situácií, ktoré prináša 

najnovšie obdobie. Narazili sme však na skutočnosť, ktorou je vylúčenie aplikácie čl. 36 Dodatkového 

protokolu I na neštátnych aktérov. Tento bod považujeme ako problematický v súvislosti s čoraz väčším 

významom rôznych neštátnych aktérov v jednotlivých konfliktoch. 
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Abstrakt: Cieľom odborného článku je priblíženie problematiky súčasnej praxe vedenia konfliktov a vojen. V prvej 

kapitole sa odborný článok venuje analýze rusko – ukrajinského konfliktu z pohľadu nástrojov hybridnej vojny. 

V nasledujúcich kapitolách sa venujeme nevojenským spôsobom vedenia hybridnej vojny a to konkrétne 

kybernetickým útokom a šíreniu dezinformácií. Odborný článok má za cieľ podať podľa možnosti ucelený výklad 

teoretického a praktického konceptu využívania kybernetických útokov a šírenia dezinformácií najmä v rusko – 

ukrajinskom konflikte ale venuje sa aj konkrétnym prípadom inde vo svete. 

 

Kľúčové slová: hybridná vojna, rusko – ukrajinský konflikt, kybernetický útok, dezinformácie 

 

Abstract: The aim of this article is to approach the issue of current practice of conflict management and war. In 

the first chapter, the article deals with the analysis of the Russian - Ukrainian conflict from the point of view of 

the tools of hybrid warfare. In the following chapters, the article deals with the non-military way of waging a 

hybrid war, specifically cyber attacks and the spread of disinformation. The aim of this article is to give a 

comprehensive explanation of the theoretical and practical concept of the use of cyber attacks and the spread 

of disinformation, especially in the Russia - Ukraine conflict, but also deals with specific cases elsewhere in the 

world. 

 

Key words: hybrid warfare, Conflict in Ukraine, cyberattack, disinformation 

 

 

 ÚVOD 

Od vypuknutia rusko – ukrajinského konfliktu sa čoraz viac rozpráva o vedení tzv. hybridnej 

vojny, ktorej súčasťou je využívanie tak vojenských ako aj nevojenských spôsobov vedenia konfliktov a 

vojen. V súčasnosti môžeme čoraz viac sledovať snahu štátov o odklonenie sa od ozbrojených 

konfliktov. Tento odborný článok sa preto venuje práve konfliktom a vojnám v rámci ktorých je 

minimalizované využitie vojenských síl a to z dôvodu využívania nevojenských spôsobov vedenia 

konfliktov a vojen.  
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Súčasná spoločnosť musí vplyvom neustáleho vývoja informačných technológií čeliť mnohým 

výzvam. Rozmach informačných technológií predstavuje na jednej strane prínos, ktorý uľahčuje 

každodenný život a  na druhej strane predstavuje novú výzvu pre bezpečnosť štátov, nakoľko je veľmi 

ťažké zabrániť ich zneužitiu alebo útokom smerovaným voči týmto technológiám. S vývojom 

informačných technológií tak môžeme čoraz viac sledovať ich prienik do stratégií vedenia konfliktov a 

vojen. Tento odborný článok sa venuje najmä analýze rusko – ukrajinského konfliktu z pohľadu 

všeobecnej analýzy nástrojov hybridnej vojny s následným poukazom na teoretické a praktické 

východiská dvoch kľúčových nástrojov hybridnej vojny – kybernetických útokov a šíreniu dezinformácií. 

Cieľom odborného článku je zodpovedať otázku, prečo je v súčasnosti v rámci konfliktov a vojen 

kladený čoraz väčší dôraz na využívanie informačných technológií a samotné informácie, či sú spôsobilé 

ovplyvniť ich priebeh a výsledok, a aký majú vplyv na využívanie konvenčných síl. 

 

ANALÝZA RUSKO-UKRAJINSKÉHO KONFLIKTU Z POHĽADU NÁSTROJOV HYBRIDNEJ VOJNY 

Od vypuknutia rusko – ukrajinského konfliktu v roku 2014 sa čoraz viac rozpráva o hybridnej 

vojne. Hybridná vojna pritom nepredstavuje nový typ vedenia konfliktov a vojen, ale po anexii Krymu 

v roku 2014 došlo skôr k jeho znovuobjaveniu, či popularizácií.1 Rusko – ukrajinský konflikt však zo 

strany Ruska jednoznačne predstavuje klasický prípad vedenia hybridnej vojny. V prvom rade je preto 

potrebné vysvetliť, čo si treba pod pojmom hybridná vojna predstaviť. Hybridná vojna môže mať 

mnoho podôb a z toho dôvodu neexistuje jej presná definícia. Hybridná vojna je podľa F.G. Hoffmana 

uplatnením rôznych foriem konfliktu, ktoré najlepšie odlišujú hybridné hrozby alebo hybridné 

konflikty. To platí najmä odvtedy, odkedy môžu byť hybridné vojny vedené tak štátmi, ako aj inými 

neštátnymi subjektmi. Hybridné hrozby predstavujú širokú škálu spôsobov vedenia boja, vrátane 

konvenčných spôsobov, neregulárnej taktiky a nepravidelných formácií, ako aj kriminálne 

a teroristické činy, ktoré spôsobujú násilie, nátlak a spoločenské nepokoje. Tieto aktivity sú vedené 

s účelom dosiahnuť synergický efekt vo fyzickom, aj psychologickom rozmere konfliktu.2 

V rámci anexie Krymu a konfliktu na juhovýchodnej Ukrajine Rusko využilo tak vojenské, ako aj 

nevojenské spôsoby vedenia hybridnej vojny. V rámci vojenského spôsobu vedenia hybridnej vojny je 

Rusko, ako aj separatistické skupiny, schopné nasadiť do konfliktu širokú škálu jednotiek a vojenskej 

techniky (Rusko uvedené tvrdenia popiera a naopak obviňuje USA a krajiny NATO, že pomáhajú 

ukrajinským ozbrojeným jednotkám, a to pravidelným i nepravidelným).3 

                                                           
1 Ivančík, R. Hybridná vojna – vojna 21. storočia, In: Kultura Bezpieczeństwa Nauka – Praktyka – Refleksje Nr 22, 

2016 (205–239,) str. 207.  
2 F.G. Hoffman, Hybrid Warfare and Challenges, 2009, str. 36. Dostupné na: jfqhoffman.pdf 

(smallwarsjournal.com). 
3 Ivančík, R. Hybridná vojna – vojna 21. storočia, In: Kultura Bezpieczeństwa Nauka – Praktyka – Refleksje Nr 22, 
2016 (205–239,) str. 225. 

https://smallwarsjournal.com/documents/jfqhoffman.pdf
https://smallwarsjournal.com/documents/jfqhoffman.pdf
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V rámci nevojenských spôsobov vedenia hybridnej vojny Rusko v konflikte na Ukrajine využíva 

kombináciu diplomatických (obhajoba ruských aktivít na Ukrajine na pôde svetových organizácií), 

ekonomických (napríklad manipulácia s cenou za dovážaný ruský zemný plyn alebo zákaz dovážania 

rôznych potravín a tovaru do Ruska), informačných, kybernetických a humanitárnych nástrojov.4 

Konflikt na Ukrajine ukázal, že niektoré kľúčové boje sa môžu odohrať skôr v kybernetickom 

priestore, alebo v komunikačnej sfére a nie na zemi, mori alebo vo vzduchu. Tento konflikt je tak 

príkladom operácie pri ktorej bolo využitie konvenčných síl minimalizované a kde Rusko počas celého 

konfliktu využíva príležitosti, ktoré mu ponúkajú moderné technológie a médiá, s cieľom mobilizovať 

svojich priaznivcov, démonizovať nepriateľov, demoralizovať vládu a ozbrojené sily nepriateľa 

a legitimizovať svoje vlastné akcie.5 V tejto súvislosti možno hovoriť o tzv. informačnej vojne, ktorá 

predstavuje súbor aktivít, často vzájomne skoordinovaných čo do cieľa, miesta a času, ktoré slúžia 

k vyťaženiu, zneprístupneniu, pozmeneniu, poškodeniu až likvidácií informácií alebo ich zdrojov, 

s cieľom dosiahnuť výhody v boji alebo víťazstvo nad konkrétnym protivníkom.6 Rusku sa tak 

prostredníctvom informačného a psychologického vplyvu podarilo ovplyvniť mysle krymského 

obyvateľstva, vojenských a iných ozbrojených zložiek, ktorí následne prešli na stranu Ruska 

a napomohli tak k anexii Krymu.7 

Keď ruské sily v roku 2014 vstúpili na Krymský polostrov už bola odstavená krymská 

telekomunikačná infraštruktúra, z prevádzky boli vyradené hlavné ukrajinské weby a napojené 

mobilné telefóny hlavných ukrajinských predstaviteľov. Ruské špionáže sa sústredili na štandardný 

zber informácií z otvorených zdrojov, ale tiež na odpočúvanie ukrajinských telekomunikačných 

infraštruktúr a cielené kybernetické útoky. Je tak nepopierateľné, že ruské využitie kybernetických síl 

bolo rozhodujúcou ofenzívou pri anexii Krymu, ale aj počas celého trvania rusko – ukrajinského 

konfliktu.8 Jedným z kľúčových prvkov ruskej informačnej vojny v Ukrajine bol aj súbor Ruskom 

podporovaných online komunikácií šírený ruskými funkcionármi, novinármi a mediálnymi zdrojmi na 

podporu proruského pohľadu na vec. Tieto zdroje mali šíriť nepravdivé informácie o aktuálnej situácií 

v Ukrajine a obviňovať ostatné zapojené krajiny z vedenia informačnej vojny proti Rusku.9  

                                                           
4 Ivančík, R. Hybridná vojna – vojna 21. storočia, In: Kultura Bezpieczeństwa Nauka – Praktyka – Refleksje Nr 22, 
2016 (205–239,) str. 225. 
5 Lange – Ionathamischvili, E., Svetoka, S. Strategic Communications and social media in the Russia Ukraine 

conflict, CCDCOE, str. 103-104. Dostupné na: Ch12_CyberWarinPerspective_Lange_Svetoka.pdf (ccdcoe.org) 
6 Sekera, T. Kybernetické útoky: Rusko? – Gruzie a svět, str. 1. Dostupné na: InfoWar.pdf 
7 Ivančík, R. Hybridná vojna – vojna 21. storočia, In: Kultura Bezpieczeństwa Nauka – Praktyka – Refleksje Nr 22, 

2016 (205–239,) str. 224. 
8 Unwala, A., Ghori, S. Brandishing the Cybered Bear: Information War and the Russia - Ukraine Conflict, In: 
Military Cyber Affairs Volume 1, str. 1 
9 Unwala, A., Ghori, S. Brandishing the Cybered Bear: Information War and the Russia - Ukraine Conflict, In: 
Military Cyber Affairs Volume 1, str. 7. 

https://ccdcoe.org/uploads/2018/10/Ch12_CyberWarinPerspective_Lange_Svetoka.pdf
file:///C:/Users/Nela/Downloads/InfoWar.pdf
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Predstavu o novej forme boja, ktorá bola implementovaná na Kryme, načrtol ruský generál 

Gerasimov takmer rok pred vypuknutím krízy na Ukrajine. Analýza konfliktu na Ukrajine tak naznačuje, 

že sa EÚ a NATO budú musieť prispôsobiť novej realite, kde informácie a ich využitie prevládajú nad 

použitím vojenskej sily.10 

Na základe vyššie uvedeného je tak zrejmé, že kľúčovými nástrojmi v rusko – ukrajinskom 

konflikte, ale aj kľúčovými nástrojmi hybridnej vojny vo všeobecnosti, sú kybernetické útoky a šírenie 

dezinformácií a propagandy. Uvedené nástroje prispeli k vyvolaniu nedôvery a  polarizácií v ukrajinskej 

spoločnosti. 

 

KYBERNETICKÉ ÚTOKY 

Pojem kybernetický útok môžeme charakterizovať ako: „útok v počítačovej sieti, ktorý je 

vykonávaný prostredníctvom počítačových sietí s cieľom narušiť, napadnúť, degradovať alebo zničiť 

nosič informácií v počítačoch a počítačových sieťach alebo samotné počítače a počítačové siete.“11 

Možno ho definovať aj ako útok na IT infraštruktúru za účelom spôsobiť poškodenie a získať citlivé, či 

strategicky dôležité informácie. Táto forma útoku sa najčastejšie využíva pri politicky či vojensky 

motivovaných útokoch.12 Kybernetická forma útokov je tak čoraz viac využívaná najmä ako metóda 

informačnej manipulácie. 

Na tomto mieste je potrebné podotknúť, že cielený kybernetický útok je schopný narušiť 

fungovanie suverénneho štátu a to aj bez využitia vojenských síl. Kybernetické útoky takejto sily sme 

mohli pozorovať napríklad v Estónsku v roku 2007, kedy boli z fungovania v období troch týždňov 

vyradené vládne stránky, ale aj weby politických strán, médií, či bánk. Väčšina kybernetických útokov 

malo formu „denial of service“, kedy sú webové stránky bombardované falošnými požiadavkami 

z rôznych počítačov v takom množstve, že ich stránky nedokážu spracovať a zrútia sa. Estónsko z týchto 

útokov obviňovala Rusko, ktoré tak malo urobiť z pomsty za presunutie ruského vojenského pamätníku 

z centra Talinnu (tento akt vyvolal značné nepokoje u etnických Rusov).13 Tieto tvrdenia neboli 

potvrdené, avšak mnohé útoky boli uskutočnené ruskými hackerskými skupinami. 

Kybernetické útoky sú čoraz viac využívané aj pri ovplyvňovaní volieb v západných krajinách. 

Takýto kybernetický útok sme mohli pozorovať aj pri amerických prezidentských voľbách v roku 2016, 

                                                           
10 NATO Strategic Communications Centre of Excellence. Analysis of Russia’s Information Campaign against 
Ukraine, 2014. str. 3. 
11 Šmigová, K. Kybernetické útoky a medzinárodné právo, z Slovník vojenských a súvisiacich pojmov prijatý 8. 

novembra 2010, Ministerstvo obrany USA. 
12 Český slovník kybernetické bezpečnosti (afcea.cz). 
13 Pavlikova, M. Estonsko – ruský incident v kontextu kyberterorismu.  

Dostupné na: Estonsko-ruský incident v kontextu kyberterorismu | Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy 

(globalpolitics.cz). 

https://afcea.cz/wp-content/uploads/2015/03/Slovnik_V1_5_El.pdf
http://www.globalpolitics.cz/clanky/estonsko-rusky-incident-v-kontextu-kyberterorismu
http://www.globalpolitics.cz/clanky/estonsko-rusky-incident-v-kontextu-kyberterorismu
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kedy bola zverejnená získaná e-mailová komunikácia (operácia typu „hackni a prezraď“14) medzi členmi 

Demokratickej strany (ktorá v určitej miere diskreditovala demokratickú kandidátku Clintonovú) 

a hackerské skupiny sa zároveň infiltrovali do mnohých štátnych databáz voličov, kde hackeri podľa 

dostupných informácií napadli systémy v 39 štátoch s úmyslom vymazať alebo zmeniť údaje o voličoch 

a rovnako s úmyslom získať prístup k finančnej databáze kampaní. Jeh Johnson, ktorý vo volebnom 

období pôsobil ako tajomník DHS („Ministerstvo vnútornej bezpečnosti Spojených štátov“) potvrdil, že 

povaha a rozsah týchto útokov nasvedčovali tvrdeniu, že šlo o kybernetické útoky zo strany Ruskej 

Federácie.15 Terčom kybernetických útokov sa rovnako stalo napr. Nemecko v roku 2015, kedy sa 

hackerské skupiny pokúsili infiltrovať hardware pracovníkov parlamentu a mnohé krajiny EÚ čelili  

útokom v rokoch 2018 a 2019 počas príprav na voľby do Európskeho parlamentu (cieľom týchto útokov 

bolo zozbierať informácie a identifikovať slabiny pre ich budúce využitie).16  

Rozmach kybernetických útokov môžeme rovnako pozorovať v súvislosti so súčasnou 

pandémiou koronavírusu.  

Z uvedených príkladov môžeme vidieť, že kybernetické útoky predstavujú hybridnú hrozbu, 

ktorá môže viesť k narušeniu fungovania suverénneho štátu, demokratických procesov, alebo jej 

cieľom môže byť aj zber informácií pre budúce využitie. V nasledujúcej kapitole sa budeme 

podrobnejšie venovať kybernetickým útokom v rusko – ukrajinskom konflikte, kde boli využité ako 

jeden z kľúčových nástrojov vedenia hybridnej vojny.  

 

Kybernetické útoky v rusko – ukrajinskom konflikte 

Tak ako už bolo spomenuté v prvej kapitole, kybernetické útoky mali svoj počiatok už pred 

začiatkom konfliktu na Ukrajine. Rusko využilo špionážne kybernetické operácie v rámci ktorých sa 

zamerali na počítačové siete novinárov na Ukrajine ako aj predstaviteľov Ukrajiny, NATO a EÚ. 

Špionážna operácia Sandworm začala už v roku 2009, kedy sa zamerala na telekomunikačnú 

infraštruktúru EÚ a NATO a to až do roku 2014, kedy malvér spoločnosti Sandworm zintenzívnel a 

zameral sa na siete ukrajinskej vlády.17 Medzi ďalšie rozsiahle kybernetické útoky patrí napríklad 

                                                           
14 Kondrótová K. Kyberpriestor: Ako sa ovplyvňujú voľby. Dostupné na: Kyberpriestor: ako sa ovplyvňujú voľby - 

INFOSECURITY.SK. 
15 Richard L. Hasen, The 2016 Voting Wars: From Bad to Worse. In: William and Marry Bill of Rights Journal, 

Volume 26 (2017-2018), str. 645. Dostupné na: The 2016 Voting Wars: From Bad to Worse (wm.edu) 
16 Kondrótová K. Kyberpriestor: Ako sa ovplyvňujú voľby. Dostupné na: Kyberpriestor: ako sa ovplyvňujú voľby - 

INFOSECURITY.SK. 
17 Unwala, A., Ghori, S. Brandishing the Cybered Bear: Information War and the Russia - Ukraine Conflict, In: 

Military Cyber Affairs Volume 1, str. 4. Z: “Operation Armageddon: Cyber Espionage as a Strategic Component of 

Russian Modern Warfare,” LookingGlass Cyber Threat Intelligence Group (April 2015): 3-9. 

https://infosecurity.sk/dezinfo/kyberpriestor-ako-sa-ovplyvnuju-volby/
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operácia Armagedon v roku 2013, ktorá sa časovo zhodovala so začiatkom rokovaní o dohode o 

pridružení medzi Ukrajinou a EÚ.18  

Od začiatku konfliktu v roku 2014 bola Ukrajina terčom mnohých kybernetických útokov. 

V decembri 2015 prišlo v dôsledku kybernetického útoku na celú Ukrajinu o elektrinu viac ako 225 000 

ľudí a v decembri 2015 došlo v Kyjeve k ďalšiemu celoplošnému výpadku energie v dôsledku 

kybernetického útoku na spoločnosť dodávajúcu elektrinu. Ďalším kybernetickým útokom bol útok 

NotPetya (pripisovaný Rusku), ktorý v roku 2017 zasiahol vládny a obchodný počítačový systém a ktorý 

sa následne rozšíril do počítačových systémov po celom svete.19 Jednou z dominantných skupín 

uskutočňujúcej kybernetické útoky bola skupina Cyber Berkut, ktorej sa podarilo poškodiť webové 

stránky Ukrajiny a NATO a tiež získať ukrajinské dokumenty o vojenskej spolupráci. Zatiaľ čo ukrajinská 

vláda a mnohé spravodajské média obviňujú Rusko, že koordinuje tieto operácie, ruská vláda odmieta 

tvrdenia, že by mala mať na tieto skupiny akýkoľvek vplyv. Rovnako neexistujú dôkazy o vzťahu medzi 

hackerskými skupinami a ruskou vládou.20  

Na druhej strane, ukrajinský občan Dokukin využil sociálne média na nábor skupín dobrovoľníkov 

nesúhlasiacich s agresívnymi činmi zo strany Kremľa.  Ich počet sa pohyboval v stovkách, kde šlo najmä 

o obyčajných ľudí bez technického vzdelania, sídliacich nie len v Ukrajine, ale aj v Nemecku či Veľkej 

Británii. Táto skupina spoločne vykonala sériu neoprávnených aktivít, od sledovania vojsk na východnej 

Ukrajine alebo nahlasovania separatistických akcií spoločnostiam ako PayPal s úmyslom zamraziť účty 

separatistov, až po spustenie „denial of service“ proti webovým serverom a vyvolanie úniku citlivých 

informácií z ruského ministerstva vnútra, ktoré odhalili podrobnosti o skutočnosti, že separatistické 

skupiny na východe Ukrajiny sú platené priamo ruskými úradmi.21 Rovnako ako v prípade Ruska, 

neexistujú dôkazy nasvedčujúce tomu, že by ukrajinská vláda koordinovala alebo priamo podporovala 

niektorú z aktivít ukrajinských kybernetických síl.22 

 

DEZINFORMÁCIE 

V moderných vojnových operáciách hrá kybernetický priestor čoraz väčšiu úlohu a cielený útok 

protivníka v kybernetickom prostredí sa často chápe ako útok na počítačové systémy, ktoré nám 

pomáhajú riadiť náš každodenný život a podnikanie. Avšak čo si často neuvedomujeme je skutočnosť, 
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Military Cyber Affairs Volume 1, str. 4.  
19 Council on Foreign Relations. Conflict in Ukraine, Global Conflict Tracker. 

Dostupné na: Conflict in Ukraine | Global Conflict Tracker (cfr.org) 
20 Maurer, T. Cyber proxie and the crisis in Ukraine. CCDCOE. str. 85.  
21 Council on Foreign Relation. Cyber Mercenaries and the Crisis in Ukraine.  

Dostupné na: Cyber Mercenaries and the Crisis in Ukraine | Council on Foreign Relations (cfr.org) 
22 Maurer, T. Cyber proxie and the crisis in Ukraine. CCDCOE. str. 85.  
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že nás v kybernetickom priestore môže napadnúť príspevok alebo reklama, ktorých cieľom je ovplyvniť 

naše vnímanie na určité situácie a rovnako ovplyvniť naše rozhodovanie a vyprovokovať z nich 

prameniace následky a, že dôsledky takéhoto útoku môžu mať rovnako závažný efekt ako kybernetický 

útok na kritickú infraštruktúru.23 

Oznámenie o boji proti dezinformáciám na internete definuje dezinformácie nasledovne: „Za 

dezinformáciu sa považuje overiteľne nepravdivá alebo zavádzajúca informácia, ktoré je vytvorená, 

prezentovaná a šírená na účely hospodárskeho zisku alebo zámerného zavádzania verejnosti, a môže 

poškodiť verejný záujem. Poškodenie verejného záujmu zahŕňa ohrozenie demokratických procesov a 

procesy tvorby politiky, ako aj verejných statkov, ako napr. ochrany zdravia občanov EÚ, životného 

prostredia alebo bezpečnosti.“24 

 

Dezinformácie – Rusko vo svete 

Podľa strediska EÚ pre hybridné hrozby predstavujú pre Európsku Úniu najväčšiu hrozbu 

dezinformácie zo strany Ruskej federácie. „Sú totiž systematické, opierajú sa o dostatok zdrojov a ich 

rozsah je oproti iným krajinám neporovnateľný. Pokiaľ ide o koordináciu, úrovne zamerania a 

strategické dôsledky, dezinformácie pochádzajúce z Ruska sú súčasťou širšej hybridnej hrozby, ktorá 

využíva mnohé nástroje, páky a aj neštátne subjekty.“25 Európsky parlament v Uznesení z 10. októbra 

2019 označil potrebu zvyšovať informovanosť o dezinformačných kampaniach z Ruska a označil ich za 

hlavný zdroj dezinformácií v Európe. Rovnako v tomto Uznesení konštatuje, že počet prípadov 

dezinformácií z ruských zdrojov sa v roku 2019 (998 prípadov) v porovnaní s rovnakým obdobím za rok 

2018 (434 prípadov) viac než zdvojnásobil.  

Hlavným účelom ruskej informačnej vojny je podkopanie dôvery v jej oponentov, kde sa 

namiesto propagácie samotného Ruska snaží dosiahnuť postupný rozklad inštitucionálneho rámca 

a bezpečnostných štruktúr vo svete. Hromadný prílev dezinformácií súčasne často slúži priamo Rusku, 

kde ho prezentuje v pozitívnom svetle a v niektorých prípadoch ho zobrazuje ako jediného 

racionálneho aktéra, neuznaného alebo nepochopeného mierotvorcu a záchrancu. Cieľom takejto 

vojny je predovšetkým podkopať dôveru voči vlastným spojencom, vládam a hodnotám štátu.26  

Revolúcia v komunikačných technológiách a decentralizácia informačných tokov umožnili Rusku 

obísť tradičné médiá a mať priamy vplyv na verejnú mienku v krajinách záujmu. Zmes vonkajších 

                                                           
23 Lange – Ionathamischvili, E., Svetoka, S. Strategic Communications and social media in the Russia Ukraine 

conflict, CCDCOE, str. 104. 
24 Oznámenie o boji proti dezinformáciám na internete zo dňa 26.4.2018, str. 4.  
25 Akčný plán proti dezinformácia zverejnený Európskou Komisiou z 5.12.2018.  
26 Šuplata, M., Nič, M. Russia´s information war in Central Europe: New trends and counter – measures. Dostupné 

na: Russia’s information war in Central Europe: New trends and counter-measures - GLOBSEC. 
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faktorov, ktorými sú najmä kombinácia kríz, ktorým čelí Európska Únia a s tým spojený nárast 

nespokojnosti obyvateľstva a strata dôvery v tradičné médiá, a neustále narastajúci počet 

používateľov sociálnych sietí, kde sa užívatelia uzatvárajú v sociálnych bublinách v prospech zapájania 

sa do diskusií (a na úkor pravdivosti), vytvorili ideálne prostredie pre nástup tzv. post – faktuálnej éry, 

kde post – pravdivé sú také tvrdenia, ktoré sa vzťahujú na okolnosti, kde pri uzatváraní verejnej mienky, 

majú objektívne skutočnosti menší vplyv ako odvolávanie sa na emócie a osobné presvedčenie. 27 

Ako nástroj pre manipuláciu verejnej mienky Rusko dlhodobo využíva tzv. internetových trollov. 

Internetový troll je osoba (zväčša ostávajú pri zverejňovaní príspevkov v anonymite), ktorá 

prostredníctvom webových stránok, alebo komentárov šíri výroky, ktorých cieľom je prostredníctvom 

poloprávd alebo klamlivých informácií presvedčiť alebo ovplyvniť myslenie alebo emócie osôb, ktoré 

takéto príspevky čítajú.28 

Veľké množstvo propagandistických webových stránok a stránok na Facebooku sa objavili 

v miestnom jazyku v rokoch 2014 – 2015 po násilnom zabraní ukrajinského územia a neskôr počas 

migračnej krízy v Európskej Únií. Tvorcovia webstránok navyše zablokovali internetové diskusie, tým 

spôsobom, že ich zahltili veľkým množstvom svojich komentárov aj s emotívnym vizuálnym obsahom. 

Takéto hromadné šírenie dezinformácií je navrhnuté tak, aby vzbudzovalo dojem, že tieto názory 

zdieľajú veľké skupiny miestneho obyvateľstva.29 Šírenie dezinformácií a propagandy tak predstavuje 

riziko, ktoré presahuje hranice vplyvu na jednotlivca a predstavuje reálnu hrozbu pre demokratické 

procesy a ich deformáciu v štátoch, v ktorých sú takéto dezinformácie a propaganda šírené.30  

Výskyt dezinformačných kampaní sa každým rokom zväčšuje a dezinformácie sa stávajú aj 

súčasťou predvolebného boja. Dezinformačné kampane sme mohli sledovať napríklad v amerických 

prezidentských voľbách v roku 2016, kde sociálna sieť Facebook potvrdila, že približne 126 miliónov 

Američanov si mohlo v období prezidentských volieb 2016 zobraziť príspevky a reklamy sponzorované 

Ruskou federáciou.31 Ruskí agenti viedli kampane na sociálnych médiách s cieľom nakloniť voľby 

v prospech Donalda Trumpa, kde okrem iného nakúpili na sociálnej sieti reklamy v hodnote približne 

100,000 $. Reklamy mali podľa odborníkov za cieľ vyvodiť dojem polarizácie americkej spoločnosti. 

Spoločná správa Ústrednej spravodajskej služby USA, Federálneho úradu pre vyšetrovanie a Národnej 

                                                           
27 Kovanič, M. Dezinformácie a ruská propaganda ako bezpečnostné hrozby, In: Bezpečnostní teorie a praxe 

2/2017, str. 121. Dostupné na: Martin Kovanič, M (polac.cz) 
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bezpečnostnej služby vydaná v januári 2017 potvrdila ruské pokusy ovplyvniť výsledok prezidentských 

volieb v USA v roku 2016, uprednostniť voľbu Trumpa pred demokratickou kandidátkou Clintonovou 

a narušiť vieru verejnosti v demokratické procesy USA.32  

 

Dezinformácie v rusko – ukrajinskom konflikte 

Šírenie dezinformácií a propagandy zo strany Ruskej federácie zohráva, tak ako už bolo uvedené 

v časti analýzy rusko – ukrajinského konfliktu, kľúčovú úlohu. Pre šírenie dezinformácií o aktuálnej 

situácií na Ukrajine využíva Rusko tak tradičné, ako aj netradičné médiá. Pre tieto účely využíva Rusko 

najmä štátnu televíziu, ktorá je svojim pokrytím schopná pôsobiť na verejnú mienku domáceho 

obyvateľstva, ako aj obyvateľov Ukrajiny.33 Na východe Ukrajiny už nie je možné sledovať ukrajinskú 

televíziu a naopak, na západnej Ukrajine nie sú k dispozícií ruské televízne kanály.  

K ovplyvňovaniu verejnej mienky vo veľkej miere prispeli internetoví trollovia. V roku 2014 sa 

investigatívny reportér Adrian Chen z New York Times zaoberal organizáciou známou ako Agentúra pre 

internetový výskum v Petrohrade, ktorá podľa jeho záverov funguje už od roku 2008. Organizácia 

údajne vysielala prostredníctvom vytvorených falošných identít propagandu, kde prezentovala 

informácie z pohľadu Kremľa s cieľom vytvoriť ilúziu, že ruské aktivity majú podporu masívneho 

množstva nasledovateľov. Ľudia pracujúci v tejto organizácií boli označovaní ako internetoví trollovia.34 

Niektorým bývalým zamestnancom sa podarilo skopírovať tzv. technické zadania, ktoré dostávali 

a ktoré obsahovali presné inštrukcie, čo majú písať, základné informácie o predmetnom probléme 

a politickej situácií v krajinách, ktoré sú zmieňované. Podľa týchto dokumentov najčastejšie 

spomínanými témami sú Ukrajina, ukrajinský konflikt, USA, či NATO.35 

Trollovia šíriaci proruský pohľad na situáciu na Ukrajine systematicky zverejňujú články a obrázky 

zobrazujúce zverstvá, ktoré údajne vykonáva ukrajinská armáda. Množstvo týchto príspevkov na 

sociálnych médiách zobrazuje napr. hroby osôb umučených ukrajinskou armádou, nábory detských 

vojakov do ukrajinskej armády, či spaľovania plodín pre vytvorenie hladomoru.36 V rámci propagandy 

proti ukrajinskej armáde sú preukázateľne využívané fotografie a videá zhotovené v iných krajinách, 

ktoré ale internetoví trollovia vydávajú za fotografie pochádzajúce z Ukrajiny.  Internetoví trollovia 
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rovnako využívajú fotografie, ktoré boli najskôr umelo počítačovo upravené. Celý svet tak 

prostredníctvom internetu behom sekundy obletela napríklad fotografia zobrazujúca ukrajinské 

dievčatko držiace transparent na ktorom je napísané: „Chcem vojnu“, pričom bolo preukázané, že na 

originály fotografie je na transparente napísané „Nechcem vojnu“.37 Na druhej strane môžeme na 

sociálnych sieťach pozorovať fotografie ruských vojsk na Kryme, ktorí pózujú s matkami s deťmi, 

dôchodcami, či zvieratami. Rusko tak okrem informačného nátlaku vyvíja prostredníctvom falošného 

obsahu aj nátlak psychologický. 

 

ZÁVER 

Cieľom odborného článku bolo podľa možnosti priblížiť aká je súčasná prax vedenia konfliktov 

a vojen. Článok sa v prvom rade zaoberal analýzou rusko – ukrajinského konfliktu, ktorý sa často 

označuje za klasický prípad vedenia hybridnej vojny. V rámci hybridnej vojny sú štátom alebo 

neštátnymi subjektmi uplatňované rôzne formy konfliktu. Ako sme mohli vidieť aj pri analýze rusko – 

ukrajinského konfliktu, medzi kľúčové nástroje vedenia hybridnej vojny patria útoky v kybernetickom 

priestore a šírenie dezinformácií. Súčasná prax vedenia konfliktov a vojen sa tak zameriava najmä na 

vedenie informačnej vojny, kde kľúčovú rolu zohrávajú informácie a ich získanie, pozmenenie, 

poškodenie, či likvidácia ich zdrojov. Jedným zo znakov hybridnej vojny je, že môžu byť uplatňované aj 

neštátnymi subjektmi. Takýmto prípadom sú v súčasnosti najmä kybernetické útoky, pri ktorých je 

čoraz náročnejšie dokázať napojenie na ten – ktorý štát. Napriek tomu je nepochybné, že štáty 

z kybernetických útokov namierených proti ich protivníkom prosperujú. Hackerské skupiny sú 

prostredníctvom kybernetických útokov schopné získať a zverejniť citlivé štátne informácie, narušiť 

fungovanie suverénneho štátu, či narušiť priebeh demokratických procesov. Vplyv kybernetických 

útokov na vedenie konfliktov a vojen môžeme vo veľkej miere pozorovať v rusko – ukrajinskom 

konflikte, v rámci ktorého vzniklo množstvo hackerských skupín tak na ruskej, ako aj ukrajinskej strane. 

Kybernetické útoky sú v napadnutom štáte aj zdrojom vyvolania zmätku a nepokojov tamojšieho 

obyvateľstva, čo vytvára vhodné prostredie pre šírenie dezinformácií a propagandy. Šírenie 

dezinformácií je hlavným prostriedkom pri hromadnom ovplyvňovaní verejnej mienky ľudí po celom 

svete. Mimoriadne silnú dezinformačnú kampaň môžeme pozorovať v konflikte na Ukrajine zo strany 

Ruska, ktoré pre šírenie dezinformácií využíva najmä internetových trollov, ktorí svojim hromadným 

zverejňovaním príspevkov obsahujúcich nepravdivý a často emotívny obsah prispievajú k silnej 

polarizácií ukrajinskej spoločnosti. Je zrejmé, že z dôvodu neustáleho vývoju informačných technológií, 

zohrávajú kybernetický priestor a informácie v ňom obsiahnuté čoraz silnejšiu úlohu vo vedení 

konfliktov a vojen a možno predpokladať, že z dôvodu účinnosti týchto nástrojov budú čoraz viac 
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uprednostňované pred využívaním vojenských síl. Je preto  nevyhnutné, aby sa na úrovni Európskej 

únie, ale aj na úrovni národných legislatív, prijímala legislatíva zastrešujúca nevojenské spôsoby 

vedenia konfliktov a vojen. 
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Abstrakt: Objektom skúmania v odbornom článku sú moderné spôsoby vedenia vojny. Článok je rozdelený do 

niekoľkých častí. Prvá časť je zameraná všeobecnejšie na predstavenie prechodu od typickej vojny k vojne 

modernej s uvedením niekoľkých príkladov. Jadro článku sa venuje hybridnej vojne, následne pojmu 

psychologická vojna a nakoniec kybernetickej vojne. Všetky tri uvedené druhy sú vysvetlené aj na jednotlivých 

príkladoch z praxe a porovnané s konvenčnými spôsobmi vedenia vojny. 

 

Kľúčové slová: Moderné spôsoby vedenia vojny, hybridná vojna, psychologická vojna, kybernetická vojna. 

 

Abstract: The object of the research in the article is modern warfare. The article is divided into several parts. The 

first part focuses more generally on the presentation of the transition from a typical war to a modern one with 

several examples. The core of the article deals with hybrid warfare, followed by the concept of psychological 

warfare and finally cyber warfare. There are all three types explained by individual examples used in practice and 

compared with the conventional warfare. 

 

Keywords: Modern methods of warfare, hybrid warfare, psychological warfare, cyber warfare.   

 

 

ÚVOD 

Vojnové konflikty sprevádzajú dejiny ľudstva od počiatku. Už v období pred naším letopočtom 

neboli vojny ničím výnimočným. Za zmienku určite stoja Grécko-perzské vojny, Peloponézske vojny, 

Púnske vojny medzi Rímom a Kartágom či vojny vedené Alexandrom Veľkým. Stredovek je nepochybne 

známy pre početné križiacke výpravy, ale opomenúť nemožno ani Storočnú vojnu medzi Francúzskom 

a Anglickom o nadvládu vo Flámsku alebo takzvanú Vojnu ruží o vládu v Anglicku. Novovek počtom 

vojnových konfliktov rozhodne nezaostával. Uviesť môžeme Tridsaťročnú vojnu, ktorá je práve 

z pohľadu medzinárodného práva dôležitá. Vršanský1 totiž tvrdí, že v dnešnom slova zmysle môžeme 

                                                           
1 VRŠANSKÝ, P., VALUCH, J., a kol.: Medzinárodné právo verejné. Všeobecná časť. Bratislava: Wolters Kluwer, 
2015. s. 20. ISBN: 978-80-8168-316-9. 
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o medzinárodnom práve verejnom hovoriť až od jej skončenia v roku 1648, teda od Vestfálskeho 

mieru. Ďalšími príkladmi môžu byť Americká vojna za nezávislosť, Napoleonské vojny a čo sa 20. 

storočia týka, asi nebude prekvapením zmienka o prvej a druhej svetovej vojne.  

Pri slovnom spojení vojnový konflikt, respektíve vojna a s ohľadom na uvedené príklady, si 

pravdepodobne každý predstaví dve proti sebe stojace armády vojakov na vojnovom poli, ktoré sa 

stretnú v boji tvárou v tvár, pričom víťaza určí väčší počet preživších. Áno, tak to skutočne v minulosti 

bolo. Dnes sa však nachádzame v 21. storočí a vývoj technológií či medzinárodného práva so sebou 

prináša aj zmeny v spôsoboch vedenia vojny.  

Vznik a vlastníctvo jadrových zbraní de facto nepripúšťa možnosť celosvetových vojen. Prevenciu 

voči územne menej rozsiahlym ozbrojeným konfliktom zas vytvára zásada medzinárodného práva 

zákazu hrozby silou alebo použitia sily stanovená v čl. 2 Charty OSN, ako aj v Deklarácii zásad 

medzinárodného práva týkajúcich sa priateľských vzťahov a spolupráce medzi štátmi v súlade 

s Chartou OSN. A to najmä jej kogentný charakter a možnosť vyvodenia medzinárodnoprávnej 

zodpovednosti voči štátu ako následok jej porušenia. Napriek tomu domnievať sa, že vďaka 

uvedenému panuje celosvetový mier a vojna je len vecou minulosti je nie len naivné, ale aj 

nebezpečné.  

Vojna tu stále je, len zmenila svoju podobu. „Samotné pravidlá vojny sa zmenili. K dosiahnutiu 

politických a strategických cieľov už nie sú potrebné zbrane, resp. existujú účinnejšie nástroje. Pre 

dosiahnutie stanovených cieľov je mnohokrát vhodnejšie použitie politických, ekonomických, 

informačných, humanitárnych a ďalších nevojenských opatrení, vrátane protestného potenciálu 

obyvateľstva cieľovej krajiny.“2 Tento fenomén môžeme označiť pojmom moderné spôsoby vedenia 

vojny, ktoré sú objektom skúmania v tomto článku. Cieľom je predstavenie niektorých z nich, a to aj na 

príkladoch z praxe a ich následná komparácia. 

 

MODERNÉ SPÔSOBY VEDENIA VOJNY 

Legálna definícia pojmu moderné spôsoby vedenia vojny neexistuje. Rovnako tak 

nedisponujeme ani ich taxatívnym výpočtom, no zaradiť tu môžeme napríklad gerilovú vojnu, vojnu 4. 

či 5. generácie, hybridnú vojnu, psychologickú vojnu, kybernetickú vojnu3 a iné.   

                                                           
2 IVANČÍK, R.: Hybridná vojna – vojna 21. storočia. In: Kultura Bezpieczeństwa Nauka – Praktyka – Refleksje Nr 
22, 2016. s. 214 – 215. Dostupné na: 
http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje/Kultura_Bezpieczens
twa_Nauka_Praktyka_Refleksje-r2016-t-n22/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje-r2016-t-n22-
s205-239/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje-r2016-t-n22-s205-239.pdf.  
3 K moderným spôsobom vedenia vojen pozri bližšie napr. VALUCH, J., GÁBRIŠ, T., HAMUĽÁK, O.: Cyber attacks, 
information attacks, and postmodern warfare. In: Baltic journal of law & politics. Roč. 10, č. 1 (2017), s. 63-89. 
Dostupné na: https://sciendo.com/downloadpdf/journals/bjlp/10/1/article-p63.pdf. 

http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje-r2016-t-n22/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje-r2016-t-n22-s205-239/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje-r2016-t-n22-s205-239.pdf
http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje-r2016-t-n22/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje-r2016-t-n22-s205-239/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje-r2016-t-n22-s205-239.pdf
http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje-r2016-t-n22/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje-r2016-t-n22-s205-239/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje-r2016-t-n22-s205-239.pdf
https://sciendo.com/downloadpdf/journals/bjlp/10/1/article-p63.pdf
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Príkladom gerilovej vojny môže byť sovietska intervencia v Afganistane, ktorá skončila 

odchodom sovietskych vojsk. Znaky gerilovej, alebo inak nazývanej partizánskej vojny, tu môžeme 

vidieť v spôsobe boja malých partizánskych jednotiek. Tieto, pokiaľ napádajú nepriateľa v správnom 

momente, dokážu spôsobiť vážne problémy aj lepšie ozbrojenému a vycvičenému protivníkovi. 

Podobne tomu bolo aj v Afganistane, kde jedným z hlavných spôsobov boja mudžahedínov boli 

sabotáže, útoky na elektrické siete, potrubia, vládne budovy, hotely či kultúrne centrá.4 Pointou bolo 

zaútočiť a utiecť do skrýš, ktoré boli často vo veľmi ťažko prístupnom a nepriehľadnom teréne. Išlo 

skutočne o efektívny spôsob boja, ktorý dopomohol odchodu sovietskych vojsk z Afganistanu. 

V prípade stretu týchto dvoch protivníkov na otvorenom bojisku by mudžahedíni pravdepodobne 

nemali nijakú šancu.  

Vojna 4. a 5. generácie sú širšie pojmy. Veľmi všeobecne možno vojnu 4. generácie definovať 

ako vojnu, ktorá obsahuje všetky formy konfliktu, v ktorých sa jedna zo strán odmieta postaviť súperovi 

a bojovať férovo. Čo ju odlišuje od predošlých generácií je fakt, že aspoň jedna zo strán nie je vojensky 

organizovaná pod kontrolou vlády štátu.5 V prípade vojny 5. generácie ide o vojnu, v ktorej nepriateľ 

používa všetky prostriedky, konvenčnú aj nekonvenčnú taktiku. Príčiny sú rôzne – politické, 

náboženské, sociálne. Zahŕňa informačné kampane, používanie internetu či spravodajstvo. Viesť vojnu 

5. generácie môžu tak organizované, ako aj neorganizované skupiny, vedené štátom alebo niekým 

iným s cieľom poraziť protivníka a dosiahnuť určený cieľ.6   

Pre zachovanie stanoveného rozsahu tohto článku sme sa rozhodli bližšie venovať posledným 

trom spomenutým, teda hybridnej vojne, psychologickej vojne a kybernetickej vojne, pričom ako prvú 

rozoberieme práve hybridnú vojnu. Je tomu tak preto, lebo uvedené spôsoby vedenia vojny sa v praxi 

zvyčajne nepoužívajú jednotlivo, ale ide skôr o ich kombináciu, čo predstavuje hybridná vojna.  

 

HYBRIDNÁ VOJNA 

Aj legálnu definíciu hybridnej vojny by sme v prameňoch medzinárodného práva hľadali márne. 

Pomôcť nám môže najmä vedecká literatúra. Vymedzenie pojmu hybridná vojna je potom možné hneď 

z troch rôznych uhlov pohľadu, a to amerického, európskeho a ruského.  

Predstaviteľov amerického pohľadu je niekoľko. Spomenúť možno najmä F.G. Hoffmana7, ktorý 

ju definuje ako vojnu, v ktorej pôsobia štátni aj neštátni aktéri, ktorí využívajú celú škálu spôsobov boja, 

                                                           
4 BEŇUŠ, T.: Sovietska intervencia v Afganistane (1979-1989). 2008. Dostupné na: 
http://historie.specwar.info/1979-1989-sovietska-intervencia-v-afganistane/  
5 Fourth Generation Warfare. Dostupné na: 
 https://www.iatp.org/sites/default/files/Fourth_Generation_Warfare.htm. 
6 NISAR, M.: 5 GW AND HYBRID WARFARE ITS IMPLICATIONS AND RESPONSE OPTIONS. S. 12. Dostupné na: 
https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/2827/1/MO%200023%20-%20MAAZ.pdf.  
7 HOFFMAN, F., G.: Conflict in the 21st Century: The rise of Hybrid Wars. 2007. s. 8. Dostupné na:  
https://www.potomacinstitute.org/images/stories/publications/potomac_hybridwar_0108.pdf. 

http://historie.specwar.info/1979-1989-sovietska-intervencia-v-afganistane/
https://www.iatp.org/sites/default/files/Fourth_Generation_Warfare.htm
https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/2827/1/MO%200023%20-%20MAAZ.pdf
https://www.potomacinstitute.org/images/stories/publications/potomac_hybridwar_0108.pdf
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vrátane tých konvenčných, ale aj kriminálnych či teroristických činov, ktoré zahŕňajú neobmedzené 

násilie, nátlak, spoločenské nepokoje či rozvrat. Russell W. Glenn8 vo svojom príspevku pre Small Wars 

Journal uvádza aj ďalšie spôsoby, najmä využívanie prostriedkov politického, ekonomického, 

sociálneho a informačného charakteru, pričom tiež zdôrazňuje, že ide o kombináciu  konvenčných 

a iregulárnych metód vedenia boja.  

Zástupcom európskeho pohľadu je Frank van Kappen, ktorý hybridnú vojnu definuje veľmi 

podobne - ako široké spektrum nepriateľských aktivít, v ktorých je úloha vojenského komponentu 

minimalizovaná, nakoľko politický, informačný, ekonomický a psychologický vplyv sa stáva hlavným 

prostriedkom vedenia boja. Zmysel dohôd medzi štátom agresorom a neštátnymi aktérmi vidí najmä 

v tom, že neštátni aktéri, keďže nie sú viazaní medzinárodným právom, môžu konať spôsobmi, ktoré 

sú pre štáty ako subjekty medzinárodného práva zakázané.9 

Definícia v zmysle ruského pohľadu sa výrazne od už uvedených nelíši. Poznatky generála 

Valerija Vasilieviča Gerasimova analyzoval Grohmann pre Armádni noviny10 a uvádza, že hybridná 

vojna je vojnou novej generácie, v ktorej sú tradičné vojenské metódy nahradené hybridnými. 

Novátorským je Gerasimov postoj k aktuálnej celosvetovej situácii, keď zastáva názor, že  hranice medzi 

vojnou a mierom sú v dnešnej dobe pre používanie nevojenských prostriedkov nejasné, a preto je 

podľa neho Rusko vo vojne neustále. Upozorňuje tiež na nebezpečenstvo otvoreného použitia sily so 

zámienkou udržania mieru, ktorú považuje len za posledný krok v rámci hybridnej vojny pre 

dosiahnutie agresorovho cieľa.  

V konečnom dôsledku nezáleží na tom, ku ktorému pohľadu sa prikloníme. Máme za to, že  zo 

všetkých v zásade vyplýva, že hybridná vojna je moderným spôsobom vojny, ktorý kombinuje 

používanie moderných (masmédia, politické prostriedky, psychologické operácie) a bežných spôsobov 

(použitie ozbrojenej sily). Jej rýchle zdokonaľovanie je neodmysliteľne spojené najmä s vývojom 

technológií a modernizáciou spoločnosti ako takej. Jej nebezpečnosť a vysoko účinný potenciál 

budeme demonštrovať na nasledujúcom príklade.  

 

Obsadenie Krymu  

                                                           
8 GLENN, R.,W.: Thoughts on Hybrid Conflict. 2009. s. 2. Dostupné na:  
https://smallwarsjournal.com/blog/journal/docs-temp/188-glenn.pdf .  
9 IVANČÍK, R.: Hybridná vojna – vojna 21. storočia. In: Kultura Bezpieczeństwa Nauka – Praktyka – Refleksje Nr 
22, 2016. s. 211. Dostupné na: 
http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje/Kultura_Bezpieczens
twa_Nauka_Praktyka_Refleksje-r2016-t-n22/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje-r2016-t-n22-
s205-239/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje-r2016-t-n22-s205-239.pdf. 
10 GROHMANN, J.: Hybridní války podle Valerije Garasimova. 2015. Dostupné na: 
https://www.armadninoviny.cz/hybridni-valky-podle-valerije-gerasimova.html?hledat=hybridni+valky.  

https://smallwarsjournal.com/blog/journal/docs-temp/188-glenn.pdf
http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje-r2016-t-n22/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje-r2016-t-n22-s205-239/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje-r2016-t-n22-s205-239.pdf
http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje-r2016-t-n22/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje-r2016-t-n22-s205-239/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje-r2016-t-n22-s205-239.pdf
http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje-r2016-t-n22/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje-r2016-t-n22-s205-239/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje-r2016-t-n22-s205-239.pdf
https://www.armadninoviny.cz/hybridni-valky-podle-valerije-gerasimova.html?hledat=hybridni+valky
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Hybridná vojna je často používaným pojmom najmä v poslednej dobe. Súhlasíme s Ivančíkom11, 

podľa ktorého je tomu tak najmä v dôsledku konfliktu na Ukrajine. Světnička12 dokonca tvrdí, že od 

tohto momentu sa označenie hybridná vojna stal pojmom „módnym“ zaznievajúcim z úst kdekoho. 

Prečo a či vôbec môžeme obsadenie Krymu Ruskom označiť za hybridnú vojnu, respektíve hybridný 

konflikt sa pokúsime objasniť na tomto mieste.  

„Spôsob, akým Rusko použilo silu proti Ukrajine na začiatku roku 2014, podnietil niektorých 

pozorovateľov k tomu, aby poznamenali, že sa zúčastňuje „hybridnej vojny“. Radšej ako otvorene 

využívať vojenskú moc na zabezpečenie svojich politických cieľov na Ukrajine, prijalo Rusko jemnejší 

prístup za účelom zabezpečiť Kremľu „vierohodnosť popierania“ spolu so znižovaním nákladov 

spojených s priamym zapojením ukrajinských ozbrojených zložiek. Napríklad, Rusko nezačalo tradičnú 

inváziu na odtrhnutie Krymu z kontroly Kyjeva; namiesto toho podnietilo miestne proruské 

demonštrácie, nasadilo neoznačené skupiny ozbrojencov („malých zelených mužíkov“) na obsadenie 

vládnych budov a dohliadalo na miestne referendum, ktoré prepožičalo snahe o anexiu zdanie 

legitimity .“13  Lanoszka v týchto troch vetách presne vystihol podstatu hybridnej vojny, keď opísal 

niektoré zo spôsobov, ktoré Rusko využilo na získanie Krymu pod svoju nadvládu. V jeho vyjadrení 

možno nájsť prepojenie štátu s neštátnymi aktérmi ako aj už spomínanú kombináciu moderných 

spôsobov (najmä podnecovanie tamojšieho obyvateľstva k nepokojom či referendum) s tými 

tradičnými  (nasadenie ozbrojencov). Nutné je však na tomto mieste poznamenať, že títo nevystupovali 

ako vojaci Ruska, nakoľko ich odevom chýbalo akékoľvek označenie. Prítomnosť ruských vojakov na 

Kryme po dlhšom čase popierania nakoniec potvrdil prezident Putin, keď uviedol: „Naše ozbrojené 

zložky, buďme úprimní, zablokovali ukrajinské ozbrojené zložky, ktoré boli umiestnené na Kryme.“14   

Priebeh hybridnej vojny môžeme v zásade rozdeliť do troch základných fáz. Prvá trvá niekoľko 

rokov, počas ktorých si štát – agresor – pripravuje pôdu pre ďalšie svoje kroky smerujúce k dosiahnutiu 

určeného cieľa. Môžeme tu zaradiť napríklad „brainwashing“15, ovládnutie informačného priestoru, 

vyvolanie rozporov v politických, náboženských či iných otázkach. Druhá fáza je aktívnejšia, patria tu 

kroky ako podpora nelegálnych ozbrojených zložiek opozície, vyprovokovanie vnútorných konfliktov či 

                                                           
11 IVANČÍK, R.: Hybridná vojna – vojna 21. storočia. In: Kultura Bezpieczeństwa Nauka – Praktyka – Refleksje Nr 
22, 2016. s. 206. Dostupné na: 
http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje/Kultura_Bezpieczens
twa_Nauka_Praktyka_Refleksje-r2016-t-n22/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje-r2016-t-n22-
s205-239/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje-r2016-t-n22-s205-239.pdf. 
12 SVĚTNIČKA, L.: Hybridní války dávno známne, přesto je musíme objevit a popsat. 2015. s.1. Dostupné na: 
https://www.unob.cz/verejnost_media/Documents/zpravy_uo_2015/07/20150714_natoaktual_cz.pdf.  
13 LANOSZKA, A.: Russian hybrid warfare and extended deterrence in eastern Europe. 2016. s. 1. Dostupné na: 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1468-2346.12509.  
14 VOA NEWS: Putin Admits Russian Troop Role in Crimea Annexation. Dostupné na: 
https://www.voanews.com/europe/putin-admits-russian-troop-role-crimea-annexation.  
15 Poznámka autora: Brainwahing je zaužívaný anglický výraz označujúci ovplyvňovanie postoja, hodnôt, 
oslabovanie kritického myslenia objektu. Možné je aj prirovnanie k demagógii. 
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https://www.voanews.com/europe/putin-admits-russian-troop-role-crimea-annexation
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rozsiahle informačné kampane. V konečnej, tretej fáze, sa stretávame najmä s plnou podporou novej 

vlády, legalizáciou prevzatia moci či následným vyrokovaním podmienok pre zotrvanie vojsk na území 

štátu.16 

Ak by sme do tejto šablóny mali zasadiť postup Ruska voči Ukrajine, vyzeralo by to asi takto. 

V prvej fáze išlo najmä o posilňovanie svojho vplyvu, za výsledok čoho môžeme považovať odmietnutie 

Ukrajiny vstúpiť do NATO a EÚ. Počas vlády V. Yushchenka došlo tiež k výraznejšiemu rozdeleniu 

obyvateľstva na proruskú a prozápadnú časť a nakoniec k definitívnemu preorientovaniu autorít 

Ukrajiny k Rusku v dôsledku korupcie, infiltrovaniu ruských agentov do vládnych orgánov, či šíreniu ideí 

samotného pripojenia sa k Rusku. V druhej fáze boli využité rozsiahle informačné kampane šíriace 

myšlienku potreby chrániť rusky hovoriacu časť populácie na Ukrajine, vytvorenie vojenských jednotiek 

(tzv. jednotky sebaobrany) z domáceho obyvateľstva a ruských občanov vrátane členov špeciálnych 

ruských jednotiek. V konečnej fáze došlo k ovládnutiu vládnych budov, prevzatiu kontroly nad 

vládnucimi štruktúrami „malými zelenými mužíkmi“, prekročeniu hraníc ruským vojskom pod 

zámienkou vojenského výcviku, legalizácii okupácie prostredníctvom referenda, k vyhnaniu 

ukrajinských vojenských síl z Krymu a jeho pripojeniu k Ruskej federácii.17 Podľa Stojara18 

bezproblémovému postupu ruských vojsk na Kryme významne pomohlo aj to, že ruské jednotky 

nasadili mobilné systémy rádioelektronického boja, ktoré efektívne rušili komunikáciu medzi centrom 

a ukrajinskými základňami. Absentovala tak možnosť vydávať inštrukcie, ako majú ukrajinské vojenské 

sily postupovať.      

Máme za to, že z uvedeného vyplýva, že anexiu Krymu Ruskom možno označiť za výsledok 

hybridnej vojny. Rovnako tak je ukážkou toho, akým nebezpečným a zároveň účinným spôsobom 

vedenia vojny je. Toto vidíme najmä v tom, že cieľový štát nemusí niekoľko rokov ani tušiť, že je vo 

vojne, a preto sa nebráni. Až do momentu, kým nie je neskoro. Hybridné vojny sa nevyhlasujú tak, ako 

to bolo kedysi zvykom, jednoducho sa dejú. Za rovnako silnú zbraň hybridnej vojny, ktorá ju robí tak 

hrozivou, považujeme možnosť ovládnuť myslenie a postoj obyvateľstva proti vlastnému štátu. 

Skutočne, čo môže byť pre štát nebezpečnejšie, ako nespokojnosť a protištátne nálady svojich 

občanov? Už v starovekom Ríme vedeli, že navrch má ten, kto má k sebe naklonený ľud. Príkladom je 

potreba zdiskreditovania Marca Antonia v očiach občanov Ríma pred jeho porážkou. Bol označený za 

nepriateľa štátu, muža nízkej morálky, ktorý opustil svoju ženu a deti, no najväčšiu váhu malo tvrdenie, 

                                                           
16 BORYSFEN INTEL: Strategy and Tactics of Hybrid Wars in the Context of Russia´s Agression aginst Ukraine. 
Dostupné na: http://bintel.com.ua/en/article/gibrid-war/.  
17 BORYSFEN INTEL: Strategy and Tactics of Hybrid Wars in the Context of Russia´s Agression aginst Ukraine. 
Dostupné na: http://bintel.com.ua/en/article/gibrid-war/. 
18 STOJAR, R.: Konflikt na Ukrajině a ruský zásah: Nový způsob vedení hybridní války, nebo aplikace klasických 
postupů? 2015. s. 3. Dostupné na: https://vojenskerozhledy.cz/kategorie/konflikt-na-ukrajine-a-rusky-zasah-
novy-zpusob-vedeni-hybridni-valky-nebo-aplikace-klasickych-postupu.  
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že sa stal Egypťanom. Nakoniec, pre dôkaz sily nepokojného ľudu netreba chodiť až tak ďaleko do 

minulosti, keď si spomenieme na vývoj Veľkej francúzskej revolúcie, či zvrhnutie posledného kráľa 

Francúzska – Ľudovíta Filipa Orleánskeho v roku 1848. 

Hybridnú vojnu považujeme za veľkú hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť, ktorých 

ochrana je prvoradým záujmom celého medzinárodného spoločenstva. Medzinárodné právo tak stojí 

pred zásadnou výzvou – reflektovať aktuálny vývoj, prítomnosť hybridných vojen a jej nástrojov a prijať 

zodpovedajúcu právnu úpravu, ktorá by bola spôsobilá obmedziť možnosť vedenia hybridných vojen. 

 

PSYCHOLOGICKÁ VOJNA 

Okrem vyššie predstavenej hybridnej vojny sa čoraz častejšie hovorí aj o vojne psychologickej. 

V tomto type vojny ide o organizovaný proces presviedčania za použitia metód útočiacich na tie oblasti, 

ktoré zbrane nedokážu zasiahnuť, so zámerom ovplyvniť protivníka na bojisku.19  Podľa Ivančíka20 sa pri 

psychologickej vojne hlavným bojovým priestorom stáva myseľ, pričom účelom je, aby nepriateľské 

ozbrojené sily a civilné obyvateľstvo boli morálne a psychologicky zlomené, dôsledkom čoho je 

podpora útočníka na škodu vlastnej vlády a vlastnej krajiny. Uvedené je možné označiť aj za hlavný cieľ 

vedenia psychologickej vojny, ktorý je možné dosiahnuť naplnením čiastkových cieľov. Medzi tie 

Szunyogh21 radí napríklad: narušenie ideologickej jednoty nepriateľa a získavanie nasledovníkov na 

území nepriateľa, elimináciu jednotlivých oponentov a vodcov, demoralizáciu obyvateľstva 

zastrašovaním a šírením hystérie, demoralizáciu ozbrojených síl a ďalšie.  

Nebolo by správne domnievať sa, že psychologická vojna je výdobytkom 21. storočia, práve 

naopak. Zásadným rozdielom však je, že pokiaľ v minulosti tvorila najmä doplnkovú formu fyzických 

vojenských konfliktov, po druhej svetovej vojne sa s ňou stretávame aj ako s hlavnou vojenskou 

stratégiou.22 Odlišné sú takisto nástroje, ktoré sa počas nej používajú. Od rozhadzovania letákov 

a článkov v printových médiách sa prešlo k využívaniu moderných informačno-komunikačných 

technológií ako sú elektronické médiá, elektronické noviny či sociálne siete. Ovplyvňovanie myslí 

a psychologický tlak na nepriateľa sa dnes deje najmä prostredníctvom šírenia propagandy 

a dezinformácií, ktoré sa stáva čoraz jednoduchšie. Navyše, agresor je schopný pomocou masmédií 

                                                           
19 TAYLOR, P.: Munitions of the Mind: A history of Propaganda. Manchester: Manchester University Press, 2003. 
s. 9.   
20 IVANČÍK, R.: Teoretické východiská skúmania problematiky hybridnej vojny – vojny 21. storočia. In: Journal of 
International Relations. Bratislava: EKONÓM, 2016. s. 141. ISSN: 1339-2751. Dostupné na: 
https://fmv.euba.sk/www_write/files/dokumenty/veda-vyskum/medzinarodne-
vztahy/archiv/2016/42016/MV2016-2.pdf.  
21 SZUNYOGH, B.: Psychological warfare: an introduction to ideological propaganda and the techniques of 
psychological warfare. New York: William – Frederick Press, 1955. s. 69. Dostupné na: 
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015002229154&view=1up&seq=7.   
22 PIVKA, A.: Psychologická vojna – rešerš odbornej literatúry. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálnych 
štúdií, 2019. s. 15. Dostupné na: https://is.muni.cz/th/modmr/bakalarka_pivka.pdf.  
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osloviť oveľa vyšší počet osôb ako tomu bolo kedysi, a tak dosiahnuť určený cieľ – zvyčajne znížiť 

bojaschopnosť, podnietiť odpor voči veleniu v ozbrojených zložkách protivníka a nakloniť civilné 

obyvateľstvo na svoju stranu. 

Prvky psychologickej vojny možno nájsť napríklad v druhej svetovej vojne, keď sa psychologicky, 

pomocou propagandy ovplyvňovalo myslenie ľudí a presviedčalo sa o škodlivosti Židov, nadradenosti 

árijskej rasy - v oboch prípadoch s katastrofálnymi následkami pre celé ľudstvo. Okrem Adolfa Hitlera 

podobné metódy využívali aj ďalší vodcovia ako Stalin, či v súčasnosti  Kim Čong- un. Pregnantným 

príkladom psychologickej vojny je nepochybne aj Studená vojna, kedy svetové mocnosti vedeli, že 

konvenčný vojnový konflikt nie je možný a preto si ju dovolíme označiť ako „súperenie ideológií“. 

„Spojené štáty americké chceli Studenú vojnu nie len vyhrať, ale chceli mať aj možnosť tvrdiť, že zvíťazili 

presvedčením ostatných prostredníctvom ich vlastnej, slobodnej vôle.“23 Marksová24 ďalej informuje, 

že na konci 50. rokov 20. storočia americkí experti na zahraničnú politiku dokonca požiadali skupinu 

vedcov o radu pri formovaní stratégie tejto psychologickej vojny. Na projekte sa vraj okrem 

psychológov podieľalo aj mnoho inžinierov a fyzikov, pravdepodobne preto, lebo vláda USA chcela 

súčasne prelomiť rušenie vysielania rádia „Hlas Ameriky“ Sovietskym zväzom.  

 

Irak počas vojny v Perzskom zálive 

Obrovskú silu psychologickej vojny za využitia propagandy svetu predviedol Irak počas vojny 

v Perzskom zálive. Nie len že výrazne pomáhala dosiahnutiu jeho národných cieľov, ale vytvorila ilúziu, 

že vojenské schopnosti a možnosti Iraku a ich vôľa bojovať sú oveľa silnejšie, ako tomu bolo 

v skutočnosti.25 Týmto Irak zaručene psychologicky pôsobil na svojich protivníkov a ich odhodlanie 

proti nemu bojovať, čo je práve jedným z účelov dobre vedenej psychologickej vojny. Okrem tohto, 

Irak sa všemožne snažil ovládnuť média na všetkých frontoch. Predpokladáme, že úmyslom bolo 

prikloniť na svoju stranu čo najväčšiu časť domáceho ako aj zahraničného obyvateľstva a presvedčiť ich 

o pravdivosti tvrdení, že Irak má na pohraničné územie Kuvajtu (s bohatými zdrojmi ropy) historický 

nárok. Uvedené by výrazne pomohlo následnej legitimácii invázie Iraku do Kuvajtu v roku 1990 na 

medzinárodnej pôde ako aj posilneniu postavenia Iraku v konflikte proti OSN, ktorú sa snažil vykresliť 

za toho „skutočného nepriateľa“.  

                                                           
23 MARKS,S.: Psychological Warfare and Cold War Science. 2018. Dostupné na: 
http://www7.bbk.ac.uk/hiddenpersuaders/blog/psychological-warfare-and-cold-war-science/  
24 MARKS,S.: Psychological Warfare and Cold War Science. 2018. Dostupné na: 
http://www7.bbk.ac.uk/hiddenpersuaders/blog/psychological-warfare-and-cold-war-science/. 
25 GOLDSTEIN, F.L., BLAIR, R.A.: The Iraqi Propaganda Network. In: Psychological operations, Principles and Case 
studies. Alabama: Air University, Press Maxwell Air Force Base, 1996. s. 246. ISBN: 1-58566-016-7 Dostupné na: 
https://media.defense.gov/2017/Apr/07/2001728209/-1/-
1/0/B_0018_GOLDSTEIN_FINDLEY_PSYCHLOGICAL_OPERATIONS.PDF.   
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Za týmto cieľom Irak používal rôzne mechanizmy šírenia propagandy. Po invázii do Kuvajtu 

ovládol kuvajtské rádio a začal vysielať program vytvorený na oslabenie saudskej a egyptskej vlády ako 

aj morálky arabských vojsk v Perzskom zálive. Ovládal iracké printové média, ktoré boli pod rozsiahlou 

kontrolou, vynaložil veľké finančné prostriedky na rozšírenie svojho publika aj o cudzincov. Financoval 

niekoľko novín v západnej Európe so snahou získať podporu Arabov v danom regióne. Iracká Novinová 

agentúra (INA) zhromažďovala a prekladala správy a komentáre z irackej tlače, rádia a televízie a šírila 

ich pre podporovateľov Iraku po celom svete online. Známe sú tiež prípady, kedy vplyvným osobám 

z rôznych krajín boli ponúknuté hodnotné dary a peňažné kompenzácie za propagovanie proiréckeho 

obsahu. Súčasne, všetky spravodajské správy, ktoré opúšťali Irak boli cenzurované a aj keď Irak povolil 

vstup do Bagdadu niekoľkým novinárom, títo boli vzápätí poslaní preč. Výnimkou bol novinársky tím 

CNN, ktorý však ostal pod drobnohľadom.26  

Aj keď snahy Iraku boli nakoniec neúspešné a Kuvajt bol oslobodený, ukázalo sa, že zapojením 

súčasných masmediálno-komunikačných technológií dokáže skutočne akákoľvek krajina ovplyvniť 

veľké publikum ďaleko za svojimi hranicami, čo môže pre agresora predstavovať veľkú oporu. V tomto 

momente sa nám vnucuje otázka,  či taktika a psychologická vojna, ktorú Irak viedol, by zlyhala 

rovnako, nemať proti sebe tak silného súpera akým je OSN. V zmysle uvedeného máme za to, že 

psychologická vojna je skutočne efektívny spôsob vedenia vojny, spôsobilým dosiahnuť víťazstvo. 

„Regióny, mestá a národy sa vzdajú bezpodmienečne, akonáhle budú psychologicky zneistení, 

paralyzovaní a demoralizovaní.“27 Za pozitívum možno považovať to, že nejde o fyzický a krvavý 

spôsob, pričom toto nemá negatívny vplyv na jeho účinnosť. Práve naopak, dnešné moderné 

technológie, ktoré napomáhajú šíreniu agresorových myšlienok a dezinformácií na ovplyvňovanie 

názorov a postojov voči určitému konaniu, jeho účinnosť priam znásobujú. Navyše, ako podotýka 

Szunyogh,28 význam psychologickej vojny je ešte výraznejší berúc do úvahy fakt, že je finančne 

nenáročná v porovnaní s tými konvenčnými.  

Psychologická vojna a nástroje, ktoré dnes využíva, je obrazom paradoxu, ktorý prináša 

technologický vývoj posledných desaťročí. Vďaka nemu sú rôzne technologické vymoženosti, ktoré 

nám uľahčujú náš každodenný život (internet, smartfóny, sociálne siete ... ) bežne dostupné skoro pre 

každého, na strane druhej sa tieto v okamihu a v nesprávnych rukách môžu stať účinnou zbraňou 

                                                           
26 GOLDSTEIN, F.L., BLAIR, R.A.: The Iraqi Propaganda Network. In: Psychological operations, Principles and Case 
studies. Alabama: Air University, Press Maxwell Air Force Base, 1996. s. 243-245. ISBN: 1-58566-016-7 Dostupné 
na: https://media.defense.gov/2017/Apr/07/2001728209/-1/-
1/0/B_0018_GOLDSTEIN_FINDLEY_PSYCHLOGICAL_OPERATIONS.PDF.  
27 SZUNYOGH, B.: Psychological warfare: an introduction to ideological propaganda and the techniques of 
psychological warfare. New York: William – Frederick Press, 1955. s. 69. Dostupné na: 
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015002229154&view=1up&seq=7. 
28 SZUNYOGH, B.: Psychological warfare: an introduction to ideological propaganda and the techniques of 
psychological warfare. New York: William – Frederick Press, 1955. s. 69. Dostupné na: 
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015002229154&view=1up&seq=7.   
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ohrozujúcou základné ľudské práva a slobody. Je snáď len otázkou času, kedy medzinárodné 

spoločenstvo pristúpi k prvým pokusom o reguláciu a obmedzenie využívania takýchto prostriedkov. 

Pokiaľ má byť zabezpečený celosvetový mier a bezpečnosť, považujeme to za nevyhnutné.  

 

KYBERNETICKÁ VOJNA 

Kybernetická vojna, resp. kybervojna je jednou z najaktuálnejších hrozieb súčasnosti.  Moderné 

technológie dneška umožňujú štátom útoky na dôležité strategické centrá svojich protivníkov za 

použitia počítačových sietí, a to všetko pod rúškom technických problémov. Aj keď pre mnoho ľudí 

môže kybervojna a s ňou spojené kybernetické útoky29 predstavovať otázku budúcnosti, nie je tomu 

tak. Technológie sa vyvíjajú závratným tempom a už dnes dosiahli stupeň, kedy ich prítomnosť vo 

vzťahoch medzi štátmi po celom svete je zrejmá. Čo považujeme za ešte závažnejšie, je ich spôsobilosť 

ochromiť nie len malú časť, ale celú krajinu. Predstavme si len kybernetický útok na národné elektrické 

siete, pri ktorých niekoľko hodinové vyradenie znamená obrovské finančné straty pre cieľový štát, 

výpadok niektorých druhov dopravy (električky, metro, vlaky ....) či prerušenie výroby mnohých 

firiem.30   

 

Izrael vs. Irán 

Snáď jedným z najznámejších príkladov kybervojny je prebiehajúci konflikt medzi Iránom 

a Izraelom. Ako informuje Foreign Policy,31 za prvou digitálnou zbraňou na svete, nazývanou Stuxnet, 

stál údajne Izrael. Táto sa zhruba pred 10 rokmi zamerala a nakoniec úspešne paralyzovala iránske 

jadrové zariadenia. Odpoveďou Iránu bolo ohromné investovanie do vlastnej vojenskej kybernetickej 

infraštruktúry, ktorá sa každým dňom zlepšuje.  

Medzi Izraelom a Iránom však došlo aj k ďalším kyber útokom. Dostri,32 špecialista na stratégiu 

a izraelskú národnú bezpečnosť, uvádza, že za kyber útokom na izraelskú vodnú a kanalizačnú 

infraštruktúru v apríli roku 2020 stojí práve Irán. Naopak, kyber útok z 9. mája 2020, ktorý viedol ku 

kolapsu počítačov riadiacich pohyb plavidiel a nákladných lodí v prístave v Perzskom zálive, je 

                                                           
29 K otázke kybernetických útokov pozri: VALUCH, J.: Kybernetické hrozby v kontexte medzinárodného práva a 
medzinárodnej bezpečnosti. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019, s. 34-36. ISBN: 978-80-571-0154-3; k použitiu sily 
v kybernetickom priestore pozri: VALUCH, J., HAMUĽÁK, O.: Use of force in cyberspace. In: International and 
Comparative Law Review. Roč. 20, č. 2 (2020), s. 174-191. 
30 URBAN,F.: Ako vyzerá súčasný kybernetický konflikt a akú podobu má kybervojna. 2020. Dostupné na: 
https://touchit.sk/ako-vyzera-sucasny-kyberneticky-konflikt-a-aku-podobu-ma-kybervojna/295628.  
31 FOREIGN POLICY: Israel and Iran Just Showed Us the Future of Cyberwar With Their Unusual Attacks. 2020. 
Dostupné na: https://foreignpolicy.com/2020/06/05/israel-and-iran-just-showed-us-the-future-of-cyberwar-
with-their-unusual-attacks/.  
32 DOSTRI, O.: The recent reciprocal cyber-attacks attributed to Israel and Iran were meant to set red lines on the 
non-kinetic dimension of war. 2020. Dostupné na: https://jiss.org.il/en/dostri-cyber-warfare-between-iran-and-
israel/.  

https://touchit.sk/ako-vyzera-sucasny-kyberneticky-konflikt-a-aku-podobu-ma-kybervojna/295628
https://foreignpolicy.com/2020/06/05/israel-and-iran-just-showed-us-the-future-of-cyberwar-with-their-unusual-attacks/
https://foreignpolicy.com/2020/06/05/israel-and-iran-just-showed-us-the-future-of-cyberwar-with-their-unusual-attacks/
https://jiss.org.il/en/dostri-cyber-warfare-between-iran-and-israel/
https://jiss.org.il/en/dostri-cyber-warfare-between-iran-and-israel/
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pripisovaný Izraelu. Odpoveďou naň mal byť ďalší kyber útok zo strany Iránu na Izrael dňa 22. mája 

2020. Dočítať sa možno aj o požiari v jadrovej prevádzke Iránu, údajne spôsobenom izraelskými 

hekermi z júna roku 2020.33 Aj keď všeobecne záväzná definícia kybervojny respektíve kyber úrokov 

absentuje, dovolíme si tvrdiť, že konflikt medzi Iránom a Izraelom, pokiaľ ho nemožno za kybervojnu 

označiť už dnes,  nemá od naplnenia jej znakov ďaleko. Usudzujeme tak na základe informácií 

z uvedených zdrojov, podľa ktorých je technológia Iránu ako aj Izraelu na vykonanie kyber útokov na 

vyspelej úrovni, čas medzi kyber útokom a odpoveďou naň sa výrazne skracuje a ich účinnosť je 

preukázateľne nadpriemerná.   

Nepopierateľnou výhodou vedenie kybernetickej vojny je, rovnako ako v prípade tej 

psychologickej či gerilovej, že aj menšie štáty tak vedia kontrovať vojensky silným „hráčom“. Navyše, 

útoky v kyber priestore predstavujú pre štát pomerne nízke riziko. V dôsledku možnosti popierať 

zodpovednosť za takýto útok sa štát dokáže vyhnúť vojenským reakciám svojho protivníka.  

Žiaľ, napriek tomu, že kybervojna už ani zďaleka nie je len futuristickou predstavou a jej následky 

vedia byť skutočne hrozivé, ostáva aj naďalej neregulovaným inštitútom. „Neexistujú žiadne hard law 

medzinárodné pravidlá, ktoré by sa podobali už prijatým dohovorom o ozbrojených konfliktoch. 

Štátnym aktérom to umožňuje posúvať hranice, ponechávajúc nebezpečný priestor pre chyby.“34 Tváriť 

sa, že kybernetická vojna sa nás netýka, by bolo podľa nášho názoru veľmi nezodpovedné, veď nič 

nebráni tomu, aby sme jej obeťou zajtra boli práve my. Dokonca máme za to, že snaha o jej úpravu 

a reguláciu by mala byť jednou z najnaliehavejších úloh medzinárodného spoločenstva, a to aj 

s odkazom na skutočnosť, že Svetové ekonomické fórum ohodnotilo kyber útoky v svojej Správe 

o globálnych rizikách z r. 202035 ako jedny z desiatky najväčších rizík vzhľadom na pravdepodobnosť 

ich uskutočnenia a dopad. 

 

ZÁVER 

Ak by sme teda mali zhrnúť súčasné spôsoby vedenia vojny, tieto by zahŕňali rôzne informačné, 

morálne, psychologické, ideologické, diplomatické, ekonomické opatrenia, špeciálne operácie za 

účelom oklamania politických a vojenských predstaviteľov cieľových krajín prostredníctvom 

úmyselných únikov falošných dát, správ, rozkazov, zastrašovanie, podplácanie štátnych autorít, rôzne 

                                                           
33 ČOREJ, T.: Začala sa kybervojna? V Iráne údajne hekeri spôsobili požiar v jadrovej prevádzke, radiácia neunikla. 
2020. Dostupné na: https://dennikn.sk/1957968/zacala-sa-kybervojna-v-irane-udajne-hackeri-sposobili-poziar-
v-jadrovej-prevadzke-radiacia-
neunikla/?cst=beedf24130979dc6f47959699dd67a5b85d86464&fbclid=IwAR0wLH2Jv_zOtNKWw3fo00uSWkfe
ZaGnCENdLduSJz7LEa1JgBdi0XtJI7M.  
34 FOREIGN POLICY: Israel and Iran Just Showed Us the Future of Cyberwar With Their Unusual Attacks. 2020. 
Dostupné na: https://foreignpolicy.com/2020/06/05/israel-and-iran-just-showed-us-the-future-of-cyberwar-
with-their-unusual-attacks/.  
35 The Global Risks Report 2020. Dostupné na: https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2020.  

https://dennikn.sk/1957968/zacala-sa-kybervojna-v-irane-udajne-hackeri-sposobili-poziar-v-jadrovej-prevadzke-radiacia-neunikla/?cst=beedf24130979dc6f47959699dd67a5b85d86464&fbclid=IwAR0wLH2Jv_zOtNKWw3fo00uSWkfeZaGnCENdLduSJz7LEa1JgBdi0XtJI7M
https://dennikn.sk/1957968/zacala-sa-kybervojna-v-irane-udajne-hackeri-sposobili-poziar-v-jadrovej-prevadzke-radiacia-neunikla/?cst=beedf24130979dc6f47959699dd67a5b85d86464&fbclid=IwAR0wLH2Jv_zOtNKWw3fo00uSWkfeZaGnCENdLduSJz7LEa1JgBdi0XtJI7M
https://dennikn.sk/1957968/zacala-sa-kybervojna-v-irane-udajne-hackeri-sposobili-poziar-v-jadrovej-prevadzke-radiacia-neunikla/?cst=beedf24130979dc6f47959699dd67a5b85d86464&fbclid=IwAR0wLH2Jv_zOtNKWw3fo00uSWkfeZaGnCENdLduSJz7LEa1JgBdi0XtJI7M
https://dennikn.sk/1957968/zacala-sa-kybervojna-v-irane-udajne-hackeri-sposobili-poziar-v-jadrovej-prevadzke-radiacia-neunikla/?cst=beedf24130979dc6f47959699dd67a5b85d86464&fbclid=IwAR0wLH2Jv_zOtNKWw3fo00uSWkfeZaGnCENdLduSJz7LEa1JgBdi0XtJI7M
https://foreignpolicy.com/2020/06/05/israel-and-iran-just-showed-us-the-future-of-cyberwar-with-their-unusual-attacks/
https://foreignpolicy.com/2020/06/05/israel-and-iran-just-showed-us-the-future-of-cyberwar-with-their-unusual-attacks/
https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2020
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snahy o vyvolanie vnútorných konfliktov v krajine a nespokojnosť domáceho obyvateľstva, rádiové a 

elektronické operácie, priemyselnú špionáž a mnohé ďalšie praktiky uvedené aj v tomto článku. 

Niet pochybností o tom, že ich využívanie je možné a efektívne najmä v dôsledku rýchleho 

technologického vývoja.  Bez neho by tomu tak nebolo, prípadne účinnosť by bola značne obmedzená 

– spomeňme si na vyhadzovanie propagandistických letákov z lietadiel počas druhej svetovej vojny 

v porovnaní s propagandou, ktorú viedol Irak pri invázii do Kuvajtu. Porovnajme šancu Izraelu ohroziť 

akékoľvek strategické centrá Iránu (a vice versa) len s armádou vojakov v kontraste s využitím 

počítačových sietí a kyber útokov. Zamyslime sa nad možným výsledkom konfliktu medzi Ruskom 

a Ukrajinou, ak by Rusko nemohlo voči Ukrajine aplikovať hybridnú vojnu a všetkých s ňou spojených 

prostriedkov, namiesto toho by bolo nútené riadne vyhlásiť vojnu a pokúsiť sa o anexiu výhradne 

ozbrojenou silou. Výsledky pri pravdepodobne neboli tak zdarné.  

Máme za to, že moderné spôsoby vedenia vojny momentálne predstavujú oveľa väčšiu hrozbu 

pre ľudstvo ako tie konvenčné, pri ktorých bola vojna riadne vyhlásená a dochádzalo najmä 

k frontálnym stretom armádnych jednotiek na súši, na mori či vo vzduchu. Za jednu z príčin tohto stavu 

považujeme skutočnosť, že kým tie tradičné spôsoby vedenia vojny už nachádzajú svoju, pomerne 

rozsiahlu a striktnú úpravu v prameňoch medzinárodného práva, toto nie je schopné dostatočne rýchlo 

reagovať aj na existenciu a rozvoj tých nových, moderných.  

Je zrejmé, že zákaz použitia sily a hrozby silou, či iné medzinárodné pravidlá upravujúce 

ozbrojené konflikty už nestačia. Ak však chceme naďalej zabezpečiť mier a medzinárodnú bezpečnosť, 

reakcia na inštitúty, ako je hybridná vojna, psychologická vojna, kybernetická vojna a ďalšie, je 

nevyhnutná. Medzinárodné právo tak stojí pred jednou z najťažších úloh – reflektovať aktuálnu 

situáciu, hrozby, ktoré pre medzinárodný mier a bezpečnosť prinášajú moderné technológie, prijať 

zodpovedajúcu právnu úpravu pri zachovaní ľudských práv (napr. sloboda prejavu pri regulácii 

propagandy), a to všetko v čo najkratšom časovom úseku. 
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Abstrakt: Medzinárodné spoločenstvo čelí neustálemu rozvoju nových foriem hrozieb ovplyvňujúcich 

medzinárodný mier a bezpečnosť. Tradičné vojny, ktoré prebiehajú na bojovom poli sú dnes už skôr výnimkou 

ako pravidlom a predpoklady víťaznej krajiny už nezávisia len od početnosti vojenskej sily. Článok sa venuje 

konfliktom v tzv. šedej zóne a hybridnému spôsobu vedenia konfliktov, kedy sa do popredia dostáva kombinácia 

konvenčných a nekonvenčných metód vedenia konfliktov pri využití taktického a strategického rámca 

 

Kľúčové slová: Konflikt v šedej zóne, hybridná vojna, medzinárodné spoločenstvo 

 

Abstract: The international community is facing the constant development of new forms of threats affecting 

international peace and security. The traditional wars that take place on the battlefield are now the exception 

rather than the rule, and the assumptions of the victorious country no longer depend only on the size of the 

military force. The article deals with the conflicts in the so-called grey zone and a hybrid method of conflict 

management, where a combination of conventional and unconventional methods of conflict management comes 

to the fore using a tactical and strategic framework. 
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 ÚVOD 

Od II. svetovej vojny spôsob vedenia konfliktov, priestor a použité prostriedky prešli 

markantným rozvojom. Časy, keď sa vojny odohrávali na bojovom poli sú pomaly prekonané 

a primárne postavenie konvenčnej vojny nahrádzajú konflikty odohrávajúce sa v tzv. šedej zóne alebo 

hybridné vojny.  
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Dôvody, pre ktoré je priama agresia štátov už len výnimkou, sú jednak vysoké náklady spojené s 

vedením konvenčnej vojny, čiastočne hrozba eskalácie konfliktu do jadrovej vojny, v neposlednom 

rade aj riziko odmietavého postoju medzinárodného spoločenstva.1 

Významný míľnik predstavuje studená vojna, ktorú mnohí autori označujú za 45 rokov dlhý 

konflikt v šedej zóne. Znepriatelené strany na to, aby predišli katastrofe v podobe jadrovej vojny, viedli 

spor v zastúpení prostredníctvom štátnych a neštátnych aktérov v malých a nenápadných konfliktoch.2 

V súčasnosti môžeme medzi obdobné konflikty zaradiť konflikt medzi Izraelom a Hizballáhom z roku 

2006, konflikt medzi Čínou a Taiwanom z roku 2010, hybridné útoky vedené Islamským štátom ISIL, od 

roku 2014 stále prebiehajúci konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou, taktiež v Nigérii, Kamerune a Čade 

operujúca saláfistická teroristická skupina Boko Haram. Na základe uvedeného môžeme konštatovať, 

že konflikt v šedej zóne a rovnako hybridná vojna nie sú žiadne nóvum, ale do povedomia širšej 

verejnosti sa dostávajú až v posledných rokoch. 

 

POJMOVÉ VYMEDZENIE KONFLIKT V ŠEDEJ ZÓNE A HYBRIDNÁ VOJNA 

S rozvojom technológií, globalizáciou či s celosvetovým prístupom k informáciám je spätá zmena 

povahy konfliktov. Ide o konflikty, ktoré nespadajú do kategórie mieru, ale ani do kategórie otvorenej, 

totálnej vojny.  

V súčasnom období sa často stretávame so sériou opatrení prijatých štátmi, nespokojnými so 

súčasným stavom rozdelenia moci, ktorých zámerom je jeho revízia. Štáty, alebo iní aktéri nechcú 

riskovať eskaláciu otvoreného, konvenčného konfliktu, preto postupujú podľa starostlivo 

premysleného strategického, taktického a operačného rámca. Aktéri operujú v nejednoznačnom 

priestore – v zemi nikoho, medzi mierom a vojnou v tzv. šedej zóne, čo odráža druh agresívnych, 

vytrvalých a odhodlaných kampaní charakteristických pre vojnu, ale bez zjavného použitia vojenskej 

sily.3 

 

Konflikt v šedej zóne 

Legálnu definíciu konfliktu v šedej zóne a hybridnej vojny do dnešného dňa medzinárodné právo 

nepozná. Túto skutočnosť však nemožno vnímať ako nedostatok, nakoľko sa sféra vedenia 

medzinárodných konfliktov rapídne vyvíja. Je takmer nemožné určiť, čo v budúcnosti môže 

predstavovať formu hybridného vedenia ozbrojeného, resp. neozbrojeného konfliktu. Medzinárodné 

                                                           
1 MAZARR, M., J.: Mastering the Gray Zone: Understanding a Changing Era of Conflict. Strategic Studies 
Institute and U.S. Army War College Press, 2015, s.2-3. 
2 VOTEL,J.L.  et al.: Unconventional Warfare in the Gray Zone, s.2. Dostupné 22.6.2021 na: 
https://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/jfq/jfq-80/jfq-80_101-109_Votel-et-al.pdf. 
3 MAZARR, M., J.: Mastering the Gray Zone: Understanding a Changing Era of Conflict. Strategic Studies 
Institute and U.S. Army War College Press, 2015, s.2-3. 
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spoločenstvo môže len ťažko predpokladať akým smerom sa budú rozvíjať zložky hybridnej vojny či 

konfliktov vedených v šedej zóne, nakoľko už v súčasnej dobe by sme pod tieto dva pojmy mohli 

subsumovať veľké kvantum konfliktov 20. a 21. storočia. 

Veliteľstvo pre špeciálne operácie USA definuje konflikt v šedej zóne ako konkurenčnú interakciu 

medzi štátnymi a neštátnymi aktérmi, ktorá sa v spektre konfliktu nachádza medzi tradičnou  vojnou a 

mierom. Konflikty sa vyznačujú nejednoznačnosťou, neprehľadnosťou zúčastnených strán a neistotou 

v súvislosti s príslušnými politickými a právnymi rámcami.4 

Podobné vymedzenie ponúka kolektív autorov L. J. Morris, M. J. Mazarr a J. W. Hornung, ktorí 

šedú zónu zadefinovali ako operačný priestor medzi mierom a vojnou, ktorý zahŕňa donucovacie 

opatrenia na zmenu status quo, ktorá by vo väčšine prípadov vyvolala konvenčnú vojenskú reakciu. 

Dochádza k stieraniu hraníc medzi vojenskými a nevojenskými akciami a pripisovaniu udalostí 

konkrétnym subjektom.5 

J. L. Votel a kolektív sú toho názoru, že pre šedú zónu je charakteristická intenzívna politická, 

ekonomická, informačná a vojenská rivalita, agresívnejšia než klasická medzištátna diplomacia, avšak 

miernejšia než otvorená konvenčná vojna.6 

Podľa Poradného výboru pre medzinárodnú bezpečnosť (ISAB) hlavnou charakteristikou 

konfliktov v šedej zóne je používanie nástrojov nad rámec zvyčajných medzinárodných interakcií, ktoré 

však nedosahujú rámec vojenskej sily. Realizujú sa niekde medzi bežnou diplomaciou a otvoreným 

vojenským konfliktom. Napriek tomu, že sa využíva aj diplomacia a obchodné akcie, útoky v šedej zóne 

presahujú formy politických a spoločenských rozhodnutí a vojenských operácií, často využívaných 

liberálnymi demokraciami. Pri útokoch v šedej zóne sa zámerne využívajú prostriedky  násilia, 

terorizmu a predstierania.7 

Na základe vyššie uvedených definícií možno konflikty vedené v šedej zóne vymedziť ako akcie, 

ktoré presahujú pravidlá a zásady zaužívanej diplomacie, avšak neprekračujú prah otvorenej vojny. 

Zapojenými subjektami sú tak štátni ako aj neštátni aktéri. Akcie v šedej zóne sú vedome skryté tak, 

aby nebolo možné pripísať konkrétnu akciu, resp. vinu konkrétnemu subjektu. Konflikt v šedej zóne sa 

dotýka oblasti ekonomickej, politickej, hospodárskej či informačnej. 

Rozhodujúcou skutočnosťou je, či štáty vedome volia stratégiu šedej zóny ako alternatívny 

spôsob dosiahnutia svojich cieľov. V niektorých prípadoch, štáty experimentujú s využitím  

                                                           
4 International Security Advisory Board: Report on Gray Zone Conflict. Dostupné 22.6.2021 na:  https://2009-
2017.state.gov/t/avc/isab/266650.htm. 
5 MORRIS, L.J. et al.: Gaining Competitive Advantage in the Gray Zone. s.7-12. Dostupné 22.6.2021 na:  
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2942.html. 
6 VOTEL,J.L. et al.: Unconventional Warfare in the Gray Zone, s.2. Dostupné 22.6.2021 na: 
https://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/jfq/jfq-80/jfq-80_101-109_Votel-et-al.pdf. 
7 International Security Advisory Board: Report on Gray Zone Conflict. Dostupné 22.6.2021 na:  https://2009-
2017.state.gov/t/avc/isab/266650.htm. 
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prostriedkov šedej zóny (tabuľka č.1), čím vznikajú modifikácie tradičného boja, ako napríklad 

asymetrická vojna, ktorá zahŕňa nepravidelné otvorené boje, alebo obmedzená vojna, ktorá zahŕňa 

priamy boj vedený s vopred dohodnutými obmedzeniami, podmienkami. Relatívne slabé štáty však 

nemajú na výber a volia nástroje a techniky využívané v šedej zóne.8 

 

 Ekonomické Vojenské/Utajené Informačné Politické Iné 

V
y
s
o

k
é

 

 Blokáda 

 Tvrdé sankcie 

 Energetický nátlak 

 Jadrové odstrašenie 

 Presuny vojsk 

 Vytvorenie situácií „fait 
accompli“  

 Rozsiahle utajené akcie 
na oslabenie režimu   

 Násilné činy v kľúčových 
okamihoch 

 Použitie nekonvenčných 
síl v priamom popieraní 
vlastného pôsobenia 

 Sponzorovanie 
rozsiahleho proxynásilia 

 Veľké propagandistické 
kampane 

 Rozsiahle klamanie a 
popieranie s cieľom 
zakrytia revizionistického 
zámeru 

 Podpora domácej opozície, 
exulantov, odboja, 
domobrany 

 Naratívne tvrdenia na 
globálnych fórach s cieľom 
podpory revizionistického 
zámeru; naliehavé úsilie 
o zmenu pravidiel, 
distribúcia dobra 

 Uzavretie formálnych 
aliancií 

 Podpísanie zmlúv 

 Rozsiahle kybernetické útoky 

 Používanie nevojenských 
prostriedkov na vytvorenie de 
facto prítomnosti 

S
tr

e
d

n
é

 

 Cielené odvetvové 
odmietanie tovarov 

 Obmedzené/ 
limitované sankcie 

 Rozsiahle cvičenia 

 Demonštrácia 

 Mierne skryté akcie 
zamerané na 
ovplyvňovanie 

 Sponzorovanie miernych 
proxy aktivít 

 Rozšírenie/ upravenie 
vojenskej prítomnosti v 
regiónoch / štátoch 

 Vyrobenie a propagácia 
historického naratívu 

 Mierna kampaň 
propagandy 

 Dialógy s nepriateľskou 
politickou opozíciou 

 Umiernené úsilie 
v medzinárodných fórach 
o revíziu pravidiel 

 Vytvorenie regionálnych 
koncertov 

 Kybernetická šikana, cielené 
kybernetické akcie 

N
íz

k
e

 

 Obchodné politiky 

 Implikované 
hospodárske 
donútenie 

 Utajené akcie malého 
rozsahu na dosiahnutie 
nenáročných cieľov 

 Všeobecná informačná 
diplomacia 

 Používanie globálnych fór 
na presadzovanie cieľov na 
trvalej báze 

 Vytváranie sietí, sledovanie 
súčasne dvoch úsilí 

 Nízka úroveň prebiehajúcich 
kybernetických aktivít 

Tabuľka 1 - Nástroje a techniky využívané v šedej zóne9 

V 21. storočí patria medzi často využívané útoky v kybernetickom priestore. V tejto súvislosti bol 

v roku 2016 na Varšavskom samite za novú doménu uznaný kybernetický priestor. Medzinárodné 

právo sa na kybernetický priestor začalo vzťahovať už v roku 2014, kedy NATO  na samite vo Wales 

prijalo kybernetickú obranu ako súčasť hlavných úloh v oblasti kolektívnej obrany.10 

Práve útočné operácie v kybernetickom priestore sú v hybridných vojnách a v šedej zóne často 

využívané. Kombináciou kybernetického priestoru a nástrojov hybridných hrozieb vzniká nebezpečná 

situácia pre nejednoznačnosť protivníka, neviazanosť hrozieb na vymedzenú geografickú polohu, 

neexistenciu tradičných hraníc konfliktu, nebezpečenstvo už nemusia predstavovať len vojensky silné 

                                                           
8 MAZARR, M., J.: Mastering the Gray Zone: Understanding a Changing Era of Conflict. Strategic Studies Institute 
and U.S. Army War College Press, 2015, s.58-59. 
9 MAZARR, M., J.: Mastering the Gray Zone: Understanding a Changing Era of Conflict, s. 59. Cit. podľa: JOŠČÁK, 
M.: Konflikty v šedej zóne. In: Bezpečnostné fórum 2018, Banská Bystrica: Interpolis, 2018, s. 173. 
10 NATO Recognises Cyberspace as a ‘Domain of Operations’ at Warsaw Summit.  
Dostupné 22.6.2021 na: ccdcoe.org/incyder-articles/nato-recognises-cyberspace-as-a-domain-of-operations-at-
warsaw-summit/. 
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štáty, dostupnosť technológií schopných spôsobiť škody veľkého rozsahu, vykonanie ničivých útokov 

bez odhalenia páchateľov (anonymita).11 

 

Hybridná vojna 

Po rozpade bipolárneho sveta získalo strategické prostredie nový rozmer voľnosti v oblasti 

politickej, sociálnej a ekonomickej. K tomu sa pridal rozvoj moderných technológií, zrod sociálnych 

a digitálnych médií, čo eskalovalo k vzniku nových spôsobov, voľby a rozsahu použitia prvkov hybridnej 

vojny. V medziach hybridných hrozieb sa intenzívne začal využívať informačný boj a propaganda, ako 

aj aktivity v kybernetickom priestore.12 

Komplexnú definíciu hybridnej hrozby poskytuje nezávislá medzinárodná organizácia Centrum 

excelentnosti pre boj proti hybridným hrozbám. Hybridné hrozby vymedzila ako akcie realizované tak 

štátnymi ako aj neštátnymi aktérmi. Ich cieľom je oslabiť a narušiť cieľový subjekt a to ovplyvnením 

jeho rozhodovania na miestnej, regionálnej, štátnej alebo inštitucionálnej úrovni. Činnosť aktérov je 

koordinovaná, zosúladená a zameraná na zraniteľné miesta cieľového subjektu. Akcie sa realizujú v 

politickej, hospodárskej, vojenskej, civilnej alebo informačnej oblasti. Vykonávajú sa pomocou širokej 

škály prostriedkov a sú navrhnuté tak, aby zostali pod hranicou detekcie a pripísania akcie. Vyznačujú 

sa nejednoznačnosťou, pretože hybridní aktéri stierajú obvyklé hranice medzinárodnej politiky a 

pôsobia na rozhraní mieru a vojny. Hybridná akcia je charakterizovaná kombináciou konvenčných a 

nekonvenčných prostriedkov - dezinformácie a zasahovanie do politických debát alebo volieb, 

narušenie alebo útoky na kritickú infraštruktúru, kybernetické operácie, rôzne formy trestnej činnosti 

a nakoniec asymetrické použitie vojenských prostriedkov a vojen.13 

Moderné hybridné vojny zahŕňajú celý rad rôznych spôsobov vedenia vojny, vrátane 

konvenčných prostriedkov, neregulárnych taktík a teroristických útokov ako súhrn nerozlišujúceho 

násilia, nátlaku a trestnej činnosti. Okrem toho sa vyznačujú asymetrickými taktikami či všestranným 

smerovaním, z čoho vyplýva nutnosť sledovať potenciálne bojiská, operačné priestory bez akýchkoľvek 

predsudkov aby nevznikali slepé body. Na dosiahnutie požadovaných synchrónnych efektov je 

potrebné vykonávanie akcií v rôznych priestoroch v rovnakom časovom období.14 

                                                           
11 JURČÁK, V., TURAC, J.: Hybridné vojny – výzva pre NATO. In: Bezpečnostné fórum 2018, Banská Bystrica: 
Interpolis, 2018, s. 180 – 181. 
12 HANKO, M.: Hybridná forma vedenia vojny. In Vojenské reflexie, ročník X, 2015, č.2/2015, ISSN 1336-9202. s. 
68. 
13 Hybrid threats as a concept. Dostupné 22.6.2021 na: https://www.hybridcoe.fi/hybrid-threats-as-a-
phenomenon/. 
14 HOFFMAN, F.: Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid War. Arlington: Potomac Institute for Policy 
Studies, 2007, s. 23-24.: Dostupné 22.6.2021 na: 
https://www.potomacinstitute.org/images/stories/publications/potomac_hybridwar_0108.pdf. 
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Môžeme konštatovať, že 21. storočie sa vyznačuje postupným ústupom priamych ozbrojených 

konfliktov, ktoré pomaly vytláča hybridná forma vedenia vojny pozostávajúca z malých a nenápadných 

operácii, ktoré sú  prostredníctvom pokročilej technológie či kybernetického priestoru a asymetrických 

taktík efektívnejšie než konvenčná, otvorená vojna. 

Hybridnú vojnu nepredstavuje len jeden útok alebo operácia. Hybridná vojna predstavuje 

komplexný systém bezpečnosti a stratégie založený na taktickej, operačnej, strategickej, politickej a 

vojenskej úrovni riadenia. Tento komplexný systém, celok je tvorený rôznymi komponentmi (obrázok 

1), ktoré nie sú striktne vymedzené. 

 

Obrázok 1 - Schematické znázornenie hybridnej formy vedenia vojny15 

 

Šedá zóna a hybridná vojna 

Z doteraz uvedeného môžeme vyvodiť záver, že pojmy hybridná vojna a konflikt v šedej zóne nie 

sú synonymá. Kým v hybridnej vojne aktéri využívajú kombináciu konvenčných a nekonvenčných 

taktík, účastníci konfliktu sa v šedej zóne spoliehajú primárne na nekonvenčnú taktiku, ktorá 

neprekračuje prah formálnej agresie na úrovni štátu. Inými slovami, hybridná vojna je zameraná na 

udalosti na taktickej úrovni, zatiaľ čo šedá zóna zahŕňa dlhodobé strategické zámery týkajúce 

sa medzinárodnej rivality. To znamená, že hybridnú vojnu môžeme označiť za taktickú podskupinu 

konfliktov v šedej zóne (obrázok č.2)  využitú za určitých podmienok a v rôznej miere.16 

                                                           
15 HANKO, M.: Hybridná forma vedenia vojny. In Vojenské reflexie, ročník X, 2015, č.2/2015, s.77, ISSN 1336-
9202. 
16 CARMENT, D. et al.: War’s Future: The Risks and Rewards of Grey-Zone Conflict and Hybrid Warfare. Dostupné 
22.6.2021 na:  
www.cgai.ca/wars_future_the_risks_and_rewards_of_grey_zone_conflict_and_hybrid_warfare. 
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Obrázok 2 - Hybridná forma vedenia vojny v spektre konfliktu17 

Ako už bolo spomenuté, konflikt v šedej zóne môže pozostávať z kombinácie konvenčných a 

nekonvenčných metód, ale primárne pozostáva z čisto nekonvenčných metód. Využite samostatných 

nekonvenčných metód však nemusí byť najefektívnejšie na dosiahnutie sledovaného cieľa. Využitie 

konkrétnych metód závisí od symetrie strán konfliktu. Pri symetrickom konflikte je vysoká 

pravdepodobnosť dosiahnutia cieľa nekonvenčnými nástrojmi. Na druhej strane v prípade 

asymetrického konfliktu je jasnou voľbou kombinácia konvenčných a nekonvenčných metód.18 

 

Charakteristické znaky Konflikt v šedej zóne Hybridná vojna 

Úroveň, rámec Taktický, operatívny, strategický Taktický, operatívny 

Využívanie konvenčných 

vojenských operácií 
Použitie spolu s nekonvenčnými operáciami 

Spravidla dominantný prvok, použitie 

spolu s nekonvenčnými operáciami 

Využívanie nekonvenčných 

vojenských operácií 

Použité samostatne alebo v kombinácii s  

konvenčnými operáciami 

Použité v kombinácii s konvenčnými 

operáciami ako pomocná taktika 

Časové rozpätie Dlhodobé  Dlhodobé aj krátkodobé  

Globálne a / alebo regionálne 

revízne ambície status quo 
Jedna z dominantných charakteristík 

Mimo rozsahu, pretože koncepcia sa týka 

operatívnej a taktickej úrovne 

Symetria medzi oponentmi 
Použitie za symetrických aj asymetrických 

podmienok 

Použitie väčšinou za asymetrických 

podmienok 

Tabuľka 2 - Komparácia šedej zóny a hybridnej vojny19 

 

HYBRIDNÉ HROZBY 21. STOROČIA 

Skúmanie problematiky šedej zóny a hybridnej vojny sa do popredia dostáva až za posledných 

desať rokov, ako dôsledok správania štátnych a neštátnych subjektov, ktoré využívali silu dezinformácii 

                                                           
17 HANKO, M.: Hybridná forma vedenia vojny. In Vojenské reflexie, ročník X, 2015, č.2/2015, s.73, ISSN 1336-
9202. 
18 CARMENT, D. et al.: War’s Future: The Risks and Rewards of Grey-Zone Conflict and Hybrid Warfare. Dostupné 
22.6.2021 na:  
www.cgai.ca/wars_future_the_risks_and_rewards_of_grey_zone_conflict_and_hybrid_warfare. 
19 Tamtiež. 
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alebo kybernetických útokov, aby prenikli do bezpečnostných systémov a spôsobili škody na nízkej 

úrovni.20 

 

Izrael a Hizballáh 

Typickým príkladom hybridnej vojny je druhá libanonská vojna, označovaná ako Júlová vojna, 

ktorá sa odohrala v roku 2006 medzi izraelskou armádou a libanonským hnutím Hizballáh. Konflikt sa 

začal 12. júla 2006, keď milícia Hizballáhu vystrelila rakety na izraelské pohraničné mestá a zabila 

a zranila niekoľko vojakov.21 Izrael, ktorý dovtedy využíval konvenčné prostriedky, t.j. bojoval formou 

otvorenej vojny, prešiel na hybridný spôsob vedenia vojny. Odklon od doteraz zaužívaného spôsobu 

vedenia vojen vyplynul z celkovej istoty Izraela s existujúcimi odstrašujúcimi nástrojmi a taktikou proti 

okolitým štátom. Obavy o vlastnú existenciu od 70. rokov minulého storočia postupne opadli – niektorí 

autori ako dôvod uvádzajú predpoklad, že Izrael v tom čase vyrobil svoju prvú jadrovú zbraň. Vzťahy 

so susednými štátmi sa v danom období markantne zlepšovali, avšak iba navonok. Pokles otvorených 

vojen neznamenal pokles nepriateľstva. Izrael tak musel čeliť novým asymetrickým útokom. To bol 

prípad aj vojny s Hizballáhom. Izrael tak musel zmenou operačného prostredia pretransformovať svoje 

nástroje, prostriedky. Na prelome 20. a 21. storočia Izrael výrazne investoval do cielených atentátov a 

ďalších tajných spravodajských služieb, čo vyslalo jasný odkaz o schopnosti krajiny viesť 

extrateritoriálne skryté a tajné operácie.22 

Tak ako Izrael aj Hizballáh disponoval prepracovaným hybridným rámcom konvenčných 

a neregulárnych prostriedkov. Využil najmä moderné technológie v kombinácii s modernými 

zbraňovými systémami a improvizovanými výbušnými systémami a množstvo ďalších prostriedkov, 

spôsobov a nástrojov hybridného boja, vrátane partizánskeho boja, informačnej vojny, psychologickej 

vojny a kriminálnych i teroristických aktivít. Hizballáh viedol v rámci konfliktu celosvetovo zameranú 

masívnu informačnú kampaň – zverejnil a zasielal do svetových médií fotografie a videá zničených 

miest, budov, nemocníc, škôl, fotky mŕtvych civilistov či útrapy zvyšného obyvateľstva. Týmto 

postupom získal sympatie širokej verejnosti, kým činy Izraela boli odsúdené a Izrael čelil obvineniam 

zo spáchania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti. Z toho vyplynula porážka Izraela minimálne 

na informačnom poli.23 

                                                           
20 Hybrid threats as a concept. Dostupné 22.6.2021 na: https://www.hybridcoe.fi/hybrid-threats-as-a-
phenomenon/. 
21 Israel 'thwarts Hezbollah infiltration from Lebanon'. Dostupné 22.6.2021 na: 
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-53511336. 
22 CARMENT, D. et al.: War’s Future: The Risks and Rewards of Grey-Zone Conflict and Hybrid Warfare. Dostupné 
22.6.2021 na:  
www.cgai.ca/wars_future_the_risks_and_rewards_of_grey_zone_conflict_and_hybrid_warfare. 
23 IVANČÍK, R.: Teoretické východiská skúmania problematiky hybridnej vojny. In: Medzinárodné vzťahy 2/2016, 
ročník XIV, s.146. ISSN 1336-1562. 
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Vojna bola ukončená rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č.1701, ktorou sa uzavrel mier medzi 

stranami. Významnú rolu pri plnení rezolúcie zohrávala dočasná jednotka OSN v Libanone UNIFIL.24 

Popri svojich úspešných operáciách však nedokázala zabrániť všetkým útokom, nakoľko napätie medzi 

Izraelom a Hizballáhom naďalej pretrváva.25   

 

Rusko a Ukrajina 

Asi najznámejším prípadom konfliktu pri ktorom sa využila kombinácia konvenčných 

a nekonvenčných prostriedkov vedenia vojny je konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou. 

V prípade nedávnych udalostí na Kryme a v Ukrajine, viacerí autori hovoria o zlúčení hybridnej vojny 

so šedou zónou. Operácie Ruska boli zložené zo širokej škály politických, ekonomických, 

kybernetických, diplomatických či symetrických a asymetrických vojenských prostriedkov. Rusko 

využilo aj neštátnych aktérov na doplnenie národnej vojenskej sily. Rusko nasadilo zvláštne 

neoznačené vojenské jednotky, ktorých úlohou bolo zajatie ukrajinských vojakov a obsadenie 

dôležitých administratívnych či vládnych budov a súčasne blokovanie vojenských základní.26   

Z rámca neregulárnych prostriedkov Rusko využíva najmä diplomaciu, ekonomický tlak, 

propagandu a kybernetický priestor. Ruská diplomacia na pôde medzinárodných organizácií obhajuje 

svoje aktivity hlavne presadzovaním a propagáciou federalizácie Ukrajiny. Nemenej využitým bol 

ekonomický tlak spôsobený zmenami podmienok dodávania ruského zemného plynu, alebo 

netarifnými opatreniami na ukrajinské potravinárske tovary v podobe zákazu dovozu do Ruska. 

Osobitne bolo Ukrajine zakázané využívanie ruského vzdušného priestoru ukrajinskými aerolinkami. 

Zámerom tzv. novej propagandy, ktorú Rusko využíva nie je presviedčanie, ale zneistenie pomocou 

dezinformácií. Na ovplyvnenie verejnej mienky Rusko okrem štátnej televízie využilo aj platených 

internetových blogerov, ktorí na domácich i zahraničných weboch prispievajú do  diskusií, v  ktorých 

vyjadrujú podporu ruským aktivitám a  spochybňujú proti-ruské názory a  aktivity. Webové stránky a 

systémy ukrajinských štátnych inštitúcií, dopravné siete, webové stránky dobrovoľníckych práporov sa 

stali terčom početných kybernetických útokov.27 

                                                           
24 ORION,A.: UNIFIL II, Ten Years On: Strong Force, Weak Mandate. Dostupné 22.6.2021 na: 
https://www.inss.org.il/publication/unifil-ii-ten-years-on-strong-force-weak-mandate/. 
25 All eyes on Hezbollah as tensions rise on Israel border. Dostupné 22.6.2021 na: 
https://www.france24.com/en/live-news/20210519-all-eyes-on-hezbollah-as-tensions-rise-on-israel-border. 
26 CARMENT, D. et al.: War’s Future: The Risks and Rewards of Grey-Zone Conflict and Hybrid Warfare. Dostupné 
22.6.2021 na:  
www.cgai.ca/wars_future_the_risks_and_rewards_of_grey_zone_conflict_and_hybrid_warfare. 
27 IVANČÍK, R.: Teoretické východiská skúmania problematiky hybridnej vojny. In: Medzinárodné vzťahy 2/2016, 
ročník XIV, s.145. ISSN 1336-1562. 
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Napriek niekoľkým pokusom o uzavretie mieru, konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou stále 

pokračuje a vojenské jednotky sú v pohotovosti. Prebehlo niekoľko diskusií, mediácií aj podpisy 

mierových zmlúv. Mier sa však medzi Ukrajinou a Ruskom obnoviť nepodarilo.  

 

Islamský štát 

Ďalším subjektom, ktorý vedie hybridné útoky je Islamský štát (ISIS,ISIL). Ide o vojenskú sunitskú 

teroristickú organizáciu, ktorá je medzinárodným spoločenstvom odsudzovaná za brutalitu, teror a 

genocídu voči niektorým etnickým a náboženským skupinám. Pod kontrolou má rozsiahlu časť územia 

Iraku a Sýrie, početné zdroje a tiež obyvateľstvo. Pre získanie vlády nad týmito územiami využil sýrsku 

občiansku vojnu či nestabilitu Iraku.28  

Islamský štát sa vďaka vlastnej tieňovej ekonomike stal jednou z najbohatších teroristických 

skupín na svete. Financie získava  vydieraním, organizovaným zločinom, nezákonným predajom  ropy, 

ale aj v podobe finančnej podpory zo zahraničia. Milícia disponuje modernou americkou vojenskou 

technikou a muníciou, zbraňami, ktoré získali darom alebo zhabaním. Je známe že Islamský štát 

používa bezpilotné drony na prieskum a na rekviráciu zhabaných zbraňových systémov.29 

Islamský štát bojuje tvrdo a bezcitne – od roku 2014 využívajú chemické zbrane, výbušné 

zariadenia vybavené plynovými fľašami s chlórom.30 Okrem toho sa uchyľuje ku krutým teroristickým 

činom s cieľom získania kontroly nad čo najväčším územím. Pri dobývaní územia sa ničia šiitske  

svätyne, uskutočňujú sa popravy odporcov, pričom zahraničný novinári sú unikátnymi obeťami 

medializovaných popráv. Kresťanské menšiny sú terčom genocídy31, ktorá zahŕňa ukrižovanie, 

ukameňovanie a verejné masakre. Súčasne s  konvenčnými prostriedkami Islamský štát využíva aj silnú 

propagandu prostredníctvom sociálnych médií, pričom príspevky slúžia na nábor nových priaznivcov, 

získavanie finančnej a inej podpory. V poslednej dobe je známe aj lákanie mladých žien z celého sveta 

na podporu veci ako manželky džihádistov. Islamský štát využíva profesionálne vyvinuté 

propagandistické filmy na ilustráciu svojho odhodlania a svojich bojovníkov vykresľuje ako hrdinov.32 

Islamský štát vďaka účinnej a efektívnej kombinácii konvenčných vojenských operácií s 

teroristickými aktivitami, kriminálnymi aktivitami, intenzívnou mediálnou kampaňou vedenou 

prostredníctvom sociálnych sietí, ale aj pomerne sofistikovaným využívaním kybernetických operácií 

                                                           
28 Tamtiež. s.147. 
29 JASPER, S., MORELAND, S.: The Islamic State is a Hybrid Threat:  Why Does That Matter?. Dostupné 22.6.2021 
na: https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/the-islamic-state-is-a-hybrid-threat-why-does-that-matter. 
30 ISIS used chemical weapons on Iraqi prisoners, U.N. investigators find. Dostupné 22.6.2021 na: 
www.washingtonpost.com/national-security/isis-chemical-weapons-experiments-
mosul/2021/05/13/bbfebfb0-b42e-11eb-a980-a60af976ed44_story.html. 
31 UN Team Says Islamic State Committed Genocide Against Yazidis. Dostupné 22.6.2021 na: 
https://www.voanews.com/middle-east/un-team-says-islamic-state-committed-genocide-against-yazidis. 
32 JASPER, S., MORELAND, S.: The Islamic State is a Hybrid Threat:  Why Does That Matter?. Dostupné 22.6.2021 
na: https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/the-islamic-state-is-a-hybrid-threat-why-does-that-matter. 
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ovláda značné územie.33 Medzinárodné spoločenstvo vedie s Islamským štátom dlhoročné boje, 

napriek tomu, Islamský štát naďalej existuje a vedie hybridné útoky pričom predstavuje celosvetovú 

hrozbu.34 

 

HYBRIDNÉ HROZBY A MEDZINÁRODNÉ SPOLOČENSTVO 

Výzva, pred akou stojí súčasné medzinárodné spoločenstvo, je tak rozsiahla, že absencia 

legálnych definícií, či právnej úpravy dodržiavania medzinárodného práva alebo medzinárodného 

humanitárneho práva v oblasti hybridných hrozieb nie je žiadnym prekvapením. Medzinárodné 

organizácie už niekoľko rokov upozorňujú na nové hrozby ovplyvňujúce mier, avšak jednotná právna 

úprava doposiaľ prijatá nebola. To neznamená, že medzinárodné spoločenstvo je k danej problematike 

pasívne. Na pôde medzinárodných organizácií bolo prijatých niekoľko rezolúcií, odporúčaní a záverov. 

Rada Európskej únie v dokumente Závery Rady o komplementárnom úsilí zameranom na 

zvyšovanie odolnosti a boj proti hybridným hrozbám, z decembra 2019, vyjadrila úmysel trvalého 

posilňovania odolnosti Únie proti neustále sa vyvíjajúcim hybridným hrozbám a skvalitňovať 

spoluprácu s cieľom odhaľovať ich, predchádzať im a bojovať proti nim. Rada poukazuje na skutočnosť, 

že napriek supranacionálnemu charakteru Únie, hlavná zodpovednosť boja proti týmto hrozbám 

spočíva na členských štátoch a agilnosť Únie je len doplnková. Na dosiahnutie vysokej odolnosti voči 

hybridným útokom je nevyhnutná celospoločenská strategická a koordinovaná spolupráca, ktorú je 

potrebné pretaviť do sektorových politík Únie a členských štátov. Rada zdôraznila pretrvávajúcu 

potrebu rozvoja spôsobilosti a schopnosti odhaľovať hybridné útoky, analyzovať zdroje a efektívne 

reagovať na tieto útoky. Prioritou je ochrana vnútroštátnych a európskych kritických infraštruktúr, ako 

aj funkcií a služieb, ktoré sú kritické pre riadne fungovanie štátu, hospodárstva a spoločnosti, rovnako 

tak je dôležitý boj proti dezinformáciám a zabezpečenie slobodných a spravodlivých volieb. Rada 

konštatuje, že súčasťou hybridných hrozieb sú kybernetické útoky - v tejto súvislosti zdôrazňuje 

význam súboru nástrojov EÚ pre kybernetickú diplomaciu. Významnú úlohu v boji proti hybridným 

hrozbám zohráva odborné vzdelávanie členských štátov a inštitúcií, orgánov a agentúr EÚ. Nemenej 

dôležitou je potreba spolupráce medzinárodných organizácií ako sú OSN, OBSE a Rada Európy s cieľom 

chrániť globálny poriadok založený na pravidlách, okrem iného aj v kontexte boja proti hybridným 

hrozbám.35 

                                                           
33 IVANČÍK, R.: Teoretické východiská skúmania problematiky hybridnej vojny. In: Medzinárodné vzťahy 2/2016, 
ročník XIV, s.147-148. ISSN 1336-1562. 
34 ISIS not just regional terror outfit but global syndicate. Dostupné 22.6.2021 na: 
https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/isis-not-just-regional-terror-outfit-but-global-syndicate-
with-affiliated-groups-globally-india/articleshow/82566408.cms. 
35 Countering hybrid threats: Council calls for enhanced common. Dostupné 22.6.20121 na: 
actionhttps://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2019/12/10/countering-hybrid-threats-
council-calls-for-enhanced-common-action/. 
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Rada Európy, konkrétne parlamentné zhromaždenie, Rezolúciou č. 2217 (2018) prijalo právne 

výzvy súvisiace s hybridnou vojnou a záväzkami v oblasti ľudských práv. V rezolúcii bolo vyjadrené 

znepokojenie spojené s hybridnými hrozbami a s nimi spojenými dezinformačnými kampaňami, 

kybernetickými útokmi, ktoré považuje za obzvlášť nebezpečné. Zhromaždenie konštatuje, že aj na 

konanie hybridných agresorov sa vzťahujú príslušné normy medzinárodného práva a medzinárodného 

humanitárneho práva, napriek ťažkostiam spojených s pripisovaním zodpovednosti konkrétnemu 

subjektu. Zhromaždenie vyzvalo členské štáty, aby sa neuchyľovali k hybridným útokom a plne 

rešpektovali normy medzinárodného práva. Vyzdvihlo dôležitosť medzinárodnej spolupráce pri 

rozpoznávaní hybridných vojnových hrozieb a vytváraní vhodného právneho rámca. Za rovnako 

dôležitú považuje výmenu informácií o hybridných agresiách v Európe a zdieľanie skúseností z bojov 

proti hybridným hrozbám. Za nutnosť považuje opatrenia smerujúce k zvýšeniu povedomia verejnosti 

o hybridných hrozbách. V neposlednom rade zhromaždenie navrhlo implementovať Dohovor o 

počítačovej kriminalite.36 

Pre Organizáciu Severoatlantickej zmluvy – NATO bol v oblasti boja proti hybridným hrozbám 

významný samit vo Walese, kde prijalo záväzok zaistenia efektívnej reakcie proti hrozbám hybridnej 

vojny. Nevyhnutnosťou je disponovanie potrebnými nástrojmi a postupmi, ktoré majú zahŕňať 

zlepšenie strategickej analýzy a komunikácie, vývoj scenárov cvičení z hľadiska hybridných hrozieb a 

posilnenie koordinácie medzi NATO a ostatnými organizáciami s cieľom zlepšiť zdieľanie informácií, 

poznatkov. Významnou skutočnosťou je spolupráca s Európskou úniou v podobe politického dialógu 

v oblastiach bezpečnostných výziev ako je kybernetická obrana, šírenie zbraní hromadného ničenia, 

boj proti terorizmu a energetická bezpečnosť.37 

Osobitné miesto na medzinárodnom poli v oblasti boja proti hybridným hrozbám patrí 

medzinárodnej nezávislej organizácii Centrum excelentnosti pre boj proti hybridným hrozbám (Hybrid 

CoE). Primárnou úlohou organizácie je zveľaďovať schopnosti štátov v boji proti hybridným hrozbám, 

za pomoci zdieľania postupov, testovania nových nápadov a prístupov a realizovaním rôznych cvičení 

a kurzov. Organizácia predstavuje akúsi spojku medzi EÚ a NATO a poskytuje fórum pre strategické 

diskusie a spoločné školenia a cvičenia.38 V súčasnosti má organizácia 28 členov vrátane Slovenskej 

republiky, ktorá sa členom stala v roku 2020.39 

 

 

                                                           
36 Resolution 2217 (2018). Dostupné 22.6.2021 na: obligationshttps://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-
XML2HTML-en.asp?fileid=24762&lang=en. 
37 Wales Summit Declaration. Dostupné 22.6.2021 na:  
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm. 
38 Centre of Excellence - About us. Dostupné 22.6.2021 na:  www.hybridcoe.fi/about-us/. 
39 Centre of Excellence - Establishment. Dostupné 22.6.2021 na: www.hybridcoe.fi/establishment/. 
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ZÁVER 

Hybridná vojna a rovnako tak šedá zóna prešli od svojich počiatkov rozsiahlym vývojom. 

Nemožno však tvrdiť, že ich vývoj dosiahol finálnu podobu. Nikto nedokáže určiť presný charakter 

týchto hrozieb a rovnako tak prostriedky i nástroje, ktoré by do tejto oblasti mohli v budúcnosti patriť. 

Spolupráca medzinárodného spoločenstva v boji proti hybridným hrozbám predstavuje 

fundamentálny prvok úspechu, pozostávajúci z medzinárodnej výmeny informácií, skúseností 

a postupov.  

Zásadným krokom pre uľahčenie identifikácie hybridných útokov je prijatie legálnej definície 

vymedzujúcej pojmy hybridná hrozba, hybridná vojna a konflikt vedený v šedej zóne. Splnenie tejto 

úlohy bude v dnešnom dynamicky sa rozvíjajúcom svete pre medzinárodné spoločenstvo viac než 

zložité. Dôležitá výzva, ktorej medzinárodné autority v dnešných časoch čelia je prispôsobenie noriem 

medzinárodného práva kontextu hybridných hrozieb. Nutnosť novelizácie ustanovení, ako sú články 51 

a článku 2 ods.4 Charty OSN, či článku 5. Severoatlantickej zmluvy, je viac než zrejmá. Pre štát, prípadne 

iný subjekt, ktorý sa stal cieľom hybridného útoku je momentálne veľmi komplikované vykonať určitú 

reakciu v podobe obrany alebo protiútoku a zároveň neporušiť medzinárodné právo. 

V konečnom dôsledku môžeme konštatovať, že hybridné vojny a konflikty vedené v šedej zóne 

boli, sú a budú predstavovať výzvu pre medzinárodné spoločenstvo, ktorého úlohou je zachovať mier 

a tak bojovať proti subjektom, ktoré sa uchýlili k riešeniu nezhôd obdobným spôsobom. 
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JE DRUHÁ LIBANONSKÁ VOJNA TYPICKÝM PRÍKLADOM HYBRIDNEJ VOJNY? 

 

IS THE SECOND LEBANON WAR A TYPICAL EXAMPLE OF AN HYBRID WAR? 

 

Marta Motyšová 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

 

 

Abstrakt: Cieľom tohto odborného článku je ponúknuť analýzu ozbrojeného konfliktu Druhej libanonskej vojny v 

kontexte hybridnej vojny. Jadro odborného článku tvorí ústredná kapitola s názvom Druhá libanonská vojna v 

kontexte hybridnej vojny, ktorá vo svojom úvode predstavuje stručnú definíciu hybridných konfliktov. Zároveň je 

rozdelená na tri podkapitoly. Prvá stručne predstavuje hnutie Hizballáh ako neštátneho aktéra ozbrojeného 

konfliktu, druhá podkapitola sa zaoberá psychologickou a informačnou vojnou a jej výskytom v predmetnom 

konflikte. Tretia podkapitola rozoberá spôsob boja hnutia Hizballáh v Druhej libanonskej vojne. Problematiku, 

ktorá je predmetom tohto článku uzatvára záver, ktorý sumarizuje poznatky z predošlých okruhov. 

  

Kľúčové slová: hybridná vojna, Hizballáh, Izrael 

 

Abstract: The aim of this expert article is to present an analysis of the armed conflict of the Second Lebanon War 

in the context of the hybrid warfare. The core passage of the article is the central chapter entitled The Second 

Lebanon War in the Context of the Hybrid War, which in its introduction reflects a brief definition of hybrid 

conflicts. The article is divided into three subchapters. The first one presents briefly the Hezbollah movement as 

a non-state actor in the armed conflict, the second subchapter deals with the psychological and information war 

and its occurrence in the conflict in question. The third subchapter comments the way in which Hezbollah fights 

in the Second Lebanon War. The topic discussed in this article finalizes with a conclusion that summarizes the 

findings from previous areas of particular chapters and subchapters. 

 

Key words: hybrid warfare, Hezbollah, Israel 

 

 

ÚVOD  

Hybridná vojna je pojmom, ktorý obzvlášť v súčasnosti rezonuje v spoločnosti. Tento typ 

ozbrojeného konfliktu predstavuje diametrálny rozdiel oproti predchádzajúcim typom ozbrojených 

konfliktov. V tomto odbornom článku sa zaoberáme ozbrojeným konfliktom známym ako Druhá 

libanonská vojna, ktorý vypukol medzi izraelskými ozbrojenými silami a libanonským hnutím Hizballáh. 

V našom odbornom článku sa preto zameriame na zodpovedanie otázky, ktorú sme si už položili 
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v názve článku – Je Druhá libanonská vojna typickým  príkladom hybridnej vojny? Odpoveď na túto 

otázku nám poskytne jadro odborného článku, ktoré predstavuje porovnanie znakov hybridnej vojny 

v kontexte Druhej libanonskej vojny a nakoniec záver článku, v ktorom zosumarizujeme získané 

poznatky.  

Keďže predmetom tohto odborného článku je zodpovedanie otázky, či Druhá libanonská vojna 

patrí k typickým hybridným konfliktom, budeme sa zaoberať len udalosťami a znakmi, ktoré úzko 

súvisia s problematikou. Z tohto dôvodu nebudeme detailne rozoberať niektoré udalosti týkajúce sa 

začatia, priebehu, či ukončenia konfliktu.  Konflikt vypukol 12. júla 2006  keď Hizballáh podnikol 

prekvapivý útok na hliadku izraelských ozbrojených síl pozdĺž libanonských hraníc na izraelskom území, 

na čo neskôr reagoval Izrael odvetnou akciou. Po schválení rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1701 

obe strany súhlasili s prímerím, ktoré vstúpilo do platnosti 14. augusta 2006. Taktiež sa v našom 

odbornom článku nebudeme zaoberať faktami ako kto bol víťaz a kto porazený. Zameriavame sa len 

na skutočnosti, ktoré znamenali zvrat a markantnú zmenu štruktúry celého ozbrojeného konfliktu a 

tieto skutočnosti potom porovnávame v kontexte hybridnej vojny. Článok obsahuje kapitoly 

a podkapitoly týkajúce sa jednak úvodu do problematiky hybridnej vojny a charakterizácie hnutia 

Hizballáh ako neštátneho aktéra, porovnanie znakov konfliktu v kontexte psychologickej a informačnej 

vojny, a neopomenúc ani spôsob boja, kde sa zameriavame predovšetkým na spôsob boja hnutia 

Hizballáh. Spôsob boja izraelských ozbrojených síl načrtávame len stručne. 

 

HYBRIDNÁ VOJNA V KONTEXTE DRUHEJ LIBANONSKEJ VOJNY 

Hybridná vojna predstavuje fenomén, ktorý ešte nedávno bol len predmetom nanajvýš 

odborného diskurzu týkajúceho sa vojenskej a bezpečnostnej problematiky medzinárodných vzťahov. 

V prípade hybridnej vojny ešte stále vzniká problém exaktnej definície, teda v odborných kruhoch 

nepanuje zhoda o čo najpresnejšom vymedzení konceptu hybridnej vojny. V návrhu definície hybridnej 

vojny je uvedené: „Hybridní válka je ozbrojený konflikt vedený kombinací nevojenských a vojenských 

prostředků s cílem jejich synergickým efektem přinutit protivníka k učinění takových kroků, které by 

sám o sobě neučinil.“1  

Hybridná vojna predstavuje asymetrický konflikt. Konkrétnejšie asymetria sa týka nerovného 

postavenia protivníkov,  inak povedané jeden z protivníkov je v natoľko slabšom postavení voči svojmu 

súperovi, že nemôže využiť rovnaký štýl boja, teda otvorený stret pravidelných armád.2 Práve 

spomínaná asymetria má za následok, že slabšia strana sa uchýli  k využitiu nekonvenčných 

asymetrických prostriedkom. Asymetrické bojové prostriedky ako psychologický nátlak, informačná 

                                                           
1 Hybridní válka jako nový fenomén v bezpečnostním prostředí Evropy. 1. vydání. Praha, Ostrava: Pro Informační 
centrum NATO vydalo Jagello, 2000. s. 8. 
2 SEXTON, Ellen. Asymmetrical warfare [online]. Encyclopaedia Britannica, nedatované.  
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vojna, terorizmus, či gerilová metóda boja a pod., uvádzame ako typický príklad útokov za účelom 

zlomenia súperovej morálky.3 Uvedené prostriedky disponujú imúnnosťou aj voči tým najmodernejším 

zbraňovým systémom silnejších štátov, čím dokážu zvrátiť pôvodnú nerovnováhu síl.4 Naznačená 

nerovnováha a jej následný zvrat majú za následok, že z ozbrojeného konfliktu sa stane vlečúca sa 

záležitosť, v rámci ktorej ani jeden zo súperov nedokáže dosiahnuť víťazstvo.5 

 

Hizballáh  

Dovoľujeme si uviesť myšlienky Williama J. Nemetha, ktorý označuje sociálne usporiadanie 

určitého spoločenstva ako de facto určovateľa výslednej vojenskej organizácie a spôsobu boja. 

Hybridná vojna je typická tým, že jedným z aktérov je neštátny subjekt, ktorý je v asymetrickom 

postavení voči suverénnemu štátu. Aj napriek tomu, že sa nám toto postavenie môže javiť ako 

nevýhoda, opak je pravdou. Suverénne štáty totižto podliehajú obmedzeniam a hraniciam, ktoré im 

stanovujú ich právne poriadky a etablované spôsoby boja.6 V kontexte uvedenej myšlienky môžeme 

uviesť aj hnutie Hizballáh, ktoré tvorilo a tvorí taktiež určité spoločenstvo. Hizballáh vznikol ako šiitske 

hnutie odporu reagujúce na Prvú libanonskú vojnu v roku 1982. Hizballáh vznikol priamou podporou 

Iránu, prirodzene sa teda zameriaval na vytvorenie islamistickej republiky v Libanone. Po skončení 

Prvej libanonskej vojny sa však zameral na politickú a gerilovú činnosť, neopomenúc ani príznačnú 

rozsiahlu verejno-prospešnú činnosť, najmä pre šiitsku komunitu.7 S myšlienkami Nemetha do istej 

miery korešponduje aj ďalší autor, ktorý uvádza, že spôsob vedenia boja v Druhej libanonskej vojne bol 

značne ovplyvnený vnútornou štruktúrou tohto šiitskeho hnutia. Štruktúra Hizballáhu v rámci 

ozbrojeného konfliktu predstavovala kombináciu organizovaného politického hnutia 

a decentralizovaných veľmi dobre distribuovaných ozbrojených buniek, zložených z vysoko 

disciplinovaných a vyškolených bojovníkov.8  

 

Psychologická informačná vojna 

Ako ďalší zo znakov hybridnej vojny by sme si mohli uviesť informačné a psychologické 

prostriedky. Tieto metódy boja tvoria fundamentálnu súčasť hybridnej vojny. V kontexte Druhej 

libanonskej vojny sa Hizballáh vďaka svojej výbornej strategickej komunikácii a propagande dokázal 

                                                           
3 KRÁSNÝ, Antonín. Pohledy na asymetrii v operacích [online]. Obrana a strategie, roč. 3, č. 2, 2003.  s. 81 
4 EICHLER, Jan. Mezinárodní bezpečnost v době globalizace. Praha: Portál, 2009. s. 179. 
5 ŠEDIVÝ, J. Válka: rámec pro analýzu. In.: JEHLIČKA, Petr, Jiří TOMEŠ a Petr DANĚK. Stát, prostor, politika: vybrané 
otázky politické geografie. Praha: Univerzita Karlova, 2000. s. 186. 
6 NEMETH, William J. Future war and Chechnya: a case for hybrid warfare [online]. Monterey, CA. Master’s Thesis. 
Naval Postgraduate School. US Navy. 2002 s. 27–29. 
7 Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. V Almanach – vedecký časopis, ročník 11, č. 1, 2016. s. 28 
8 HOFFMAN, Frank G. Hybrid Warfare and Challenges [online]. National Defense University Press, 1st quarter 
2009, no. 52, 2009. s. 39 
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prezentovať ako víťaz a tým významne posilnil svoju prestíž a to aj napriek obrovskému nepomeru síl 

medzi ním a Izraelom.9  Môžeme si to demonštrovať na príklade médií. V Druhej libanonskej vojne 

predstavovali média dôležitý nástroj boja Hizballáhu. V rámci tohto hybridného spôsobu boja zohrala 

dôležitú úlohu masívna informačná kampaň, ktorá sa zamerala nie len na moslimské a arabské 

komunity, ale dotkla sa aj svetovej verejnosti. Fotografie zobrazujúce mŕtvych civilistov, zničené 

budovy, a videá zobrazujúce utrpenie starcov, žien a detí, zbombardovaných civilných obydlí, škôl a 

nemocníc po izraelských útokoch, mali za cieľ získať sympatie pre Hizballáh a odsúdiť Izrael. Výsledkom 

boli reakcie z mnohých strán žiadajúce zastaviť izraelské útoky na Libanon.  Izrael bol obvinený zo 

spáchania vojnových zločinov a podliehal  psychologickému nátlaku na svojich vedúcich politických a 

vojenských predstaviteľov.10 

Ako prvý príklad uvádzame jedny z dvoch novín v arabskom jazyku vydávaných v Londýne 

a následne distribuovaných na Blízky východ – Asharq Al-Awsat. Predmetné noviny publikovali 

príspevky od 13. júla do 16. augusta, ktoré obsahovali na titulných stranách spolu dvadsaťštyri 

fotografií súvisiacich s Druhou libanonskou vojnou, všetky fotografie okrem dvoch preukazovali smrť 

a ničivé následky konfliktu v Libanone spôsobené izraelskými útokmi. Iba raz, 31. júla, noviny Asharq 

Al-Awsat prezentovali na titulnej strane fotografiu škôd, ktoré v Izraeli spôsobili rakety Hizballáhu.11 

Z tohto informačného prameňa si teda arabský čitateľ mohol vyvodiť jasný záver – že Izrael je vinný 

z premeny Libanonu na „krvavé pole“. Existujú názory, že v dôsledku okamžitej distribúcie fotografií a 

videozáznamov z bojiska spôsobila, že i keď Izrael tento konflikt vojensky neprehral, no podľahol na 

informačnom poli, a tým prevládol u väčšiny širokej verejnosti pocit, že v celkovom konflikte bol 

porazený12. 

Ako ďalší príklad využitia médií v rámci strategickej komunikácie a propagandy Hizballáhu by 

sme mohli uviesť televízne stanice Al- Jazeera a Al-Arabiya. Ak si diváci týchto televíznych staníc položili 

otázku „Kto je v skutočnosti agresor v tejto vojne?“ (začalo sa to, keď Hizballáh uskutočnil cezhraničný 

útok a zabil troch Izraelčanov) ich odpoveďou by bol Izrael a nikoho by to neprekvapilo. Media Tenor, 

veľmi rešpektovaná organizácia pre výskum médií v Nemecku ako prvé zistili, že Al-Arabiya mala na 

túto tému 214 príbehov, a po druhé, že 94 percent z nich označovalo Izrael ako „agresora“.13 Televízna 

stanica Al-Jazeera odvysielala osemdesiattri príbehov na túto tému a 78 percent z nich dosiahlo tie isté 

závery. Neboli preskúmané ani vysvetlené dôvody prečo Al-Arábia priniesla dvakrát viac príbehov na 

                                                           
9 HAMMES, Thomas. Fourth Generation Warfare Evolves, Fifth Emerges [online]. Military Review, vol. 7, 2007 s. 
14–15 
10Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. V Almanach – vedecký časopis, ročník 11, č. 1, 2016. s. 28 
11Shorenstein Center on the Press, Politics and Public Policy [online]. Statistical Survey of Arab and American 
Daily News Coverage. 2006. 
12 supra. 8, s. 38-39 
13 Picturing War: Media Content Analysis of the Coverage of the 2006 Lebanon War in International TV News. 
Media Tenor, 2006, s. 33 
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túto tému. Ďalší prieskum Harvard´s Shorenstein Center on the Press, Politics and Public Policy 

preskúmala nadpisy a fotografie na webe spoločnosti Al-Jazeera. Päťdesiat percent fotografií 

zobrazovalo Izrael ako agresora, iba 6 percent zobrazovalo Hizballáh ako agresora. Titulky sa pokúsili 

o niečo vytvoriť vyváženejší obraz, ktorý sa však nedostal sa ďaleko – Izrael bol označený za agresora 

39 percent času, zatiaľ čo  Hizballáh 13 percent času.14 Pre porovnanie televízna stanica BBC priniesla 

nižší počet percent príspevkov označujúcich Izrael ako agresora a zároveň uviedla, že vinu znáša 

rovnako Izrael aj Hizballáh. Toto tvrdenie však neskôr zmenila v neprospech Izraelu, pravdepodobne 

z dôvodov verejnej mienky, ktorá bola namierená proti Izraelu.15 Ak by ste však sledovali americkú 

televíziu, dospeli by ste k záveru, že spravodajstvo spoločnosti Fox uprednostňuje Izrael, CNN sa snažila 

byť vyvážená a tri hlavné večerné spravodajské programy na ABC, CBS a NBC viac kritizovali Izrael ako 

Hizballáh.16 Existujú teda dôkazy, že Hizballáh investoval do spravodajských informácií.17 

Významnú úlohu v Druhej libanonskej vojne zohral aj internet. Hlavnú úlohu v tomto prípade 

zohral UNIFIL – dočasné sily OSN v Libanone. Pozostávali zo zhruba dvetisíc vojakov umiestnených 

pozdĺž libanonsko-izraelských hraníc od roku 1978 až do konca vojny v roku 2006. UNIFIL počas Druhej 

libanonskej vojny zverejňovala na svojej oficiálnej webovej stránke informácie o Izraelčanoch týkajúce 

sa presunov vojakov. Ako príklad slúži príspevok z 25. júla 2006: „Včera a počas včerajšej noci sa 

izraelské obranné sily pohli významným smerom vrátane niekoľkých tankov, obrnených transportérov, 

buldozérov a pechoty do oblasti Marun Al Ras na libanonskom území. Izraelské obranné sily 

postupovali z tejto oblasti na sever smerom k Bint Jubayl a na juh smerom k Yarun.“ Alebo príspevok z 

24. júla, ktorý zverejňoval, že izraelské obranné sily rozmiestnené medzi Marun Al Ras a Bint Jubayl 

boli v noci výrazne posilnené množstvom tankov a obrnených transportérov. Súčasťou oznámenia 

UNIFIL-u bolo hlásenie porušenia prímeria, vrátane presunov vojsk OSN, ale pravdepodobne sa tieto 

informácie mali poskytovať dôvernými kanálmi, nie na internete. Je nutné podotknúť, že  žiadny 

príspevok UNIFIL počas vojny neobsahoval nijaké konkrétne informácie súvisiace s vojenským hnutím 

Hizballáh. Odpoveď na otázku, či vojenské pohyby Hizballáhu neboli UNIFIL-om viditeľné alebo sa ich 

rozhodol nevidieť, nemáme. Tak či onak, Hizballáh mohol ľahko profitovať z webových príspevkov 

organizácie UNIFIL, zatiaľ čo Izrael, nebol schopný ťažiť z každodenného vysielania, pretože 

neobsahoval nijaké užitočné informácie o pohyboch Hizballáhu.18 

 

 

                                                           
14KALB, Marvin; SAIVETZ, Carol. The Israeli–Hezbollah War of 2006: The Media as a Weapon in Asymmetrical 
Conflict. In Harvard International Journal of Press/Politics, vol. 12, 2007. s. 50.  
15 supra. 8, s.38-39. 
16supra. 14, s. 50. 
17supra. 8, s. 37. 
18supra. 14, s. 52.  
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Spôsob boja v Druhej libanonskej vojne 

V rámci taktiky boja sa vodcovia Hizballáhu, rozhodli využiť schopnosti spojené s konvenčnými 

vojenskými silami, akými organizácia disponovala (napr. efektívne dostupné zbrane), a s dôrazom na 

nekonvenčné prostriedky, pričom sa zamerala na nasadenie bojovníkov pôsobiacich individuálne a v 

malých skupinách. Hizballáh vycvičil svoje sily v Libanone, Iráne a Sýrii a zároveň vytvoril jednotky, 

ktoré kombinujú bežné konvenčné zbrane s taktikou gerilovej vojny (napr. prepady, útoky a pod.) – 

kombinácia, ktorá je podstatou hybridnej vojny.19 Týmto spôsobom príslušníci Hizballáhu boli schopní 

použiť súčasné moderné civilné technológie v kombinácii s modernými zbraňovými systémami 

a zároveň k nim pridať aj improvizované výbušné systémy neočakávaným a inovatívnym spôsobom. 

Hizballáh bol schopný využiť napríklad zabezpečené telefóny, počítače a telekomunikačné systémy, 

ktoré pri útokoch kombinoval napríklad protitankovými, protilodnými a zem-vzduch riadenými 

strelami, raketami, mínometmi, alebo modernými bezpilotnými prostriedkami. Hizballáh tak dokázal 

okrem uvedených kombinovaných útokov v boji proti izraelským ozbrojeným silám využiť 

a koordinovať útoky aj paramilitantných jednotiek, či teroristických skupín a prostredníctvom nich 

nastražiť pasce. Neopomenúc, že Hizballáh aj naďalej využíval vojenskú, finančnú a technickú podporu 

Iránu.20 

Ako hlavná výhoda Hizballáhu oproti moderným konvenčným silám je označované najmä 

taktické prenesenie boja do vopred pripravených oblastí. Vysoko disciplinované a dobre trénované 

distribuované bunky Hizballáhu bojovali proti modernej konvenčnej sile, využívajúc prímesi 

partizánskej taktiky a technológie aj v mestských centrách. Hizballáh podobne ako islamskí 

extrémistickí obrancovia v bitkách v irackom Fallúdži v priebehu apríla a novembra 2004 šikovne 

využívali mestský terén na vytváranie prepadov, a taktiež s cieľom vyhnúť sa detekcii a držať silné 

obranné opevnenie v tesnej blízkosti nebojujúcich.21 Už od roku 2000 začal Hizballáh budovať sieť 

bunkrov, zákopov, tunelov a bojových pozícií na juhu Libanonu, v dedinách, či v „prírodných 

rezerváciách“. Bunkre boli často sofistikované a dobre vybavené elektrinou, telefónnymi linkami, 

klimatizáciou, skladmi potravín, vodou, zbraňami a strelivom.22 Niektoré bunkre sa nachádzali až 20 - 

30 metrov pod zemou a obsahovali aj palebné pozície rakiet. Niektoré boli postavené vo veľkej tajnosti  

pozdĺž izraelsko-libanonských hraníc s veľmi rafinovaným maskovaním. Steny a stropy boli často 

vystužené s oceľovými doskami a nosníkmi natretými na čierno, aby zabránili rozptýleným odrazom 

                                                           
19JOHNSON, David E. The Second Lebanon War. Hard Fighting: Israel in Lebanon and Gaza. RAND Corporation, Santa 
Monica, CA; Arlington, VA; Pittsburgh, PA, 2011. s. 46. 
20CASEY, G. W. Jr., The Army of the 21st Century [online]. Army Magazine. vol. 59, number 10, 2009. s. 28. 
21supra. 8, s. 39. 
22supra. 19, s. 45. 
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slnka odhaliť ich vchody.23 Dediny na kopcoch južného Libanonu sa tak často stávali de facto 

„pevnosťami“ ktoré ponúkali Hizballáhu krytie, utajenie a jasné palebné pole.24 

Vojenské krídlo Hizballáhu, nazývané Islamský odpor rozdelilo územie južného Libanonu do 

niekoľkých sektorov, z ktorých každý pozostával z 12 a 15 dedín. Každý sektor bol rozdelený na menšie 

zložky dvoch až troch dedín. Všetky sektory zostali v úzkom vzájomnom kontakte s vedením Islamského 

odporu v Bejrúte vďaka sofistikovanej komunikáciou z optických vlákien, ktorá bola odolná voči rušeniu 

zo strany izraelských ozbrojených síl a ich odpočúvacím opatreniam. V prípade prerušenia komunikácie 

mal každý sektor právomoc konať autonómne. Na podsektorovej úrovni bojovníci používali vysielačky. 

Každému bojovníkovi bol vydaný kód a číslo vygenerované pomocou ad hoc kódu založeného na 

miestnych a osobných vzájomných poznatkoch, ktoré v prípade odpočúvania nedávalo zmysel. Sily 

Islamského odporu v južnom Libanone boli rozdelené v podstate na dve krídla. Prvou boli vojenské sily 

na plný úväzok, združujúce skúsených, dobre vyškolených, vysoko disciplinovaných a motivovaných 

partizánskych bojovníkov. Títo zodpovedali hlavne za delostrelecké rakety, pokročilé protitankové 

strely a ostreľovanie. Druhé krídlo predstavovalo jednotky „dedinskej stráže“, ktoré tvorili prevažne 

veteránski partizánski bojovníci z 90. rokov, keď izraelské ozbrojené sily obsadili južný Libanon.25 

 

ZÁVER 

Predmetom tohto odborného článku bolo zodpovedať otázku, ktorú sme si položili už v jeho 

názve – Je Druhá libanonská vojna typickým príkladom hybridnej vojny? Po úvodnej kapitole, ktorá  

načrtla základné znaky tohto ozbrojeného konfliktu, sa plynule prešlo k jadru odborného článku, kde 

sa nachádza odpoveď. Druhá libanonská vojna bola konfliktom v ktorom na jednej strane stál štát, 

ktorý viedol boj typickým konvenčným spôsobom vedenia boja. Naproti tomu, na strane druhej stálo 

organizované politické hnutie, ktoré využívalo kombináciu vojenských a nevojenských prostriedkov. 

Prvým argumentom prečo považujem Druhú libanonskú vojnu za hybridnú vojnu je asymetrické 

postavenie subjektov, t.j. nerovnováha. Fakt, že aktérom ozbrojeného konfliktu je neštátny subjekt 

môže spočiatku vyzerať ako nevýhoda. Podľa môjho názoru práve tento prípad presviedča o tom, že 

subjekt aj napriek tomu, že je neštátny dokáže zvrátiť priebeh celého konfliktu. Do Druhej libanonskej 

vojny aj napriek tomu, že sa odohrávala na území Libanonu sa nikdy oficiálne nezapojila libanonská 

armáda. Nasledujúci argument, ktorý uvádzam v prospech tvrdenia, že išlo o hybridný konflikt je 

využitie informačných a psychologických prostriedkov. Myslím si, že práve sila médií a informácii 

prezentovaných v nich, zabezpečila veľmi cenný tromf v rukách Hizballáhu a zároveň mu bolo 

                                                           
23BLANDFORD, Nicholas. A Rare Trip Through Hizbullah’s Secret Tunnel Network. [online] CSMonitor.com, May 
11, 2007. 
24EXUM ,Andrew. Hizballah at War: A Military Assessment, Policy Focus No. 63, Washington, D.C.: The 
Washington Institute for Near East Policy, 2006. p. 3. 
25supra. 19, s. 47– 48. 
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umožnené psychologicky pôsobiť na nepriateľa. Okrem mediálnej propagandy Hizballáh zvolil aj 

strategickú komunikáciu, ktorou sa snažil osloviť arabskú, či moslimskú komunitu a nakoniec sa dotkol 

aj celosvetovej mienky. Strategická komunikácia Hizballáhu viedla predovšetkým cez  noviny a 

televízne stanice. Nakoniec dosiahla svoj cieľ – víťazstvo na poli informačnej vojny. Azda jedným 

z najpodstatnejších čŕt hybridnej vojny je kombinácia konvenčných a nekonvenčných prostriedkov 

boja. V Druhej libanonskej vojne bol Hizballáh schopný vyvinúť také taktické útoky, ktorými Izrael 

výrazne prekvapil a ochromil. Izrael v Druhej libanonskej vojne využíval na rozdiel od Hizballáhu 

konvenčné prostriedky boja. Naproti tomu, Hizballáh skombinoval moderné civilné technológie s 

modernými zbraňovými systémami a improvizovanými výbušnými systémami. Tento spôsob znamenal 

pre izraelské ozbrojené sily a ich konvenčné prostriedky vedenia boja neočakávanú ranu. Okrem tejto 

kombinácie Hizballáh využil aj množstvo ďalších prostriedkov, spôsobov a nástrojov hybridného boja, 

vrátane gerilového boja alebo teroristických skupín.  Osobne ma najviac zaujala výborná taktická 

pripravenosť Hizballáhu nasmerovať boj na vopred pripravené miesta. Izrael, ktorý rátal s konvenčnou 

vojnou, tak musel čeliť diametrálne odlišným taktickým hrozbám a útokom. Týmto spôsobom dokázal 

Hizballáh, ako neštátny a nekonvenčný aktér,  identifikovať slabiny konvenčných regulárnych 

izraelských ozbrojených síl a úspešne aplikovať protiopatrenia voči ich silným stránkam. Záverom 

konštatujem, že na základe uvedených faktov Druhá libanonská vojna naplnila v plnom rozsahu znaky 

hybridnej vojny, a preto ju môžeme považovať za typický príklad hybridnej vojny. Čo sa týka prognóz 

do budúcnosti, myslím si, že hybridné konflikty sú konfliktmi budúcnosti. V súčasnosti pod tiahou 

rozmachu internetu a sociálnych sietí ako ďalší znak hybridných konfliktov môžeme vnímať najmä 

kybernetické útoky. S rozmachom internetu je spojená aj obrovská mediálna sila spočívajúca v rýchlom 

šírení informácii, či dokonca ich deformovaní. Myslím si, že ťažisko hybridných konfliktov sa prenesie 

najmä na pole informačnej vojny a internetu. Samozrejme nevylučujem prítomnosť aj iných prvkov 

hybridných konfliktov ale s hľadiska náročnosti bude ľahšie spáchať kybernetický útok, a tým pôsobiť 

na psychiku nepriateľa ako zaútočiť naňho bombardovaním. Rýchly rozvoj technológií svedčí o tom, že 

konvenčné prostriedky boja sa v budúcnosti stanú prežitkom. 
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Abstrakt: Z histórie poznáme niekoľko konvenčných vojen, ktoré do značnej miery ovplyvnili fungovanie celého 

sveta a vyžiadali si množstvo ľudských životov. Hlavným prostriedkom konvenčných vojen boli zbrane a veľké 

počty vojakov a išlo o konflikty, ktoré boli nielen ekonomicky, ale aj politicky veľmi náročné. V súčasnosti však 

útočníci využívajú alternatívne spôsoby na dosiahnutie svojho cieľa. Svojím konaním sa snažia zraniť cieľ 

prostredníctvom informačných operácií, šírením dezinformácií a propagandy, ako aj ovplyvňovaním volieb či 

strategickej korupcie. Všetky činnosti možno označiť za hybridné hrozby ústiace do hybridných vojen, ktoré aj pri 

malej investícií dokážu spôsobiť rozvrat štátu a to aj na tej najvyššej úrovni. Vzhľadom na to, že v dnešnej dobe 

sa čoraz častejšie hybridné vojny stávajú témou číslo jedna v spoločnosti, odborný článok prináša nielen historický 

a aktuálny pohľad na hybridné hrozby, ale aj na činnosť zahraničných subjektov na našom území. 

  

Kľúčové slová: Medzinárodné právo verejné, hybridné hrozby, Noční vlci, Propaganda.   

  

Abstract: From the history we know several conventional wars that have greatly affected the function of the 

world and claimed many lives. The main means of conventional wars were weapons and large numbers of 

soldiers, and these were conflicts that were not only economically but also politically very demanding. Nowadays, 

the attackers are using alternative ways to achieve their goal. Through their actions, they try to hurt the target 

through information operations, the dissemination of misinformation and propaganda, as well as influencing 

elections or strategic corruption. All activities can be described as hybrid threats leading to hybrid wars, which, 

even with a small investment, can cause the disintegration of the state, even at the highest level. Due to the fact 

that nowadays hybrid wars are becoming the number one topic in society, the expert article brings not only a 

historical and current view of hybrid threats, but also the view of activities of foreign entities in our territory. 

 

Key words: Public international law, Hybrid threat, Night Wolves, Propaganda. 

 

 

  ÚVOD 

 Niet pochýb, že osobné údaje sú súčasťou našej spoločnosti už veľmi dlhý čas. Dokonca je 

možné v istom zmysle tvrdiť, že sú imanentnou súčasťou ľudskej spoločnosti od jej počiatku. Uvedené 

tvrdenie možno vnímať v tom zmysle, že už v dávnych dobách musel byť z praktického hľadiska každý 
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jednotlivec istým spôsobom pomenovaný, či sa iným označením odlišovať od ostatných. Špecifikácia 

jednotlivca pomocou mena alebo iného určenia teda nie je „vynálezom“ modernej spoločnosti. 

Rozdielom, ktorý možno oproti minulým dobám badať je, že v súčasnosti sú tieto označenia či určenia 

jednotlivca celkom vedome označované súhrnným pojmom „osobné údaje“. Rozdiel oproti minulosti 

taktiež spočíva v tom, že osobné údaje a predovšetkým ich ochrana sa dostali do pozornosti až 

v posledných desiatkach rokov.  

Efektívne a pomerne lacné spôsoby vojny, ktoré možno využiť bez napadnutia, resp. vstupu na 

napadnuté štátne územie sú dnes čoraz častejšie. V minulosti naopak dominovali vojenské konflikty, 

ktoré boli založené na využívaní vojenskej techniky.  

V súčasnosti sú tanky, lietadlá či rakety nahradené psychologickými operáciami, mediálnymi 

manipuláciami, informačným pôsobením či samotným preniknutím do počítačových sietí.  

Aktérmi takýchto operácií sú zväčša jednotlivci, alternatívne média, štátni i neštátni príslušníci, 

ktorí účelovo a systematicky klamú, manipulujú s faktmi a šíria alternatívne pravdy s cieľom dosiahnuť 

zmenu v postoji populácie, zabezpečiť zmenu geopolitickej orientácie alebo zamedziť obranu 

vlastného územia a záujmov štátu.  

Hybridné hrozby, s ktorými sú úzko späté hybridné vojny, resp. hybridné spôsoby vedenia vojny 

nepredstavujú nové pojmy, akoby sa mohlo zdať v dôsledku nedávnych udalostí. Konflikty na 

juhovýchode Ukrajiny či ruská anexia Krymu na jar 2014 len tieto pojmy spopularizovali a aj napriek 

tomu, že značná časť populácie stále nepozná presnú definíciu týchto pojmov, predmetná 

problematika sa čoraz častejšie stáva súčasťou debát mimo odbornú vojenskú a bezpečnostnú 

komunitu. 

Dlhšiu existenciu hybridných vojen potvrdzuje aj udalosť z roku 1938, kedy pri zabratí časti 

územia v českom pohraničí využilo Nemecko na čele s Adolfom Hitlerom nielen vojenské, ale aj 

informačné a humanitárne prostriedky.1 

Problematika hybridných hrozieb sa vďaka svojej aktuálnosti, flexibilite a nejednoznačnosti 

dotkla už aj štátov, ktoré dlhé roky neboli cieľom žiadneho vojenského konfliktu. Jedným z takých 

príkladov je aj Slovenská republika, ktorá sa aj vďaka dianiu u svojho východného suseda stala podľa 

mnohých bojiskom hybridného konfliktu. 

Hlavným cieľom článku je nielen samotné definovanie uvedených pojmov, ale aj priblíženie toho, 

čo všetko pod hybridnou hrozbou v 21. storočí možno rozumieť, ako priamo sa dotýka našej krajiny 

a aké nástroje existujú na potláčanie takýchto hrozieb. 

 

                                                           
1 IDNES. cz.: Hybridní válce se musí bránit celá společnost. I česká, tvrdí experti. 2015; dostupné na: 
https://www.idnes.cz/zpravy/nato/eperti-chteji-popsat-hybridni-boj.A150715_134014_zpr_nato_inc [2021-04-
18]. 

https://www.idnes.cz/zpravy/nato/eperti-chteji-popsat-hybridni-boj.A150715_134014_zpr_nato_inc
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ČO SÚ HYBRIDNÉ HROZBY? 

Hybridné hrozby predstavujú súbor rôznych nátlakových a podvratných činností konvenčných 

a nekonvenčných metód, pod ktorými možno rozumieť diplomatické, vojenské, ekonomické či 

technologické prostriedky, ktoré môžu aktéri využívať na to, aby dosiahli konkrétne ciele bez toho, aby 

došlo k vyhláseniu vojny.2  

Európska Komisia rozumie pod hybridnými hrozbami snahu zneužívať zraniteľnosť cieľa 

a vytvárať neprehľadné situácie s cieľom narušiť rozhodovacie procesy v štáte, pričom nástrojom 

týchto hybridných hrozieb môžu byť masívne dezinformačné kampane a využívanie sociálnych médií 

na propagandu alebo radikalizáciu, nábor a priame ovládanie priaznivcov.3  

Obdobne definuje hybridné hrozby aj Európske centrum na boj proti hybridným hrozbám, podľa 

ktorého „Hybridné hrozby sú metódy a aktivity namierené voči zraniteľným miestam oponenta. 

Zraniteľné miesta môžu byť vytvorené mnohými vecami, vrátane historickej pamäte, legislatívy, 

starých praktík, geostrategických faktorov, silnej polarizácie spoločnosti, technologickými nevýhodami 

či ideologickými rozdielmi. Ak záujmy a ciele toho, čo využíva hybridné metódy a aktivity, nie sú 

dosiahnuté, situácia môže vyústiť do hybridnej vojny, kde značne narastie úloha armády a násilia.“4 

Voľnejšiu definíciu využíva aj Obranný a bezpečnostný výbor Parlamentného zhromaždenia 

Severoatlantickej aliancie (ďalej aj len ako „NATO“), ktorý spôsob vedenia hybridného boja definuje 

ako “použitie asymetrických taktík na zistenie a využitie slabín nepriateľa prostredníctvom 

nevojenských prostriedkov, ktorými sú napríklad politické, informačné či ekonomické zastrašovanie a 

manipulácia. Zároveň sú podporované hrozbou konvenčných a nekonvenčných vojenských 

prostriedkov. Táto taktika môže byť prispôsobená konkrétnej situácii.“5 

V súvislosti s vyššie uvedenými definíciami je dôležité spomenúť podobu hybridných hrozieb. 

Dnes hybridné hrozby môžu mať podobu informačných a/alebo komunikačných technológií, ktoré 

vzhľadom na svoj vplyv na chod štátu možno označiť za jeden z hlavných cieľov hybridného útoku na 

krajinu. 

Koncepcia pre boj Slovenskej republiky proti hybridným hrozbám za jednu z podôb hybridnej 

hrozby v prostredí našej krajiny vidí práve v energetike, keďže Slovenská republika je vysoko závislá na 

dodávkach energetických surovín zo zahraničia. V tomto kontexte je však dôležité dodať, že 

nepredstavuje hlavnú hybridnú hrozbu, nakoľko v poslednom období došlo k značnému posilneniu 

                                                           
2 Bezpečnostná rada SR, Terminologický slovník krízového riadenia. 2017. 
http://www.vlada.gov.sk/data/files/7200_terminologicky-slovnik-uprava.pdf [2021-04-10]. 
3 Európska komisia, Spoločný rámec pre boj proti hybridným hrozbám. 2016. dostupné na: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/ PDF/?uri=CELEX:52016JC0018&from=EN [2021-04-18]. 
4 Hybrid CoE, Countering Hybrid Threats, 2018, https://www.hybridcoe.fi/hybrid-threats/ [2021-18-04] 
5 NATO Parliamentary Assembly. 2015. 
https://dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/NPA_resolutions_2015_ЕNGLISH.pdf [2021-18-04]. 

http://www.vlada.gov.sk/data/files/7200_terminologicky-slovnik-uprava.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/%20PDF/?uri=CELEX:52016JC0018&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/%20PDF/?uri=CELEX:52016JC0018&from=EN
https://www.hybridcoe.fi/hybrid-threats/
https://dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/NPA_resolutions_2015_ЕNGLISH.pdf


 96 

energetickej bezpečnosti proti možným výpadkom ako dôsledok politických rozhodnutí posilnením 

diverzifikácie zdrojov a trás dodávok zemného plynu na Slovensko.6  

Ďalšou možnosťou hybridnej hrozby v prostredí Slovenskej republiky, ktorá predstavuje jeden 

z hlavných nástrojov využívaných v operáciách je organizované a účelové šírenie dezinformácií. 

V tomto prípade je nevyhnutná prevencia a obrana prostredníctvom strategickej komunikácie, avšak 

v týchto aktivitách Slovenská republika značne zaostáva. Dôkazom tohto tvrdenia sú zistenia, podľa 

ktorých je Slovenská republika druhou najzraniteľnejšou krajinou v regióne voči zahraničným 

podvratným vplyvom nakoľko podpora NATO a Európskej únie (ďalej aj len ako „EÚ“) v krajine je 

alarmujúco nízka a značná časť obyvateľstva verí konšpiračným teóriám. Práve NATO a EÚ sú v tejto 

oblasti čoraz aktívnejšie a Slovenská republika ako členský štát týchto organizácií bude musieť 

prejavovať väčšiu súčinnosť. Na čele strategickej komunikácie na našom území je Ministerstvo 

zahraničných vecí a Európskych záležitostí SR, pričom je dôležité dodať, že ostatné inštitúcie vo veľkej 

miere zaostávajú.   

Hybridné hrozby môžu mať podobu polovojenských a extrémistických skupín a hnutí, ktoré 

spochybňujú suverenitu a legitimitu štátnej moci prostredníctvom svojho programu, vlastnými 

aktivitami, pričom môže dôjsť z ich strany k priamemu použitiu sily či hrozbou použitia sily. Takéto 

skupiny bývajú podporované zahraničnými aktérmi nakoľko častokrát zdieľajú spoločné ciele 

a ideologické východiská a práve táto podpora predstavuje integrálnu súčasť hybridných hrozieb. 

Využívanie nepravidelných polovojenských zoskupení namiesto vlastných jednotných ozbrojených síl 

zvyšuje legitimitu aktivít v očiach cieľovej populácie. Dokonca aj v prípade, že neprebieha priamy 

vojenský konflikt, takéto skupiny predstavujú napojenie personálne, organizačne alebo ideologicky na 

cudziu moc, čo môže predstavovať efektívnosť v rámci informačných operácií.  

V súvislosti s touto podobou hybridnej hrozby je na mieste spomenúť podporu politických 

subjektov, ktoré spadajú do kategórie politického extrémizmu, ktorý predstavuje veľmi významný 

a často využívaný nástroj na utajované presadzovanie záujmov cudzích veľmocí na území konkrétneho 

štátu. Takéto hnutia odmietajú existujúce usporiadanie spoločnosti vrátane geopolitickej orientácie, 

ako aj členstva v medzinárodných zoskupeniach, EÚ alebo NATO, a práve preto sú spravidla spojencami 

cudzích mocností, ktorých cieľom je oslabiť medzinárodné zoskupenia. Politické subjekty odmietajúce 

spoločenské usporiadanie získavajú podporu zahraničných aktérov, ktorá môže mať rôzne formy. 

V takomto prípade môže ísť o priame financovanie, sprostredkovanie kontaktov, informačnú či 

komunikačnú podporu.  

 

                                                           
6 Koncepcia pre boj SR proti hybridným hrozbám. 2018. 
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=27668 [2021-18-04]. 
 

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=27668
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VNÍMANIE HYBRIDNÝCH HROZIEB 

Vzhľadom na skutočnosť, že je v záujme štátov chrániť seba a svojich občanov pred dôsledkom 

takýchto akcií, boli vytvorené aj špecializované inštitúcie, pričom niektoré z nich sú zamerané na 

špecifické oblasti spadajúce pod tento koncept a iné zas vnímajú hybridné hrozby ako celok. 

Za špecifické inštitúcie spadajúce pod EÚ možno uviesť napríklad Stredisko Európskej únie pre 

hybridné hrozby, ktoré bolo zriadené v rámci Centra Európskej únie pre analýzu spravodajských 

informácií a rovnako tak aj Európske centrum výnimočnosti pre boj proti hybridným hrozbám.7  

V prostredí medzinárodnej organizácie NATO vznikol celý rad špecializovaných centier, z ktorých 

viaceré majú priamy vzťah k problematike hybridných hrozieb. Za najvýznamnejšiu z nich možno určiť 

napríklad Centrum výnimočnosti NATO na strategickú komunikáciu8 alebo Spoločné centrum 

výnimočnosti NATO na kybernetickú obranu.9  

Tu je na mieste spomenúť najrelevantnejší bod konceptu hybridných hrozieb, ktorý je 

pomenovaný v dokumente Spoločný rámec Európskej únie pre boj proti hybridným hrozbám. Práve 

tento dokument uvádza, že definície hybridných hrozieb sú síce rôzne, no musia zostať flexibilné, aby 

mohli reagovať na premenlivú povahu týchto hrozieb. Z tejto definície je zrejmé, že nepredstavuje 

jednoznačnosť pojmu, nakoľko sa môže meniť v závislosti od krajiny, času alebo situácie. Samotná 

Európska Komisia, ktorá predmetný dokument vydala považuje za dôležité koordinovaný postup v boji 

proti hybridným hrozbám, avšak dodáva, že každá krajina má svoje slabé miesta, na ktoré sa v prípade 

obrany musí zamerať.10  

Hlavným aspektom Spoločného rámca je potreba vystihnúť súbor všetkých činností a metód, 

ktoré môžu aktéri koordinovaným spôsobom využívať na to, aby dosiahli konkrétne stanovené ciele, 

bez potreby formálneho vyhlásenia vojny. V súvislosti s tým poukazujeme na vyjadrenie ruského 

generála Valerija Vasileviča Gerasimova, ktorý hovorí o dosahovaní cieľov bez vyhlásenia vojny.   

Generál Valerij Vasilevič Gerasimov v uverejnenom článku o novej koncepcii nelineárnych alebo 

hybridných vojen tvrdí, že hranice medzi mierom a vojnou sa stierajú a to či vojna prebieha, alebo nie, 

nie je na prvý pohľad jasné. Vojna totiž nemusí byť vyhlásená, avšak samotné následky činnosti 

založenej na hybridných hrozbách môžu byť porovnateľné s konvenčnou vojnou. Aktéri nepotrebujú 

zbrane, vystačia si s nevojenskými opatreniami a búrením sa obyvateľstva proti neprávostiam, 

                                                           
7 EURÓPSKA KOMISIA, SPOLOČNÁ SPRÁVA EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE O VYKONÁVANÍ SPOLOČNÉHO 
RÁMCA PRE BOJ PROTI HYBRIDNÝM HROZBÁM, dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017JC0030&from=EN, [2021-18-04]. 
8 NATO, dostupné na: https://www.stratcomcoe.org [2021-10-04]. 
9 NATO, dostupné na: https://ccdcoe.org [2021-10-04]. 
10 EURÓPSKA KOMISIA, Spoločný rámec. 2016. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/ 
PDF/?uri=CELEX:52016JC0018&from=EN [2021-10-04]. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017JC0030&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017JC0030&from=EN
https://www.stratcomcoe.org/
https://ccdcoe.org/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/%20PDF/?uri=CELEX:52016JC0018&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/%20PDF/?uri=CELEX:52016JC0018&from=EN
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štátnemu zriadeniu či ekonomickej situácií, voči ktorej prejavujú nesúhlas prostredníctvom protestov 

alebo propagandy, ktorá by mala podmieniť zmenu v štáte.11 

V súvislosti so samotným vnímaním hybridných hrozieb, resp. hybridných vojen je potrebné 

poukázať na skutočnosť, že rovnako ako mnoho iných pojmov v spoločenskovedných odboroch, 

nemajú jednotnú definíciu. V tomto prípade však dôvodom pre rozdielne vnímanie je jednak 

geografické hľadisko, ako aj historické skúsenosti a súčasná bezpečnostná situácia aktérov nakoľko 

platí, že každý štát si musí byť v prípade potreby ochrany bezpečnosti vedomí svojich slabých stránok.  

Pre lepšie pochopenie definície je zvykom nazerať na hybridné hrozby a vojny z geografického 

pohľadu, a teda spravidla sa rozdeľuje na americký, ruský a európsky, vďaka ktorému je možné lepšie 

porozumieť vnímaniu danej problematiky, pričom jasne vidieť spoločné znaky, ako aj rozdiely.   

Začiatky definície v prostredí Ameriky stoja na názore Franka Hoffmanna, podľa ktorého 

hybridné hrozby predstavujú celé spektrum rôznych spôsobov vedenia boja vrátane konvenčných 

schopností, nepravidelných taktík, teroristických činov a zároveň zahrňujú neobmedzené formy násilia 

a zastrašovania, ako aj kriminalitou spôsobený spoločenský rozvrat, pričom zdôrazňuje, že jednotlivé 

prvky sa prelínajú až splývajú. Subjektmi hybridnej vojny sú nielen neštátni, ale aj štátni aktéri, ktorí pri 

bojovej činnosti využívajú metódy, ktoré predstavujú hybridné hrozby. Svoju definíciu stavia na analýze 

Národnej bezpečnostnej stratégie z roku 2005, podľa ktorej sa charakter bezpečnostného prostredia 

mení kvôli prítomnosti aktérov, ktorí sa pri konfrontácií s USA nespoliehajú na konvenčnú vojenskú 

silu, v ktorej majú Spojené štáty jasnú prevahu, ale usilujú sa využívať invenčné nástroje, na ktoré 

tradičná vojenská sila nedokáže adekvátne reagovať.12 

Na teóriu Hoffmana neskôr nadviazal plukovník John McCuen v diele Hybrid Wars, v ktorom 

hybridnú vojnu vníma ako inštrument na uchopenie celého spektra konfliktov. Primárnou snahou 

aktérov je podľa neho získanie podpory miestneho obyvateľstva, udržanie si podpory vlastných 

obyvateľov, ovplyvňovanie verejnej mienky a získavanie podpory medzinárodného spoločenstva. Na 

základe jeho teórie boje neprebiehajú na konvenčných, ale na asymetrických bojiskách, predovšetkým 

na informačnej, kultúrnej, politickej a ekonomickej úrovni.13 

Na základe teórie Hoffmana možno definovať rozdiel medzi hybridnou vojnou a hybridnou 

hrozbou. Jednoducho povedané, hybridné hrozby sú metódami, využitím ktorých dochádza k hybridnej 

vojne. 

                                                           
11 GERASIMOV, V.V., The Gerasimov doctrine. 2013. dostupné na: 
https://www.politico.com/magazine/story/2017/09/05/gerasimov-doctrine-russia-foreign-policy-215538/ 
[2021-18-04]. 
12 HOFFMAN, G.F., Conflict in the 21th century: The rise of hybrid wars. 2007. Dostupné na: 
https://www.potomacinstitute.org/images/stories/publications/potomac_hybridwar_0108.pdf [2021-15-04]. 
13 MCCUEN, J.J., Hybrid wars. 2008. Dostupné na: https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/military-
review/Archives/English/MilitaryReview_20080430_art017.pdf [2021-15-04]. 

https://www.politico.com/magazine/story/2017/09/05/gerasimov-doctrine-russia-foreign-policy-215538/
https://www.potomacinstitute.org/images/stories/publications/potomac_hybridwar_0108.pdf
https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/military-review/Archives/English/MilitaryReview_20080430_art017.pdf
https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/military-review/Archives/English/MilitaryReview_20080430_art017.pdf


 99 

Ako sme už spomenuli vyššie, súčasné vnímanie hybridnej hrozby a vojny v rámci Ruskej 

federácie pramení z pohľadu námestníka ministra obrany Ruskej federácie generála Valerija Vasileviča 

Gerasimova, ktorý o hybridnej vojne hovorí ako o vojne novej generácie.  Zatiaľ, čo Američania v rámci 

hybridnej hrozby hovoria aj o vojenských nástrojoch, Rusko viac spolieha na nevojenské kapacity, 

a teda ide najmä o informačné, politické a ekonomické nástroje.  

Ruský pohľad možno načrtnúť renesanciou pojmu hybridná vojna, ktorá bola odštartovaná práve 

začiatkom ukrajinského konfliktu a ruskej anexie Krymu na jar v roku 2014. Tieto udalosti boli dôvodom 

pre opätovný nárast používania tohto pojmu v prácach teoretikov zaoberajúcich sa bezpečnosťou, 

expertov na bezpečnosť, politických predstaviteľov, rôznych analytikov a médií.14 

Prvé náznaky využívania hybridných hrozieb Ruskom sa prejavili už v roku 2008 vo vojne v 

Gruzínsku, avšak nemali až takú intenzitu. V roku 2014, teda v čase vypuknutia vojny na Ukrajine začalo 

Rusko využívať hybridné hrozby v omnoho väčšom rozsahu. Využili najmä silu televízie, v ktorej 

prezentovali Ukrajincov ako fašistov, ktorí na základe príkazov zo západu vedú vojny s cieľom vyhladiť 

celý ruský svet.  

Samotný konflikt na Ukrajine a obsadenie Krymu neoznačenými ruskými vojakmi predstavoval 

nasadenie konceptu hybridného spôsobu vedenia vojny v omnoho väčšom rozsahu než kedykoľvek 

predtým. Išlo o kombináciu nasadenia neoznačených vojakov, mobilizácie domácich polovojenských 

skupín podporovaných spravodajskými službami a kybernetických a informačných operácií, ktoré sa 

stali typickými pre využitie tohto konceptu na Ukrajine. Následná eskalácia a nasadenie regulárnych síl 

ruskej armády boli až ďalšou fázou konfliktu ako reakcia na narastajúci tlak zo strany ukrajinskej 

armády na tzv. ľudové republiky na východe Ukrajiny. 

V kontexte európskeho pohľadu je nevyhnutné spomenúť autora Franka van Kappena, ktorý 

poukázal na fakt, že štáty, ktoré vedú hybridnú vojnu uzatvárajú dohody s neštátnymi aktérmi, 

bojovníkmi, súkromnými organizáciami a skupinami miestnych obyvateľov, avšak akákoľvek 

komunikácia je medzi nimi popieraná.15 

Ďalšími autormi, ktorých možno v súvislosti s hybridnou vojnou a hrozbou v podmienkach 

Európy spomenúť je Zdeněk Kříž, Zinaida Schevcuk a Peter Števkov, podľa ktorých hybridná vojna 

„predstavuje ozbrojený konflikt vedený kombináciou nevojenských a vojenských prostriedkov s cieľom 

ich synergickým efektom prinútiť protivníka k vykonaniu takých krokov, ktoré by sám o sebe nevykonal. 

                                                           
14 MILO D., Mapovanie zraniteľnosti Slovenskej republiky v oblasti hybridných hrozieb. 2018. Dostupné na: 
https://www.globsec.org/wp-content/uploads/2018/08/Zranitelnost-SR-v-oblasti-hybridnych-hrozieb-web.pdf 
[2021-18-04]. 
15 IVANČÍK, R., Hybridná vojna – vojna 21. storočia. 2016. Dostupné na: 
https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje/Kultura_Bezpieczen
stwa_Nauka_Praktyka_Refleksje-r2016-t-n22/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje-r2016-t-
n22-s205-239/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje-r2016-t-n22-s205-239.pdf [2021-18-04]. 

https://www.globsec.org/wp-content/uploads/2018/08/Zranitelnost-SR-v-oblasti-hybridnych-hrozieb-web.pdf
https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje-r2016-t-n22/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje-r2016-t-n22-s205-239/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje-r2016-t-n22-s205-239.pdf
https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje-r2016-t-n22/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje-r2016-t-n22-s205-239/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje-r2016-t-n22-s205-239.pdf
https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje-r2016-t-n22/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje-r2016-t-n22-s205-239/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje-r2016-t-n22-s205-239.pdf
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Hlavnú úlohu pri dosiahnutí cieľov vojny hrajú nevojenské prostriedky v  podobe psychologických 

operácií a  propagandy, ekonomických sankcií, embárg, kriminálnych aktivít, teroristických aktivít a 

iných subverzívnych aktivít podobného charakteru. Vojenské operácie útočníka sú vedené 

nepravidelnými silami kombinujúcimi symetrické a asymetrické spôsoby vedenia bojovej činnosti proti 

celej spoločnosti a najmä proti jej politickým štruktúram, orgánom štátnej správy a samosprávy, 

ekonomike štátu, morálke obyvateľstva a ozbrojeným silám.“16 

Podľa spomínaných autorov sa za významne nebezpečný považuje najmä mediálny priestor, 

ktorý má mimoriadny dosah na široké vrstvy populácie. Zdôrazňujú preto, že v rámci ochrany pred 

hybridnými hrozbami význam činnosti spravodajských služieb a občiansku spoločnosť schopnú 

hybridné formy útoku včas rozpoznať. 

Aj v rámci európskeho pohľadu možno vidieť, že aktérmi hybridnej vojny môžu byť štátni, aj 

neštátni aktéri, ktorých spolupráca prebieha v utajení, pričom ich cieľom je prinútiť obeť k aktivitám, 

ktoré sa nezhodujú s oficiálnym a zaužívaným smerovaním.  

Celkovo tak možno v súvislosti s hybridnými hrozbami uviesť, že aktéri sa v tomto prípade 

vyhýbajú priamym stretom a na dosiahnutie vytýčených cieľov využívajú napr. kybernetické útoky,17 

informačné operácie, energetickú politiku, ovplyvňovanie volieb, politický nátlak, aktivity tajných 

služieb, ekonomický vplyv a strategickú korupciu či polovojenské skupiny rôzneho druhu. Hybridná 

vojna je potom častokrát vedená tak, aby využívala zraniteľnosť štátu v celom jeho politickom, 

vojenskom, ekonomickom, sociálnom, informačnom a infraštruktúrnom spektre.18 

 

RUSKÁ NACIONALISTICKÁ ORGANIZÁCIA AKO HYBRIDNÁ HROZBA NA SLOVENSKU? 

Ako už bolo spomenuté v úvode článku, hybridné hrozby sa čoraz častejšie týkajú štátov, ktoré 

dodnes neboli cieľom žiadneho vojenského konfliktu. Práve jednou z takých krajín je aj Slovenská 

republika, na ktorej území pôsobí organizácia Noční vlci.  

V roku 2018 sa v médiách objavila informácia, že na území Slovenskej republiky, konkrétne 

v obci Dolná Krupá, ktorá sa nachádza neďaleko Bratislavy došlo k vytvoreniu základne ruskej 

nacionalistickej organizácie Noční vlci. Táto informácia sa dostala aj do zahraničia, keďže o nej písala aj 

britská BBC.19 

                                                           
16 KRÍŽ Z., SCHEVCUK Z., ŠTEVKOV P., Koncept a potenciál hybridní války a jak proti ní bojovať. 2016. dostupné 
na: http://data.idnes.cz/soubory/na_knihovna/A161212_M02_021_HH16_PP-V1.PDF [2021-15-04]. 
17 K otázke kybernetických útokov pozri: VALUCH, J.: Kybernetické hrozby v kontexte medzinárodného práva 
a medzinárodnej bezpečnosti. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019, s. 34-36.  
18 Bližšie pozri: MCDC Countering Hybrid Warfare Project: Understanding Hybrid Warfare, MCDC January 2017, 
s. 25;  dostupné na: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/647776/d
ar_mcdc_hybrid_warfare.pdf [2021-15-04]. 
19 VYDRA J.,Noční vlci už aj na Slovensku. 2018. dostupné na: https://www.topky.sk/cl/10/1724613/FOTO-
Motorkari-Nocni-vlci-uz-aj-na-Slovensku--Velke-sidlo-pri-Trnave--sefom-je-znamy-Kalinaka [2021-15-04]. 

http://data.idnes.cz/soubory/na_knihovna/A161212_M02_021_HH16_PP-V1.PDF
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/647776/dar_mcdc_hybrid_warfare.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/647776/dar_mcdc_hybrid_warfare.pdf
https://www.topky.sk/cl/10/1724613/FOTO-Motorkari-Nocni-vlci-uz-aj-na-Slovensku--Velke-sidlo-pri-Trnave--sefom-je-znamy-Kalinaka
https://www.topky.sk/cl/10/1724613/FOTO-Motorkari-Nocni-vlci-uz-aj-na-Slovensku--Velke-sidlo-pri-Trnave--sefom-je-znamy-Kalinaka
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Na základe zistenia tejto skutočnosti sa vytvorili snímky z dronov, podľa ktorých sa v spomínanej 

základni nachádzali obrnené vozidlá a tanky, ktoré však podľa slov polície neboli schopné streľby. Na 

čele ruskej organizácie na území Slovenskej republiky je blízky priateľ niekdajšieho ministra vnútra, 

ktorý patril medzi najvplyvnejších politikov Slovenska.  

Práve vstup ruskej nacionalistickej organizácie na Slovensko vytvorilo medzi politickými 

predstaviteľmi značne rozdielne postoje k predmetnej veci. Niektorí označovali Nočných vlkoch ako 

nástroj režimu, ktorý sa podieľa na okupácií susednej krajiny, iní zastávali názor, že policajné orgány 

a generálna prokuratúra musí rozhodnúť o možnom riziku, ktorá táto organizácia môže pre Slovensko 

predstavovať. Ministerstvo zahraničných vecí zastávalo názor, že akékoľvek aktivity musia byť 

starostlivo monitorované, pričom uznalo, že vplyv Nočných vlkov môže byť škodlivý najmä, čo sa týka 

šírenia ich názorov. V tomto čase sa však medzi politickými predstaviteľmi objavili aj vtedajší členovia 

vlády, ktorí nemali problém s týmto zoskupením a dokonca by neodmietli ani pozvanie na spoločné 

stretnutie.  

Do tohto momentu, t.j. vstupu Nočných vlkoch na územie Slovenska sa o nich v slovenskom 

prostredí písalo predovšetkým v rámci spomienkových jázd po osi Moskva-Berlín, čím si pripomínali 

víťazstvo nad fašizmom. Podľa Laudera táto ruská organizácia predstavovala len časť rozsiahlej siete 

mimovládnych organizácií, vojenských združení a súkromných podnikov, ktoré pracujú na príkaz ruskej 

vlády. Taktiež ich možno označiť za príklad tendencie ruskej vlády zadávať neštátnym subjektom 

činnosti, ktoré tradične vykonávajú štátne spravodajské a obranné jednotky, medzi ktoré patrí 

napríklad zhromažďovanie spravodajských informácii, šírenie propagandy, agitácia a provokácie, 

bojové operácie a násilie šité na mieru vrátane zastrašovania a cieleného atentátu.20 

Začiatkom 90. rokov prevzal riadenie tohto zoskupenia Alexander Zaldostanov, známy ako 

„Chirurg“, ktorému udelil Vladimír Putin medailu Rád cti za prácu v oblasti patriotického vzdelávania 

mládeže a za zachovávanie odkazu padlých z Veľkej vlasteneckej vojny. Do príchodu Zaldostanova 

slúžili Noční vlci ako podpora ruskej armády, potom sa oveľa viac začali zapájať do vojenských operácií 

koordináciou blokovania ciest a zamerali sa na zastrašovanie miestnych úradníkov. Noční vlci boli 

zároveň jedným z dvoch neštátnych aktérov s povolením vykonávať ozbrojené operácie na východe 

Ukrajiny a podieľali sa aj na ruskej operácii na Kryme. Niektorí odborníci túto ruskú organizáciu 

považujú za predĺženú ruku Kremľa, keďže existuje prepojenie medzi organizáciou a Kremľom. Jedným 

                                                           
20 LAUDER M., Wolves of the Russian Spring: An Examination of the Night Wolves as a Proxy for the Russian 
Government, 2018. Dostupné na: http://www.journal.forces.gc.ca/vol18/no3/PDF/CMJ183Ep5.pdf a HARRIS K., 
Russia's Fifth Column: The Influence of the Night Wolves Motorcycle Club, dostupné na: 
https://www.researchgate.net/publication/323948657_Russia%27s_fifth_column_The_influence_of_Night_W
olves_Motorcycle_Club [2021-18-04]. 

http://www.journal.forces.gc.ca/vol18/no3/PDF/CMJ183Ep5.pdf
https://www.researchgate.net/publication/323948657_Russia%27s_fifth_column_The_influence_of_Night_Wolves_Motorcycle_Club
https://www.researchgate.net/publication/323948657_Russia%27s_fifth_column_The_influence_of_Night_Wolves_Motorcycle_Club
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dychom treba dodať, že neexistuje priamy dôkaz toho, že všetky ich aktivity, konkrétne tie vykonávané 

na našom území koordinuje Kremeľ v záujme dosiahnutia svojich vlastných strategických plánov.21  

Na základe všetkých spomenutých informácií o hybridných vojnách a v súvislosti s organizáciou 

Noční vlci možno tvrdiť, že aktivitami organizácie dochádza k polarizácii spoločnosti a destabilizovaniu 

usporiadania štátu. Toto tvrdenie potvrdzuje skutočnosť, že najvyšší predstavitelia Slovenskej 

republiky nenašli spoločnú reč a každý z nich reagoval odlišným spôsobom, čo môže viesť k nestabilite 

v krajine. Zároveň majú z dlhodobého hľadiska vplyv na verejnú podporu súčasného smerovania 

zahraničnej politiky.  

Uvedený prípad možno analyzovať tiež z hlavných dvoch indikátorov hybridných hrozieb, 

ktorými je externý a/alebo interný politický nátlak na najvyšších štátnych predstaviteľov a štátne 

inštitúcie. Zároveň nastáva situácia, ktorá je neprehľadná čím sa znižuje schopnosť obete adekvátne 

reagovať a taktiež prezencia takejto organizácie na našom území predstavuje informačné 

a propagandistické operácie s cieľom podkopať dôveru v štátne inštitúcie, vyvolávať spoločenské 

nepokojne a vážne narušiť politickú a bezpečnostnú situáciu. 

 

ZÁVER 

V posledných rokoch sa v prostredí Slovenskej republiky čoraz viac diskutuje o hybridných 

hrozbách z pohľadu šírenia dezinformácií a propagandy na internete alebo prostredníctvom 

politických predstaviteľov. Práve takéto vnímanie môže vyvolávať dojem, že hybridné hrozby sa 

rovnajú len šíreniu dezinformácií a propagandy.  

Hybridné hrozby pritom nepredstavujú nový pojem. Ide o súbor rôznych nátlakových činností, 

ktorými sa zraňuje konkrétny cieľ, vytvárajú sa neprehľadné situácie a narúša sa samotné fungovanie 

vo vnútri štátu aj tým, že dochádza k rozporom medzi najvyššími predstaviteľmi a zároveň dochádza 

k nedôvere zo strany obyvateľstva. 

K popularizácii pojmov, ktoré sú predmetom tohto článku došlo v posledných rokoch v súvislosti 

s rôznymi aktivitami, kedy došlo k napadnutiu aj štátov, ktoré dodnes neboli terčom žiadnych 

vojenských aktivít.  

Vzhľadom na skutočnosť, že už nejde len o pojmy využívané v odbornej vojenskej 

a bezpečnostnej komunite je oveľa potrebnejšie, aby sa samotná spoločnosť nielen zaujímala 

o predmetnú problematiku, ale vnímala aj spôsoby, ktoré môžu predstavovať hybridné hrozby, 

prostredníctvom, ktorých môže existovať vojna bez toho, aby došlo k jej vyhláseniu. 

                                                           
21 LAUDER M., Wolves of the Russian Spring: An Examination of the Night Wolves as a Proxy for the Russian 
Government, 2018. Dostupné na: http://www.journal.forces.gc.ca/vol18/no3/PDF/CMJ183Ep5.pdf [2021-15-
04]. 

http://www.journal.forces.gc.ca/vol18/no3/PDF/CMJ183Ep5.pdf
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Cieľom článku bolo nielen priblížiť tieto pojmy, upozorniť na vnímanie z geografického pohľadu 

a zosumarizovať podoby hybridných hrozieb, ale aj to, že ide o súbor činností, s ktorými sa dennodenne 

stretávame bez toho, aby sme si uvedomovali, že môžu predstavovať existujúci problém. Zároveň bolo 

cieľom článku dať do pozornosti skutočnosť, že aj na našom území možno nájsť aktivity, ktoré sú 

schopné do veľkej miery ovplyvniť fungovanie nášho štátu, rozhodovacie procesy v ňom 

a v neposlednom rade aj prístup obyvateľov k informáciám, resp. dezinformáciám, ku ktorým sa 

prostredníctvom médií čoraz jednoduchšie dostávajú. 

V minulosti existovali celkom odlišné spôsoby vedenia vojny, ktoré boli v znamení zbraní, rakiet, 

lietadiel a obsadzovaní území. Dnešný svet plný nových výdobytkov, inteligentných zariadení a rôznych 

počítačových sietí poskytuje aktérom hybridných hrozieb oveľa jednoduchšie spôsoby dosiahnutia 

zmien vo svete.  

Na záver len dodávame, že to, čo sa kedysi zdalo ako nemožné, dnes sa čoraz ľahšie stáva 

realitou. NATO a EÚ si čoraz viac uvedomuje potrebu chránenia nielen záujmov, ale aj území všetkých 

svojich členských štátov. A aj napriek tomu, že Slovenská republika nepredstavuje svetovú veľmoc, 

s ohľadom na svojich susedov, by sme mali byť spôsobilý chrániť našu štátnosť, územie, obyvateľstvo 

a záujmy v spolupráci s organizáciami, ktoré aktívne vytvárajú kroky k tomu, aby hybridné hrozby či 

hybridné vojny nemali taký jednoduchý priestor pre svoju aktivizáciu. 
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Abstrakt: Je to už rok, čo Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (OSN) prijala rezolúciu č. 2532 o 

zastavení nepriateľských akcií v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, v ktorej pandémiu COVID-19 

označila ako možnú hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť. Význam tohto označenia si získava čoraz väčšiu 

pozornosť s novovznikajúcimi netradičnými hrozbami pre medzinárodný mier a bezpečnosť, ako sú klimatické 

krízy alebo globálne pandémie. Charta OSN zveruje Bezpečnostnej rade primárnu zodpovednosť za udržanie 

medzinárodného mieru a bezpečnosti. Účinnosť týchto právomocí je však často spochybňovaná, podobne ako 

tomu bolo pri globálnej zdravotnej kríze spôsobenej pandémiou COVID-19. Aj keď Svetová zdravotnícka 

organizácia aj Valné zhromaždenie OSN konali rýchlo, oneskorená reakcia Bezpečnostnej rady naznačuje, že 

existujú obmedzenia v medzinárodnej spolupráci. Príspevok preto bude skúmať práve novovznikajúce výzvy 

netradičných hrozieb pre medzinárodný mier a bezpečnosť a ich dôsledky pre kľúčových aktérov na 

medzinárodnej scéne, ako je Bezpečnostná rada. Cieľom tohto príspevku je preskúmať úlohu Bezpečnosti rady 

pri riešení týchto nových výziev v oblasti mieru a bezpečnosti. 

 

Kľúčové slová: Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov, rezolúcia, globálna pandémia, medzinárodný 

mier a bezpečnosť, Charta Organizácie Spojených národov 

 

Abstract: It has been a year since the United Nations (UN) Security Council adopted Resolution 2532, determining 

the COVID-19 pandemic as an endangerment to international peace and security. The significance of such 

designation is gaining increasing attention with the newly emerging non-traditional threats to international 

peace and security, such as climate crises or global pandemics. The UN Charter vests the Security Council the 

primary responsibility to maintain international peace and security. However, the effectiveness of such powers 

is often called into question, as was also the case with the global health crisis caused by the COVID-19 pandemic.  

Although both the World Health Organization and the General Assembly acted quickly, the Security Council’s 

                                                           
1 Tento príspevok bol spracovaný v rámci  projektu VEGA č. 1/0579/20 “Ozbrojené konflikty a kybernetické 
hrozby – výzvy pre medzinárodné právo 21. storočia“. 
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delay in response suggests that constrains on international cooperation remain. Therefore, the paper will explore 

the challenges of the newly emerging non-traditional threats to international peace and security and their 

implications on the key actors at international arena, such as the Security Council. The aim of this paper is to 

explore the role of the Security Council in addressing these new challenges to peace and security. 

 

Key words: United Nations Security Council, Resolution, Global Pandemic, International Peace and Security, 

United Nations Charter 

 

 

ÚVOD 

Kým pred pár rokmi sme si predstavili situáciu spojenú s ozbrojeným konfliktom, či už 

medzinárodného charakteru alebo nemajúci medzinárodný charakter, ako typický modelový príklad 

z učebníc, predstavujúci možnú hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť, súčasné reálie nás naučili 

chápať a najmä prispôsobovať náš výklad pojmu ohrozenie medzinárodného mieru a bezpečnosti 

novým javom a výzvam, ktorým nepochybne čelí dnešná medzinárodná spoločnosť. Dnešná 

najčastejšie rezonujúca téma nielen na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni, pandémia ochorenia 

COVID-19, taktiež nepochybne prispela k odôvodnenosti potrebe rozšírenia nášho vnímania ale aj 

skúmania novo vznikajúcich výziev a netradičných hrozieb pre medzinárodný mier a bezpečnosť. 

V súčasnosti predstavuje pandémia ochorenia COVID-19 bezprecedentnú núdzovú situáciu, ktorá 

zasiahla všetky štáty sveta a subjekty medzinárodného spoločenstva, nútiac a vyžadujúc si prijatie 

okamžitých opatrení, tak na vnútroštátnej ako aj na medzinárodnej úrovni, s cieľom riešiť 

a predchádzať ďalším negatívnym dopadom vzniknutej zdravotnej krízy. 

Dôležitým medzníkom na medzinárodnej úrovni bolo oficiálne vyhlásenie Generálneho riaditeľa 

Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v januári 2020, že výskyt ochorenia COVID-19 sa považuje za 

stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu.2 V zmysle čl. 1 Medzinárodných 

zdravotných predpisov (International Health Regulations), stav ohrozenia verejného zdravia 

medzinárodného významu označuje mimoriadnu udalosť, u ktorej hrozí šírenie choroby do ďalších 

štátov a je potrebná koordinovaná medzinárodná reakcia.3 Členské štáty WHO boli tak vyzývané 

k prijatiu opatrení, ktorými zabránia ďalšiemu šíreniu choroby. Krátko po vyhlásení stavu ohrozenia 

verejného zdravia medzinárodného významu, 11. marca 2020, vyhlásila WHO celosvetovú pandémiu 

                                                           
2 World Health Organization, ‘WHO Director-General’s statement on IHR Emergency Committee on Novel 
Coronavirus (2019-nCoV)’, 30. januára 2020, dostupné na: www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-
general-s-statement-on-ihr-emergency-committee-on-novel-coronavirus-(2019-ncov). 
3 Svetová Zdravotnícka Organizácia, Medzinárodné zdravotné predpisy, 2005, 2509 UNTS 79, čl. 1. 
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ochorenia COVID-19.4 Z bezprecedentnej mimoriadnej situácie v oblasti verejného zdravia sa čoskoro 

stala celosvetová pandémia, ktorá vyvolala nielen množstvo nezodpovedaných otázok, ale aj nové, 

bezprecedentné výzvy znepokojujúce nielen všetky štáty medzinárodnej spoločnosti, ale aj ďalších 

kľúčových aktérov na medzinárodnej úrovni.  

Kým jednotlivé štáty naprieč svetom, ako aj väčšina kľúčových aktérov na medzinárodnej úrovni 

sa promptne snažili reagovať na novo vzniknutú situáciu, najmä prijímaním opatrení na zamedzenie 

šírenia ochorenia COVID-19, reakcia jedného z najkľúčovejších aktérov medzinárodnej spoločnosti, 

Bezpečnostnej rady OSN stále neprichádzala. V promptnej reakcii za OSN prevzal iniciatívu najmä 

Generálny tajomník, António Guterres, ktorý 12 dní po vyhlásení celosvetovej pandémie ochorenia 

COVID-19 vyzval na celosvetové prímerie, a vyzval spoločnosť aby svoje úsilie zamerala na boj proti 

pandémii.5 Výzvu Generálneho tajomníka OSN prijali a podporili nielen hlavy štátov naprieč svetom, 

ale aj regionálne organizácie. Výzva bola podporená nezáväzným vyhlásením až 171 členskými štátmi 

a pozorovateľmi v rámci OSN.6 Ku generálnemu tajomníkovi OSN sa 2. apríla 2020 pridalo aj Valné 

zhromaždenia OSN, ktoré prijalo prvú dôležitú rezolúciu č. 74/270 požadujúc intenzívnejšiu 

medzinárodnú spoluprácu zameranú na potlačenie, zmiernenie, a porazenie pandémie.7 Samotná 

rezolúcia Valného zhromaždenia OSN poukázala na hrozbu pre ľudské zdravie, bezpečnosť a prospech 

spôsobenú pandémiou ochorenia COVID-19.8  

Už 9. apríla 2020, sa Generálny tajomník OSN obrátil na Bezpečnostnú radu OSN s cieľom 

upozorniť na „významné hrozby pre zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti“, ktoré 

pandémia ochorenia COVID-19 predstavuje, a ktoré môžu viesť až k nárastu sociálnych nepokojov, 

násilia, a výrazne by podkopali schopnosť medzinárodného spoločenstva bojovať proti tomuto 

ochoreniu.9 Uprostred exponenciálne rastúcich počtov prípadov nákazy a čoraz zjavenejších 

globálnych následkov pandémie, Bezpečnostná rada OSN však zostala frustrujúco ticho, zmätená 

                                                           
4 World Health Organization, ‘WHO Director-General‘s opening remarks at the media briefing on COVID-19, 11. 
marca 2020, dostupné v anglickom jazyku na: www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-
opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020. 
5 United Nations Secretary-General, ‘The fury of the virus illustrates the folly of war’, 23. marca 2020, dostupé 
v anglickom jazyku na: https://www.unsecretariat.net/un-coronavirus-communications-team/fury-virus-
illustrates-folly-war.html. 
6 Statement of support by 171 UN Member States, Non-Member Observer States, and Observers to the UN 
Secretary-General’s Appeal for a Global Ceasefire amid the COVID-19 Pandemic, 22. júna  2020, dostupné 
v anglickom jazyku na: https://reliefweb.int/report/world/statement-support-171-unmember- states-non-
member-observer-states-and-observers-un. 
7 Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN č. 74/270, Global solidarity to fight the coronavirus disease 2019 (COVID-
19), 2 apríl 2020, UN Doc. A/RES/74/270. 
8 Ibid. 
9 United Nations Secretary-General, ‘Secretary-General’s remarks to the Security Council on the COVID-19 
Pandemic [as delivered]’, 9. apríla 2020, dostupné v anglickom jazyku na: 
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-04-09/secretary-generalsremarks-the-security-council-
the-covid-19-pandemic-delivered. 
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a rozpoltená najmä politickými nezhodami medzi jej stálymi členmi, predovšetkým Čínou (ktorá v tom 

čase v marci 2020 aj predsedala Bezpečnostnej rade OSN10) a Spojenými štátmi americkými.11 Napriek 

týždňom neúnavných negociácií o návrhu znenia rezolúcie sponzorovanej Francúzskom a Tuniskom,12 

Bezpečnostná rada nedokázala promptne zaujať jednoznačné stanovisko k pandémii viac ako tri 

mesiace. Až 1. júla 2021, prijala Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov rezolúciu č. 2532 

(2020) o zastavení nepriateľských akcií v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, v ktorej 

pandémiu COVID-19 označila ako možné ohrozenie zachovania medzinárodného mieru a bezpečnosti 

a požadovala všeobecné prímerie a humanitárne pauzy v ozbrojených konfliktoch.13  

Napriek tomu, že sa nejedná o prvú rezolúciu svojho druhu, v ktorej Bezpečnostná rada OSN 

považuje stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu za možnú hrozbu pre 

medzinárodný mier a bezpečnosť, ako bude načrtnuté aj v tomto článku, význam tohto označenia si 

získava čoraz väčšiu pozornosť s novo vznikajúcimi a  aktuálnymi netradičnými hrozbami pre 

medzinárodný mier a bezpečnosť, ako sú napríklad klimatické krízy alebo globálne pandémie. Rezolúcia 

Bezpečnostnej rady OSN č. 2532 je preto ďalším argumentom podporujúcim rekonceptualizáciu pojmu 

bezpečnosť ako „ľudská bezpečnosť“, a jedným z príkladov toho, aký rozsah a akú širokú škálu udalostí, 

situácií a aktuálnych výziev, ktorým čelí medzinárodné spoločenstvo možno označiť za aktuálne výzvy 

alebo ohrozenie pre zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti, ktoré už nespadajú do tradičnej 

paradigmy vojenskej bezpečnosti. To ďalej potvrdzuje, že postupne prechádzame od tradičného 

vnímania úlohy Bezpečnostnej rady OSN, ako ochrancu medzinárodného mieru a bezpečnosti najmä 

v kontexte vojenských konfliktov v užšom slova zmysle, k tomu komplexnejšiemu vnímaniu úlohy 

Bezpečnostnej rady OSN ako všeobecného strážcu a ochrancu medzinárodného mieru a bezpečnosti 

v širšom slova zmysle. 

Hlavným cieľom príspevku bude preto preskúmať úlohu Bezpečnosti rady OSN pri riešení nových 

výziev pre zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti ktorým medzinárodná spoločnosť 

nepochybne čoraz častejšie čelí. Príspevok sa v značnej miere zameria najmä na skúmanie súvislosti 

medzi mimoriadnymi udalosťami verejného zdravia medzinárodného významu (ako napríklad globálne 

pandémie, epidémie, či iné zdravotné krízy) a aktuálnymi hrozbami pre medzinárodný mier 

a bezpečnosť. Zároveň, ako príklad pre skúmanie tejto súvislosti a samotnej úlohy Bezpečnostnej rady 

                                                           
10 United Nations Security Council, ‘Security Council Presidency’, dostupné v anglickom jazyku na: 
https://www.un.org/securitycouncil/content/presidency. 
11 BALMOND, L.: Le Conseil de Sécurité des Nations Unies Face à la Pandémie de Covid-19: Pourquoi ce Silence? 
In: Paix et Sécurité Européenne et Internationale, 27. jún 2020, dostupné vo francúzskom jazyku na: 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03165366/. 
12 Bezpečnostná rada OSN, Francúzsko and Tunisko: návrh rezolúcie, 1. júl 2020, U.N. Doc. S/2020/607. 
13 Rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 2532 (2020), 1. júl 2020, U.N. Doc. S/RES/2532. 
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OSN sa príspevok zameria na vybrané rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, prijaté s cieľom globálne 

reagovať na novo vzniknuté krízy, majúce dopad na zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti.  

 

ÚLOHA BEZPEČNOSTNEJ RADY ORGANIZÁCIE SPOJENÝCH NÁRODOV V SÚVISLOSTI SO 

ZACHOVANÍM MEDZINÁRODNÉHO MIERU A BEZPEČNOSTI 

Súčasná pandémia ochorenia COVID-19 vyvolala množstvo otázok aj v odvetví  medzinárodného 

práva, zahŕňajúc otázky týkajúce sa úlohy kľúčových aktérov na medzinárodnej úrovni v reakcii 

a v riadení novo vzniknutej globálnej zdravotnej krízy. Okrem už spomínanej WHO, ktorá v zmysle 

Medzinárodných zdravotných predpisov (2005) zohráva kľúčovú úlohu pri riadení globálneho režimu 

kontroly medzinárodného šírenia chorôb,14 ďalší kľúčový aktér je nepochybne OSN, a v otázkach 

medzinárodnej bezpečnosti konkrétnejšie Bezpečnostná rada OSN.  

V zmysle čl. 1 Charty OSN, ako zakladajúceho dokumentu OSN, bola  OSN vytvorená so štyrmi 

základnými cieľmi, a to predovšetkým zachovávať medzinárodný mier a bezpečnosť; rozvíjať priateľské 

vzťahy medzi národmi; uskutočňovať medzinárodnú spoluprácu riešením medzinárodných problémov 

a byť strediskom pre zosúlaďovanie krokov jednotlivých národov pri dosahovaní týchto spoločných 

cieľov.15 Charta OSN zveruje Bezpečnostnej rade OSN primárnu zodpovednosť a mandát na zachovanie 

medzinárodného mieru a bezpečnosti, ako jedného z hlavných cieľov organizácie. Účinnosť týchto 

právomocí je však často spochybňovaná, najmä kvôli samotnej štruktúre Bezpečnostnej rady, a jej 

závislosti od meniacich sa politických cieľov jej stálych členov.  

 

Úloha Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov v štruktúre Organizácie Spojených 

národov 

Čl. 7 Charty OSN zaraďuje Bezpečnostnú radu OSN medzi hlavné orgány OSN popri Valnom 

zhromaždení, Hospodárskej a sociálnej rade, Poručenskej rade, Medzinárodnom súdnom dvore 

a Sekretariáte. Bezpečnostná rada v rámci štruktúry OSN je predovšetkým politický orgán, ktorý koná 

z politických dôvodov.16 Bezpečnostná rada OSN sa môže a často sa aj zaoberá dôkazmi a samotnou 

právnou argumentáciou, hoci základ pre jej konanie zostáva predovšetkým politický.17 Bezpečnostnú 

radu možno teda vo všeobecnosti charakterizovať ako najvyšší politický orgán OSN konajúci v mene 

                                                           
14 Svetová zdravotnícka organizácia, Medzinárodné zdravotné predpisy, 2005, 2509 UNTS 79, Predslov. 
15 Organizácia Spojených národov, Charta Organizácie Spojených národov, 24. október 1945, 1 UNTS XVI, čl. 1. 
16 Medzinárodný súdny dvor, Nikaragua proti Spojeným štátom americkým (Vojenské a polovojenské aktivity 
v a proti Nikarague), Odlišné stanovisko sudcu Schwebela, 27. jún 1986, ICJ Reports 1986. 
17 BROWNLIE, I.: Principles of Public International Law, 6th ed., Oxford University press, 2003. 
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všetkých členov OSN (nielen členov Bezpečnostnej rady OSN),18 ktorý má primárnu zodpovednosť za 

zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti. 

Úlohy, zloženie a právomoci Bezpečnostnej rady OSN sú určené predovšetkým v Kapitole 

V Charty OSN a to v čl. 23 – 32 Charty OSN. Bezpečnostná rada sa skladá z pätnástich členov Organizácie 

Spojených národov, zahŕňajúc Čínsku republika, Francúzsko, Rusko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie 

a Severného Írska a Spojené štáty americké, ktorí sú stálymi členmi Bezpečnostnej rady.19 Valné 

zhromaždenie OSN však volí ďalších desať nestálych členov Bezpečnostnej rady OSN na dva roky.20 

Aktuálne k 1. júlu 2021 sú nestálymi členmi Bezpečnostnej rady OSN Estónsko, India, Írsko, Keňa, 

Mexiko, Niger, Nórsko, Svätý Vincent a Grenadíny, Tunisko a Vietnam.21 

Hlavná zodpovednosť Bezpečnostnej rady OSN vyplýva z čl. 24 Charty OSN, a to už vyššie 

spomínaná kľúčová úloha v zachovaní medzinárodného mieru a bezpečnosti. V zmysle čl. 24 ods. 2 

Charty OSN,  pri plnení týchto povinností Bezpečnostná rada koná v súlade s cieľmi a zásadami 

Organizácie Spojených národov. Osobitnú právomoc, zverenú Bezpečnostnej rade na umožnenie 

splnenia týchto povinností určujú kapitoly VI, VII, VIII a XII Charty OSN. 

 

Úloha Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov ako ochrancu medzinárodného 

mieru v užšom slova zmysle 

Kapitola VII Charty OSN, a predovšetkým čl. 39 určuje funkciu Bezpečnostnej OSN, ktorá má 

kľúčovú právomoc určiť, či došlo k ohrozeniu mieru, porušeniu mieru, alebo k útočnému činu, a 

v takom prípade aj odporučiť alebo rozhodnúť, aké opatrenia sa majú urobiť, aby bol medzinárodný 

mier a bezpečnosť zachovaný. Bezpečnostná rada OSN tak môže rozhodnúť aké opatrenia sa majú 

urobiť v zmysle čl. 41 a 42 Charty OSN. Predovšetkým, čl. 41 Charty OSN dáva právomoc Bezpečnostnej 

rade OSN rozhodnúť o potrebe nevojenských akcií, teda o prijatí opatrení bez použitia ozbrojenej sily. 

Takéto opatrenia majú charakter sankcií a môžu zahŕňať napríklad úplné alebo čiastkové prerušenie 

stykov (hospodárskych, železničných, námorných, leteckých), či zmrazenie účtov a zákaz cestovania. 

Bezpečnostná rada prijala opatrenia majúce charakter sankcií, napríklad v prípade Južnej Rodézii, 

Južnej Afriky, bývalej Juhoslávii, Rwande, či Sierra Leone.22 

                                                           
18 VRŠANSKÝ, P. – VALUCH, J. a kol.: Medzinárodné právo verejné – Osobitná časť. Bratislava: Eurokódex, 2013, 
s. 365. 
19 Organizácia Spojených národov, Charta Organizácie Spojených národov, 24. október 1945, 1 UNTS XVI, čl. 23. 
20 Ibid., čl. 23 ods. 1 a 2. 
21 United Nations, ‘United Nations Security Council‘, dostupné v anglickom jazyku na: 
https://www.un.org/securitycouncil/content/current-members. 
22 United Nations, Department of Political and Peacebuilding Affairs, ‘Subsidiary organs of the United Nations 
Security Council‘, 8. januára 2021, dostupné v anglickom jazyku na: 
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information 
https://www.un.org/securitycouncil/content/committees-working-groups-and-ad-hoc-bodies. 



 112 

Pokiaľ by však opatrenia podľa čl. 41 Charty OSN neboli dostatočné, Bezpečnostná rada OSN 

môže rozhodnúť aj o prijatí opatrení podľa čl. 42 Charty OSN, a teda o vojenských akciách leteckými, 

námornými alebo pozemnými silami. Napríklad v roku 2019, Bezpečnostná rada OSN opätovne 

potvrdila, že situácia v Afganistane, Stredoafrickej republike, Konžskej demokratickej republike, 

Libanone, Líbyi, Mali, Somálsku, Sudáne, v Južnom Sudáne (vrátane Abyei) a v Jemene predstavuje 

hrozbu pre regionálny, alebo medzinárodný mier a bezpečnosť. V súvislosti so situáciou v Bosne 

a Hercegovine Bezpečnostná rada OSN taktiež ponechala svoje určenie, že situácia v regióne naďalej 

predstavuje hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť.23 Zároveň počas roku 2019, Bezpečnostná 

rada OSN povolila použitie sily podľa Kapitoly VII Charty OSN na zachovanie alebo obnovenie 

medzinárodného mieru a bezpečnosti niekoľkými mierovými operáciami alebo mnohonárodnými 

silami v Bosne a Hercegovina, Stredoafrickej republike, Konžskej demokratickej republike, Haiti, 

Libanone, Líbyi, Mali, Somálsku, Sudáne a v Južnom Sudáne.24  

V súlade s vyššie uvedeným, je teda právomoc Bezpečnostnej rady v oblasti zachovania 

medzinárodného mieru a bezpečnosti v užšom slova zmysle určená predovšetkým jej úlohou 

rozhodnúť o vojenských a nevojenských akciách, ktoré sú členské štáty povinné vykonávať. 

 

ÚLOHA BEZPEČNOSTNEJ RADY ORGANIZÁCIE SPOJENÝCH NÁRODOV AKO OCHRANCU 

MEDZINÁRODNÉHO MIERU A BEZPEČNOSTI V ŠIRŠOM SLOVA ZMYSLE 

Používanie terminológie Bezpečnostnej rady OSN pri výkone jej zákonného mandátu nebolo v 

priebehu času úplne konzistentné.25 Napriek tomu sa oblasť zachovania medzinárodného mieru a 

bezpečnosti v rámci Organizácie Spojených národov všeobecne, a najmä v Bezpečnostnej rade OSN, 

postupne vyvinula smerom k začleneniu viacrozmernej koncepcie bezpečnosti ľudí, širšiemu chápaniu 

úlohy Bezpečnostnej rady OSN, ako ochrancu medzinárodného mieru a bezpečnosti. Toto je 

predovšetkým charakterizované začlenením nevojenských faktorov ako predpokladov 

medzinárodného mieru a bezpečnosti vrátane otázok sociálneho a ekonomického rozvoja, vrátane aj 

verejného zdravia.26  

Koncept „ľudskej bezpečnosti“ bol pravdepodobne jedným z hlavných dôvodov pre rozšírenie 

aktivít Bezpečnostnej rady OSN v oblastiach globálneho zdravia, ako sú pandémie či epidémie, a teda 

                                                           
23 United Nations, Department of Political and Peacebuiolding Affairs, ‘Actions with respect to threats to the 
peace, breaches of the peace, and acts of aggression (Chapter VII of the Charter)‘, 22nd supplement 2019, 
dostupné v anglickom jazyku na: 
https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/22nd_supp_part_vii_advance_vers
ion.pdf#page=63, s. 4-5. 
24 Ibid., s. 63. 
25 WOOD, M.: The Interpretation of Security Council Resolutions. In: Max Planck Yearbook of United Nations Law, 
1. január 1998, Vol. 2, s. 82. 
26 MACFARLANE S. N. - KHONG, Y. F.: Human Security and the UN. A Critical History, Indiana University Press, 
2006, 141, s. 226. 

https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/22nd_supp_part_vii_advance_version.pdf#page=63
https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/22nd_supp_part_vii_advance_version.pdf#page=63
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rozšírenie chápania úlohy Bezpečnostnej rady OSN ako ochrancu medzinárodného mieru 

a bezpečnosti v širšom slova zmysle. 

 

Rezolúcia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1308 z roku 2000 

Ako sme už uviedli v úvode, rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 2532 prijatá 1. júla 2020 nebola 

prvou rezolúciou v ktorej Bezpečnostná rada OSN potvrdila súvislosť medzi globálnymi pandémiami, či 

zdravotnými krízami a potrebou prijatia opatrení na zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti. 

O prvom pokuse rozšírenia svojich aktivít v rámci oblasti globálneho zdravia možno hovoriť už v januári 

v roku 2000, keď sa uskutočnilo prvé zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN, zamerané na diskusiu o 

otázke zdravia, ako o bezpečnostnej hrozbe. Toto stretnutie bolo významným prvým krokom v praxi 

Bezpečnostnej rady, pretože jej predseda uznal, že Bezpečnostná rada „skúma úplne novú definíciu 

svetovej bezpečnosti“, čo nepochybne prispelo k vytvoreniu nového priestoru pre nový pohľadu na 

bezpečnosť, a prinútilo rozšíriť doterajšie tradičné vnímanie bezpečnosti aj podľa novej a rozsiahlejšej 

definície.27 

Pri tejto príležitosti Bezpečnostná rady OSN jednomyseľne prijala rezolúciu č. 1308, v ktorej 

uznala, že pandémia HIV/AIDS môže predstavovať potenciálne riziko pre stabilitu a bezpečnosť, najmä 

vzhľadom na možný nepriaznivý vplyv pandémie na zdravie medzinárodného personálu zapojeného 

do mierových operácií.28 O zaradení problematiky globálne zdravia do súvislosti s otázkami 

medzinárodnej bezpečnosti, napríklad pri prepuknutí pandémii možno teda hovoriť už od rezolúcie 

Bezpečnostnej rady OSN č. 1308 (2000), ktorá sa ako prvá zameriavala na pretrvávajúcu pandémiu.  

 

Rezolúcia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1983 z roku 2001 

O viac ako jedno desaťročie neskôr sa na pôde Bezpečnostnej rady OSN znovu objavila otázka 

súvislosti medzi globálnou pandémiou, či zdravotnou krízou a úlohou Bezpečnostnej rady OSN v oblasti 

zachovania medzinárodného mieru a bezpečnosti. V júli 2011, Bezpečnostná rada OSN totiž prijala 

rezolúciu č. 1983 kde sa opäť zamerala na epidémiu spôsobenú HIV/AIDS.29 V tomto dokumente však 

odkazovala skôr na úzku väzbu medzi epidémiou HIV/AIDS na jednej strane, a podmienkami 

ozbrojeného konfliktu a nestability na strane druhej. Rezolúcia zdôraznila potrebu potlačiť vplyv 

epidémie HIV v konfliktných a postkonfliktných situáciách.30  

Aj keď rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 1983 výslovne neoznačila epidémiu HIV/AIDS za 

možné riziko alebo ohrozenie pre zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti, samotné pojmové 

                                                           
27 United Nations Security Council, 4087th Meeting, ‘The impact of AIDS on peace and security in Africa,‘ 10. 
január 2000, U.N. Doc. S/PV.4087. 
28 Rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 1308, 17. júl 2000, U.N. Doc. S/RES/1308 (2000). 
29 Rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 1983, 7. júl 2011, U.N. Doc. S/RES/1983 (2011). 
30 Ibid. 



 114 

využitie v rezolúcii však poukazuje na to, ako sa plnenie normatívnych cieľov medzinárodného mieru a 

bezpečnosti považovalo za faktor prispievajúci k riešeniu dopadov epidémie HIV/AIDS. 

 

Rezolúcia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 2177 z roku 2014 

Kým predchádzajúce dve rezolúcie prijaté Bezpečnostnou radou OSN naznačili tendenciu 

rozšírenia aktivít Bezpečnostnej rady OSN, v súvislosti s jej primárnou úlohou zachovania 

medzinárodného mieru a bezpečnosti, najmä upozornením na možný súvis alebo dopad vzniknutých 

globálnych zdravotných kríz na zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti, až v roku 2014 

použila Bezpečnostná rada OSN výslovný odkaz, kde určila, že epidémia predstavuje hrozbu pre 

medzinárodný mier a bezpečnosť.31 Práve po prepuknutí Ebola vírusu v Západnej Afrike, sa v septembri 

2014 uskutočnilo prvé mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN, týkajúce sa vyhláseného 

núdzového stavu ohrozenia verejného zdravia medzinárodného rozsahu, na ktorom jednomyseľne 

prijala rezolúciu č. 2177, ktorú podporilo rekordných 130 štátov.32 

V preambule rezolúcie Bezpečnostná rada OSN uznala, že zisky týkajúce sa budovania mieru a 

rozvoja najviac postihnutých krajín je možné zvrátiť vo svetle vypuknutia Eboly, a zdôraznila, že 

vypuknutie Eboly podkopávalo stabilitu dotknutých, najviac postihnutých krajín a medzinárodné 

spoločenstvo čelilo destabilizujúcej situácii pre tento región, nakoľko veľkosť ohniska Eboly sa 

považovala za potenciálny zdroj občianskych nepokojov a vážne zhoršujúcich sa vnútroštátnych 

inštitúcií vrátane tých, ktoré súvisia s bezpečnosťou.33 Práve na tomto pozadí Bezpečnostná rada OSN 

určila, že bezprecedentný rozsah vypuknutia Eboly v Afrike predstavuje hrozbu pre medzinárodný mier 

a bezpečnosť. Zároveň však Rezolúcia č. 2177 uznala vedúcu úlohu, ktorú zohráva SZO, pripomenula 

Medzinárodné zdravotné predpisy (2005) a zdôraznila dôležitosť dodržiavania záväzkov z nich 

vyplývajúcich, pričom naliehavo žiadala členské štáty SZO, aby dodržiavali dočasné odporúčania 

vydané Generálnym riaditeľom SZO.34  

Napriek tomu, že samotné ohnisko Eboly bolo vyhlásené za hrozbu pre medzinárodný mier 

a bezpečnosť, a samotná rezolúcia priamo využívala jazyk podľa kapitoly VII Charty OSN, v reakcii na 

prijatú rezolúciu neboli podniknuté žiadne konkrétne kroky podľa Kapitoly VII Charty OSN.35  

 

 

                                                           
31 Rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 2177, 18. september 2014, U.N. Doc. S/RES/2177 (2014). 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
34 Ibid. 
35 NEGRI, S.: Introductory Note to United Nations Security Council Resolution 2532. In: International Legal 
Materials, 5. január, 2021, Vol. 60, Issue 1. 
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GLOBÁLNA PANDÉMIA COVID-19 A REAKCIA BEZPEČNOSTNEJ RADY ORGANIZÁCIE 

SPOJENÝCH NÁRODOV 

Téma úlohy Bezpečnostnej rady OSN, ako ochrancu medzinárodného mieru a bezpečnosti, sa 

znovu otvorila najmä v súvislosti s vypuknutím pandémie ochorenia COVID-19. Už v úvode tohto 

príspevku sme naznačili neľahkú cestu k dosiahnutiu kompromisu, a oneskorenú reakciu 

Bezpečnostnej rady OSN v súvislosti s novo vzniknutou globálnou pandémiou. Kompromisom, 

v podobe prijatia rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2532 1. júla 2020, sa podarilo dosiahnuť 

jednomyseľný konsenzus o texte, ktorý upustil od všetkých kontroverzných odkazov a použil neutrálny 

jazyk, zameraný na negatívne dopady pandémie, a potrebu poskytnúť humanitárnu pomoc aj 

prostredníctvom mierových operácií.36 Na rozdiel od spomínaných predchádzajúcich rezolúcii 

Bezpečnostnej rady OSN, prijatých v súvislosti so stavom ohrozenia verejného zdravia 

medzinárodného rozsahu, sa rezolúcia Bezpečnostnej rady č. 2532 vyhýbala všetkým odkazom na SZO 

a naopak uznala OSN ako kľúčového koordinačného aktéra globálnej medzinárodnej reakcie na 

pandémiu. 

 

Rezolúcia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 2532 z roku 2020 

Rezolúcia sa osobitne venuje konfliktným situáciám, pričom vychádza z predpokladu, že existuje 

jasná súvislosť medzi násilím a nestabilitou, ktorá je spúšťacím mechanizmom šírenia ochorenia COVID-

19, a že naopak pandémia nepriaznivo zosilňuje nepriaznivý humanitárny vplyv ochorenia na konfliktné 

situácie.37 Rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 2532 požiadala o okamžité zastavenie nepriateľských 

akcií vo všetkých situáciách, ktoré sú na programe rokovania, a podporila úsilie Generálneho tajomníka 

a jeho osobitných zástupcov a osobitných vyslancov v tejto súvislosti.38 Aj napriek tomu, že 

Bezpečnostná rada OSN vo svojej rezolúcii neobsahuje výlučný odkaz na SZO ako výsledok 

kompromisu, odkazuje na rezolúciu Valného zhromaždenia č. 74/270, ktorá však uznáva, že 

rozhodujúcu úlohu v riadení globálnej pandémie zohráva SZO.39 

Bezpečnostná rada OSN zároveň vo svojej rezolúcii vyzvala všetky strany ozbrojených konfliktov, 

aby sa okamžite zapojili do humanitárnej pauzy, najmenej 90 po sebe nasledujúcich dní s cieľom 

umožniť bezpečné, nerušené a trvalé poskytovanie humanitárnej pomoci, poskytovanie súvisiacich 

služieb nestrannými humanitárnymi aktérmi, v súlade s humanitárnymi zásadami ľudskosti, neutrality, 

nestrannosti a nezávislosti. Možno teda povedať, že na rozdiel od rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 

2177 operatívne odseky rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2532 sa zamerali na humanitárnu pomoc, 

                                                           
36 Rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č.  2532, 1. júl 2020, U.N. Doc. S/RES/2532 (2020). 
37 Ibid. 
38 Rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č.  2532, 1. júl 2020, U.N. Doc. S/RES/2532 (2020). 
39 Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN č.  74/270, Global solidarity to fight the coronavirus disease 2019 
(COVID-19), 2 apríl 2020, UN Doc. A/RES/74/270. 
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a výzva Generálneho tajomníka OSN na globálne prímerie sa stala jej hlavnou témou, slúžiacou tak na 

pandemickú reakciu, ako aj na udržanie medzinárodného mieru a bezpečnosti.40  

Na rozdiel od iných rezolúcií požadujúcich prímerie a podporu mierových procesov, však 

rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 2532 nehrozila uplatnením akýchkoľvek donucovacích opatrení 

voči štátom, ani cielenými sankciami voči neštátnym subjektom. Práve to bol aj jeden z dôvodov, ktorý 

vyvolal množstvo otázok ohľadom právneho rámca novoprijatej rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN. 

 

Právny rámec rezolúcii Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov 

Vzhľadom na ústrednú úlohu Bezpečnostnej rady OSN pri prijímaní opatrení na presadzovanie 

práva a zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti v rámci ustanovení Kapitoly VII Charty OSN, 

sa veľká pozornosť venuje najmä používaniu významu pojmu „ohrozenie mieru“, rozsahu voľnej úvahy 

Bezpečnostnej rady OSN pri výklade tohto pojmu a jeho odôvodniteľnosti.41 V praxi sa však často 

spájajú a zamieňajú pojmy „hrozby pre medzinárodný mier a bezpečnosť“ s „ohrozením mieru “. Táto 

zhoda dvoch pojmov odráža však nekonzistentnosť praxe samotnej Bezpečnostnej rady OSN pri 

používaní týchto pojmov, pri prijímaní opatrení v oblasti zachovania medzinárodného mieru 

a bezpečnosti. Napríklad, v niektorých rezolúciách, ako súčasť trendu smerom k rozšíreniu koncepcie 

ohrozenia mieru, ako príklad, možno spomenúť Rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 794 (1992) o 

Somálsku, rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 955 (1994) o Rwande, rezolúciu Bezpečnostnej rady 

OSN č. 1529 (2004) o Haiti, v ktorých Bezpečnostná rada OSN charakterizuje situáciu skôr ako „hrozbu 

pre medzinárodný mier a bezpečnosť“ než „ohrozenie mieru“, napriek tomu však výslovne požaduje 

prijatie opatrení podľa Kapitoly VII.42   

Z hľadiska predchádzajúcej praxe, sa javí, že Bezpečnostná rada OSN môže teda podľa vlastného 

uváženia určiť, či predstavuje situácia „ohrozenie mieru“ alebo „hrozbu pre medzinárodný mier 

a bezpečnosť“. Rozsah miery voľnej úvahy Bezpečnostnej rady OSN a jej oprávnenosť však zostávajú 

stále veľmi otázne.43 Predovšetkým je dôležité spomenúť, že podľa znenia Charty OSN „ohrozenie 

mieru“ a „hrozba pre medzinárodný mier a bezpečnosť“ sú odlišné právne kategórie, ktoré majú pre 

Bezpečnostnú radu OSN výrazné právne následky. Je preto dôležité pri skúmaní rezolúcií Bezpečnosti 

Rady OSN venovať aj vyššiu pozornosť tomu, či charakterizujú situáciu ako „ohrozenie mieru“ podľa 

                                                           
40 Rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 2532, 1. júl 2020, U.N. Doc. S/RES/2532 (2020). 
41 POBJIE, E.: COVID-19 and the Scope of the UN Security Council’s Mandate to Address Non-Traditional threats 
to International Peace and Security, MPIL Research Paper Series, No. 2020-41, Max Planc Institute for 
Comparative Public Law and International Law, s. 3. 
42 POBJIE, E.: COVID-19 and the Scope of the UN Security Council’s Mandate to Address Non-Traditional threats 
to International Peace and Security, MPIL Research Paper Series, No. 2020-41, Max Planc Institute for 
Comparative Public Law and International Law, s. 3; WOOD, M.: The Interpretation of Security Council 
Resolutions. In: Max Planck Yearbook of United Nations Law Online, 1. január 1998, Vol. 2, s. 73–95. 
43 DE WET, E. - WOOD, S. M.:  Peace, Threat To, Max Planck Encyclopedia of Public International Law, 2015, s. 4. 
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článku 39 (s ďalším použitím článkov 41 a 42 Charty OSN) alebo ako hrozbu alebo ohrozenie pre 

medzinárodný mier a bezpečnosť.44 

V súlade s praxou, ktorá bola v minulosti úplne bežná, rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 2532 

taktiež neobjasňuje konkrétne ustanovenie Charty OSN, podľa ktorého koná Bezpečnostná rada OSN. 

Podľa niektorých, pri určovaní, že pandémia „pravdepodobne ohrozí zachovanie medzinárodného 

mieru a bezpečnosti“, Bezpečnostná rada používa jazyk, ktorý pripomína ustanovenia kapitoly VI. Po 

preskúmaní jazyka rezolúcie, najmä klasifikácia pandémie COVID-19 v úvodnej časti, ako možné 

ohrozenie zachovania medzinárodného mieru a bezpečnosti, pripomína opatrenia v zmysle Kapitoly VI 

Charty OSN. Avšak ďalšie ustanovenia, ktoré požadujú napríklad okamžité prímerie, spadajú pod 

dočasné opatrenia v zmysle čl. 40 Charty OSN.45  

 

ZÁVER 

V zmysle horeuvedeného možno predovšetkým kritizovať pomalú, ba dlhodobú nečinnosť 

Bezpečnostnej rady OSN v súvislosti s vyhlásením vypuknutia pandémie ochorenia COVID-19 za možnú 

hrozbu medzinárodného mieru a bezpečnosti. Napriek dlhodobým snahám po vypuknutí pandémie 

COVID-19 niektorých nestálych členov Bezpečnostnej rady OSN, ako napríklad Francúzsko, či Tunisko, 

o prijatie takejto rezolúcie, tieto snahy však zostali bez podpory stálych členov Bezpečnostnej rady 

OSN. 

Skúsenosti z minulosti predstavujú takzvaný budíček, ktorý vyžaduje istú mieru poučenia sa z 

iných núdzových situácií. Súčasné získané skúsenosti by mali nepochybne slúžiť, ako pevný 

východiskový bod, pre ďalšiu diskusiu o nutnosti prehodnotiť dostupné prostriedky a efektivitu 

Bezpečnostnej rady OSN.  Aj napriek tomu, že prevažnú úlohu a jej aktivity, či činnosť Bezpečnostnej 

rady OSN bádať najmä v kontexte situácii, súvisiacich s vojenskými konfliktmi ohrozujúcich 

medzinárodný mier a bezpečnosť, Bezpečnostná rada OSN zohráva dôležitú úlohu aj v širšom slova 

zmysle, najmä v podobe všeobecného ochrancu medzinárodného mieru a  bezpečnosti.  

Napriek nedostatkom, ktoré vykazuje Bezpečnostná rada OSN, má primárnu zodpovednosť za 

zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti v zmysle Charty OSN.  Vzhľadom aj na 

predchádzajúce rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, prijaté v súvislosti s globálnou zdravotnou krízou, 

možno konštatovať, že Bezpečnostná rada OSN, v súlade s tým venuje zvyšujúcu sa pozornosť 

vyvíjajúcemu sa charakteru výziev v oblasti medzinárodnej bezpečnosti, zameraním sa na množstvo 

zložitých nových faktorov, ktoré môžu destabilizovať krajiny a zhoršiť alebo predĺžiť existujúce 

                                                           
44 POBJIE, E.: COVID-19 and the Scope of the UN Security Council’s Mandate to Address Non-Traditional threats 
to International Peace and Security, MPIL Research Paper Series, No. 2020-41, Max Planc Institute for 
Comparative Public Law and International Law, s. 4. 
45 NEGRI, S.: Introductory Note to United Nations Security Council Resolution 2532. In: International Legal 
Materials, 5. január 2021, Vol. 60, Issue 1. 
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konflikty, ako napríklad globálne zdravotné krízy. Z predchádzajúcich skúsenosti však vyplýva aj to, že 

Bezpečnostná rada OSN musí účinnejšie využívať svoje široké právomoci, ako napríklad schopnosť 

a úlohu koordinovať globálnu reakciu členských štátov na boj proti negatívnym dopadom pandémie. 

Bezpečnostná rada OSN, má na rozdiel od SZO, schopnosť koordinovať úsilie rôznych krajín, a vytvárať 

svojimi opatreniami záväzné povinnosti pre všetky členské krajiny, aby mohli lepšie čeliť výzvam, ktoré 

so sebou pandémia COVID-19 prináša. 

Je zrejmé, že na porazenie pandémie COVID-19 je najviac potrebná koordinácia medzinárodnej 

spolupráce a efektívne využívanie nástrojov, ktoré medzinárodné právo ponúka, kde nepochybne patrí 

aj dôležitá úloha Bezpečnostnej rady OSN. Je potrebné preukázať solidaritu v boji proti COVID-19, 

najmä krajinám, ktoré boli zasiahnuté najviac. 
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PRÁVA SUVERÉNA PRI NEOPRÁVNENOM PRELETE CUDZÍCH LIETADIEL 
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Ivana Prívozníková 
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Abstrakt: Cieľom práce je predostrieť problematiku zákazu zostrelenia cudzích civilných lietadiel, ktoré narušili 

vzdušný priestor suverénneho štátu. Prostredníctvom práce sa autorka snaží priblížiť pojem suverenity nad 

vzdušným priestorom a zároveň predostrieť problematiku práv a povinností suveréna v situáciách 

neoprávneného preletu cudzích lietadiel. Autorka sa prostredníctvom modelovej štúdie snaží priblížiť inštitút 

zákazu zostrelenia civilných lietadiel. V rámci modelovej štúdie sa snaží tiež vyrovnať s otázkou, kedy by zásah 

proti civilným lietadlám, ktoré narušili vzdušný priestor prichádzal do úvahy. Práca sa zameriava výlučne na 

narušenie vzdušného priestoru civilnými lietadlami a limitáciami vyplývajúcimi z článku 3 bis Chicagského 

dohovoru a článku 51 Charty OSN. Narušeniu vzdušného priestoru vojenskými lietadlami ani vnútroštátnej 

právnej úprave sa autorka nevenuje. 

 

Kľúčové slová: suverenita, článok 3 bis, sebaobrana 

 

Abstract: The aim of this article is to raise the issue of the prohibition on shooting down foreign civilian aircraft 

that have violated the airspace of a sovereign state. The author tries to approach the concept of sovereignty over 

the airspace and at the same time to address the issue of the rights and obligations of the sovereign in situations 

of unauthorized overflight of foreign aircraft. Through a model study, the author tries to approach the institute 

of prohibition on shooting down civilian aircraft and also tries to deal with question on when an intervention 

against civil aircraft that has disturbed the airspace would come into consideration. Article focuses on the 

disruption of airspace by civil aircraft only and restrictions imposed by Article 3 bis of the Chicago Convention 

and Article 51 of the UN Charter. Disruption of sovereign´s airspace by military aircraft or national legislation is 

not addressed by the author. 

 

Key words: sovereignty, Article 3 bis, self-defence 

 

 

ÚVOD 

Otázka suverenity nad vzdušným priestorom vznikla ešte pred vznikom letectva avšak so 

stúpajúcim využívaním tohto priestoru začali vznikať otázky súvisiace s jeho reguláciou. Štáty si najmä 
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v súvislosti s udalosťami Druhej svetovej vojny začali uvedomovať, aký význam bude postupom času 

letectvo predstavovať a tiež si začali uvedomovať, že regulácia civilného letectva je nevyhnutná. 

Postupom času sa však ukazuje, že takáto regulácia je nedostatočná a aj v súvislosti s incidentmi 

týkajúcimi sa použitia zbraní proti civilným lietadlám bolo nevyhnutné prijať opatrenia, ktoré by 

takýmto incidentom predchádzali. Účelom tohto článku je priblížiť práva suveréna pri neoprávnenom 

prelete cudzích lietadiel najmä v súvislosti so zákazom zostrelenia civilných lietadiel ale tiež vyrovnať 

sa s otázkou možného použitia zbrane voči civilným lietadlám ako prostriedku sebaobrany.  

 

SUVERENITA NAD VZDUŠNÝM PRIESTOROM 

Štátne územie je vymedzené štátnymi hranicami podriadenými zvrchovanosti určitého štátu, ide 

o trojrozmerný priestor ktorého počiatok je v pomyselnom strede zeme a siaha až po hranicu vesmíru. 

Myšlienka zvrchovanosti a jurisdikcie nad vzdušným priestorom sa rozvíjala v priebehu storočí a je 

staršia ako história letu človeka. Vzhľadom na uvedené „priestor nachádzajúci sa nad územím štátu, 

teda jeho suchozemským územím, vnútornými vodami a pobrežným morom je súčasťou jeho územia 

a plne podlieha jeho suverenite.“1 

Prvou reakciou na otázku suverenity v oblasti letectva bola Parížska konferencia v roku 1910 

ktorej cieľom malo byť vytvorenie pravidiel týkajúcich sa kontroly leteckého priemyslu. Mala najmä 

riešiť situácie neželaného prekročenia štátnych hraníc, avšak otázka suverenity nad vzdušným 

priestorom bola vynechaná. Tejto otázke sa venovala až ďalšia konferencia v Paríži v roku 1919, ktorej 

výsledkom bola prvá medzinárodná multilaterálna zmluva týkajúca sa úpravy vzdušného priestoru, 

ktorá potvrdila suverenitu štátu nad vzdušným priestorom. Zásada suverenity nad vzdušným 

priestorom bola následne opätovne potvrdená Chicagským dohovorom (ďalej len „dohovor“) 

podpísaným 7. decembra 1944. Článok 1 dohovoru ustanovuje, že „zmluvné štáty uznávajú, že každý 

štát má úplnú a výlučnú suverenitu nad vzdušným priestorom nad svojím územím“2. Treba podotknúť, 

že suverenita podľa článku 1 sa vzťahuje na každý štát, nielen zmluvné štáty dohovoru. V zmysle článku 

2 sa na účely dohovoru územím štátu rozumie pevnina a k nej priľahlé teritoriálne vody pod 

suverenitou, ochranou alebo mandátom tohto štátu. 

Právny režim vzdušného priestoru teda plne podlieha suverénnemu štátu. Štát môže slobodne 

regulovať a dokonca zakázať prelety nad svojím územím v prípade, ak to nie je v rozpore so zmluvnými 

povinnosťami. Akýkoľvek neoprávnený let predstavuje priestupok proti zvrchovanosti štátu. Účinky 

ustanovenia článku 1 však nemožno rozšíriť na imunitu štátu zo zodpovednosti voči iným štátom. Z 

hľadiska právomoci územného suveréna je potrebné zdôrazniť, že lietadlá cudzích štátov, pokiaľ sa 

                                                           
1 Vršanský P., Valuch J. a kol., Medzinárodné právo verejné: Osobitná časť, str. 129. 
2 Dohovor o ochrane civilného letectva. 
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nachádzajú v jeho vzdušnom priestore, podliehajú jeho výlučnej jurisdikcii a to bez ohľadu na ich štátnu 

príslušnosť.3 

Suverenitu štátu však nemožno považovať za absolútne právo, nakoľko aj táto suverenita musí 

nutne podliehať limitáciám zo strany medzinárodného práva ako napríklad článku 3 bis dohovoru alebo 

článku 51 Charty OSN. Je nesporné, že narušenie vzdušného priestoru lietadlom druhého štátu bez 

povolenia je narušením suverenity, avšak spôsob akým sa štát vyrovnáva s takýmto narušením musí 

podliehať limitáciám stanoveným vo vyššie uvedených ustanoveniach.4  

 

ZÁKAZ ZOSTRELENIA CIVILNÉHO LIETADLA 

Udalosti predchádzajúce prijatiu článku 3Bis 

Prvá snaha o reguláciu letectva vznikla v čase Prvej svetovej vojny. Každej krajine bolo 

ponechané rozhodovanie o regulácii letectva, či už civilného alebo vojenského, v rámci vlastného 

vzdušného priestoru. Všeobecne platilo, že Európske krajiny, ktoré zostali neutrálne, uzatvorili svoj 

vzdušný priestor pred lietadlami krajín zúčastňujúcich sa na nepriateľských akciách. V tomto čase sa 

ešte nerozlišovalo medzi civilným a vojenským lietadlom.  Zatiaľ čo niektoré z vlád vydali stále pokyny, 

aby varovali cudzie lietadlo, iné krajiny často zahájili paľbu bez akéhokoľvek varovania. Niektoré krajiny 

dokonca tvrdili, že hoci môže byť vydané varovanie z humanitárnych dôvodov, nie je to nevyhnutné. 

Po vojne zostala nevyriešená otázka, kedy krajina môže strieľať na lietadlo cudzej moci, s ktorou nie je 

zapojená do konfliktu.5  

Parížsky dohovor z roku 1919 bol prvým pokusom medzinárodného spoločenstva o vytvorenie 

regulačného mechanizmu na kontrolu leteckého priemyslu. Zároveň treba podotknúť, že v tomto 

období sa začalo rozlišovať medzi civilnými a vojenskými lietadlami. Pravidlá týkajúce sa streľby na 

civilné lietadlá narušujúce vzdušný priestor suverénneho štátu boli však vynechané. Parížsky dohovor 

obsahoval iba jediné ustanovenie týkajúce sa civilného letectva ktoré sa týkalo toho, že pilot musí vydať 

núdzový signál, špecifikovaný v prílohe dohovoru, v momente keď sa dozvie, že letí nad zakázanou 

oblasťou. Hranice zakázaných oblastí si každá krajina mohla určiť sama v rámci svojho vzdušného 

priestoru.  

Druhá svetová vojna preukázala obrovský význam letov pre civilné aj vojenské použitie 

následkom čoho sa v roku 1944 konala medzinárodná konferencia v Chicagu výsledkom ktorej bol 

Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve tiež známy ako Chicagský dohovor. Tento dokument sa 

stal kľúčovým v regulácii civilného letectva. Dohovor v článku 1 priznal každému štátu úplnú suverenitu 

                                                           
3 Čepeľka, Č., Šturma, P.; Medzinárodní právo veřejné, str. 284. 
4 Paust, J.; Relative Sovereignty and Permissible Use of Armed Force, Michigan State International Law Review, 
2011, s. 2. 
5 Foont, B. Shooting down civilian aircraft: Is there international Law? Journal of Air Law and Commerce, str. 698. 



 124 

nad vzdušným priestorom nachádzajúcim sa nad územím štátu. Dôležité je tiež podotknúť, že dohovor 

sa neaplikuje na vojenské letectvo. Vo svojich počiatkoch sa dohovor nevenoval otázke, kedy krajina 

môže vystreliť na civilné lietadlo a naopak kedy je takéto konanie neprípustné. Avšak zdá sa logické, že 

každá výhoda poskytnutá vojenskému lietadlu musí náležite patriť aj civilnému, teda ak krajina, ako už 

bolo vyššie spomenuté  nariadila vydanie výstražného signálu pred vystrelením na vojenské lietadlo, 

rovnaké pravidlá má aplikovať aj v prípade civilných lietadiel.6 

Ako najznámejšiu udalosť, ktorá vyprovokovala medzinárodné spoločenstvo k prijatiu článku 3 

bis možno spomenúť tragédiu civilného letu Korean Air Lines 007 (ďalej len „KAL 007“). Dňa 1. 

septembra 1987 bolo zostrelené civilné lietadlo juhokórejskej spoločnosti, ktoré sa odklonilo zo svojej 

pravidelnej trasy pričom vletelo do vzdušného priestoru vtedajšieho Sovietskeho zväzu. Lietadlo 

preletelo ponad polostrov Kamčatka na ktorom sa v tom čase nachádzalo prísne tajné sovietske 

vojenské zariadenie. Dve stíhačky sovietskeho zväzu boli vyslané odpočúvať lietadlo typu Boeing 747.  

Existuje domnienka, podľa ktorej sa Sovietske úrady obávali, že civilné lietadlo ktoré prelietalo nad 

polostrovom mohlo patriť k Americkej prieskumnej misii. Na základe záznamu z rozhovoru medzi 

stíhacími pilotmi a sovietskou pozemnou kontrolou, stíhačky pomerne rýchlo lokalizovali let KAL 007 a 

pokúsili sa nadviazať kontakt s lietadlom čo bolo však neúspešné. Piloti po neúspešnej snahe získať 

odpoveď civilného lietadla vystrelili dve rakety navádzané teplom, ktoré zničili cieľ. Všetkých 269 

cestujúcich a členov posádky, ktorí sa v tom čase nachádzali na palube lietadla zahynulo.  

Absolútna suverenita nad vzdušným priestorom je nežiadaná nakoľko takáto nadvláda nad 

vzdušným priestorom, ako aj oprávnenie zostreliť cudzie civilné lietadlo, ktoré tento priestor narušilo 

môže predstavovať veľkú hrozbu pre medzinárodné spoločenstvo. Následkom zostrelenia KAL 007 

Sovietskym zväzom dňa 10. mája 1984 členovia ICAO zmenili a doplnili Chicagsky dohovor 

jednomyseľným prijatím článku 3 bis, čím kodifikovali už existujúcu medzinárodnú zvyklosť zákazu 

použitia sily proti civilnému lietadlu. Článok 3bis však nadobudol účinnosť až v roku 1998.7  

 

Článok 3 bis 

Článok 3 bis vo svojej podstate jasne upravuje otázku použitia sily pričom niet pochýb o tom, že 

silu možno použiť iba v najextrémnejších prípadoch. Článok 3 bis sa venuje problémom odpočúvania a 

ďalších donucovacích opatrení týkajúcich sa civilných lietadiel za letu. Tento článok, ako už bolo vyššie 

spomenuté bol prijatý jednomyseľným konsenzom 10. mája 1984 na 25. mimoriadnom zasadnutí 

                                                           
6 Foont, B. Shooting down civilian aircraft: Is there international Law? Journal of Air Law and Commerce, str. 700. 
7 Foont, B. Shooting down civilian aircraft: Is there international Law? Journal of Air Law and Commerce, str. 709. 
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zhromaždenia ICAO pričom išlo o jeden z najpozitívnejších krokov od počiatku letectva týkajúci sa 

zaobchádzania s narušiteľmi vzdušného priestoru.8  

Článok 3 bis ustanovuje: 

a) Zmluvné štáty uznávajú, že každý štát sa musí zdržať použitia zbraní proti civilným lietadlám 

počas letu a že v prípade odpočúvania nesmie byť ohrozený život ľudí na palube a bezpečnosť 

lietadla. Toto ustanovenie sa nesmie vykladať, že akýmkoľvek spôsobom upravuje práva a povinnosti 

stanovené v charte OSN. 

b) Zmluvné štáty uznávajú, že každý štát je pri výkone svojej zvrchovanosti oprávnený 

vyžadovať pristátie civilného lietadla na určenom letisku v prípade ak letí nad jeho územím bez 

oprávnenia alebo ak existujú opodstatnené dôvody, že je používané na akékoľvek účely nezlučiteľné 

s cieľmi tohto dohovoru, rovnako tak môže dať takémuto lietadlu akékoľvek ďalšie inštrukcie na 

ukončenie takýchto porušení. Na takýto účel sa zmluvné štáty môžu uchýliť k akýmkoľvek vhodným 

prostriedkom v súlade s príslušnými pravidlami medzinárodného práva vrátane príslušných ustanovení 

tohto Dohovoru, najmä písmeno a) tohto článku. Každý zmluvný štát súhlasí so zverejnením svojich 

platných predpisov týkajúcich sa odposluchu civilných lietadiel.   

c) Každé civilné lietadlo musí vyhovieť príkazu uvedenému v súlade s písmenom b) tohto článku. 

Za týmto účelom prijme každý zmluvný štát všetky potrebné ustanovenia vo svojich vnútroštátnych 

zákonoch alebo iných právnych predpisoch, aby stanovil povinné dodržiavanie týchto predpisov pre 

akékoľvek civilné lietadlo registrované v tomto štáte alebo prevádzkované prevádzkovateľom, ktorý 

má v tomto štáte hlavné miesto podnikania alebo trvalé bydlisko.  

d) Každý zmluvný štát prijme príslušné opatrenia, aby zakázal zámerné použitie civilných lietadiel 

registrovaných v tomto štáte alebo prevádzkovaných prevádzkovateľom, ktorý má v tomto štáte 

hlavné miesto podnikania alebo trvalé bydlisko, na akékoľvek účely, ktoré nie sú v súlade s cieľmi tohto 

dohovoru. Toto ustanovenie nemá vplyv na písmeno a) ani sa neodchyľuje od písmen b) a c) tohto 

článku.9 

História vzniku tohto článku podporuje záver, že článok 3 bis je deklaratórny k existujúcemu 

všeobecnému medzinárodnému právu, najmä pokiaľ sa jedná o prvky uvedené v písm. a) a b), a to 

konkrétne týkajúce sa povinnosti štátu zdržať sa používania zbraní proti civilným lietadlám počas letu, 

povinnosť v prípade odpočúvania neohrozovať životy osôb na palube lietadla a samotnú bezpečnosť 

lietadla a právo štátov požadovať pristátie civilného lietadla na určenom letisku v prípade ak letí nad 

územím štátu bez povolenia alebo existuje dôvodné podozrenie, že je používané na účel, ktorý nie je 

v súlade s cieľmi dohovoru.  

                                                           
8 Phelps. J. T.: Aerial intrusions by civil and military aircraft in time of peace, Military Law Review, vol. 107, str. 
302-303. 
9 Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve. 
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Modelová situácia 

V rámci modelovej situácie je potrebné brať do úvahy, že každá krajina si môže postupy týkajúce 

sa regulácie vzdušného priestoru a tiež určenie zakázaných oblastí spravovať sama avšak aj tieto musia 

byť v súlade s dohovorom. Vzhľadom na rozličné riešenie situácii zo strany štátov sa autorka zameriava 

primárne na medzinárodnú právnu úpravu, a teda na výklad článku 3 bis.  

Predstavme si situáciu v ktorej civilné lietadlo patriace štátu A na dosiahnutie cieľovej destinácie 

vyžaduje prelet cez suverénne územie štátu B pričom štát B takýto prelet povolil za predpokladu, že sa 

lietadlo štátu A bude držať určenej trasy. Lietadlo štátu A sa však z tejto trasy odkloní a mieri do 

zakázanej oblasti. V tomto momente štát B ešte nepozná dôvod takéhoto odklonu a automatické 

zostrelenie civilného lietadla štátu A neprichádza do úvahy čo vyplýva aj z článku 3 bis  dohovoru, 

zároveň by takéto konanie zo strany štátu B bolo neadekvátne nakoľko k odklonu môže dôjsť aj v 

dôsledku napr. technickej chyby. Štát B sa preto pokúsi skontaktovať s lietadlom štátu A 

prostredníctvom Air Traffic Control (ATC) s požiadavkou aby sa vrátilo na svoju určenú trasu avšak v 

dôsledku chyby nie je možné nadviazať kontakt. Ešte stále nie je jasné, či k odklonu došlo vedome 

alebo len z dôvodu technickej chyby, avšak fakt, že lietadlo smeruje do zakázanej oblasti vzbudzuje 

obavy o štátnu bezpečnosť, preto sa štát B rozhodne vyslať stíhacie lietadlá k odposluchu tohto lietadla. 

Čo však v prípade, že ani takýmto spôsobom nie je možné nadviazať kontakt? Ako jednu z posledných 

možností sa môžu stíhacie lietadlá štátu B pokúsiť naviesť lietadlo štátu A na pôvodnú trasu prípadne 

môže dôjsť k pokusu o prinútenie tohto lietadla na pristátie na najbližšom letisku, zároveň je potrebné 

počas celej doby dbať na bezpečie pasažierov. Otázka však nastáva, čo v prípade ak ani takéto konanie 

zo strany štátu B nebude úspešné. Ako má štát B ďalej postupovať? Ako už bolo vyššie uvedené, v 

súčasnosti neexistujú univerzálne postupy pre zostrelenie civilného lietadla. Každá situácia týkajúca sa 

nepovoleného vstupu do vzdušného priestoru je špecifická, preto je mimoriadne náročné stanoviť 

podmienky na zostrelenie civilného lietadla univerzálne platné pre každý prípad. Mám za to, že 

vzhľadom na špecifickosť prípadov takéto vymedzenie nie je úplne možné, a teda, že každá situácia by 

mala byť posudzovaná s odbornou znalosťou osobitne.  

Vo všeobecnosti teda možno povedať, že rozhodnutie štátu zostreliť civilné lietadlo by malo byť 

chápané ako posledná možnosť riešenia situácie. Avšak aj na pristúpenie k tejto možnosti je potrebné 

aby boli splnené niektoré faktory, a to v prvom rade existencia opodstatnených dôvodov 

potvrdzujúcich, že je lietadlo používané na akékoľvek účely nezlučiteľné s cieľmi dohovoru, ako aj 

opodstatnené dôvody z vážneho narušenia verejnej bezpečnosti. Medzi takéto dôvody môžeme 

zaradiť napríklad vedomosť o tom, že lietadlo bolo prevzaté teroristami za účelom spáchania 

teroristického útoku v husto obývanej oblasti prípadne ak sú cieľom strategické objekty nachádzajúce 
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sa v zakázanom prípadne obmedzenom vzdušnom priestore vymedzenom štátom. Dostávame sa teda 

k situácii obdobnej tej v tzv. električkovej dileme.  

Rozhodovanie o tom, či zostreliť civilné lietadlo na ktorého palube sa nachádza množstvo 

nevinných ľudí je nepochybne náročné, je potrebné brať do úvahy, jednak životy ľudí na palube ale tiež 

životy ľudí, ktoré môžu byť ohrozené v prípade ak k takému zásahu nedôjde. Je nepochybné, že ľudské 

práva osôb na palube civilného lietadla, ktoré narušilo vzdušný priestor budú porušené v prípade, že 

sa suverénny štát rozhodne takéto lietadlo zostreliť, zároveň však treba podotknúť, že v prípade ak sa 

naozaj jedná o teroristický útok už nejde iba o základné práva osôb na palube lietadla, ale do úvahy je 

potrebné brať aj základné práva ľudí nachádzajúcich sa v oblasti na ktorú lietadlo smeruje prípadne v 

okolitých oblastiach, ktoré by boli takýmto útokom zasiahnuté.  

Ako už bolo vyššie uvedené k rozhodnutiu zostreliť civilné lietadlo by malo prísť po opatrnom 

zvážení situácie a tiež by nemali byť pochybnosti o tom, že lietadlo štátu A má slúžiť ako prostriedok 

dosiahnutia napr. teroristického útoku, prípadne útoku na objekty v zakázaných oblastiach, a 

neexistuje iná, menej drastická možnosť riešenia situácie.  V takýchto prípadoch sa jedná o okolnosti 

vylučujúce trestnú zodpovednosť štátu. Treba podotknúť, že by nemalo ísť iba o špekulácie ale 

naozajstnú hrozbu, ktorá musí byť zjavne preukázaná. 

 

PRÁVO NA SEBAOBRANU 

Vo všeobecnosti sa štáty snažia ospravedlniť použitie sily proti civilnému lietadlu 

prostredníctvom inštitútu sebaobrany. Inštitút sebaobrany ustanovuje Článok 51 Charty OSN pričom 

hovorí, že „ak dôjde k ozbrojenému útoku proti členovi Organizácie Spojených národov, nijaké 

ustanovenie tejto Charty neprekáža prirodzenému právu na individuálnu alebo kolektívnu 

sebaobranu, kým Bezpečnostná rada neurobí potrebné opatrenia na zachovanie medzinárodného 

mieru a bezpečnosti. Opatrenia urobené členmi organizácie pri vykonávaní tohto práva sebaobrany sa 

oznámia ihneď Bezpečnostnej rade a nijako sa nedotýkajú touto Chartou určenej právomoci a 

zodpovednosti Bezpečnostnej rady podnikať v každom okamihu také akcie, aké považuje za potrebné 

na udržanie a obnovenie medzinárodného mieru a bezpečnosti.“10 Ako už bolo vyššie spomenuté, tento 

článok sa zmluvné štáty v mnohých prípadoch snažia vykladať spôsobom, že predstavuje prostriedok 

odôvodňujúci porušenie zákazu použitia zbrane proti civilným lietadlám čo však nie je úplne presné.  

Civilné lietadlo ako také v zmysle tohto ustanovenia nemôže byť napadnuté. Charta OSN 

namieta použitiu sily proti civilným lietadlám. Ustanovenie článku 51 Charty OSN zužuje výkon 

sebaobrany na okolnosti spojené s ozbrojeným útokom, pričom neoprávnený vstup do vzdušného 

priestoru takýto útok nepredstavuje, a to ani vtedy, ak je tento vstup vykonaný za účelom špionáže. 

                                                           
10 Charta Organizácie spojených národov. 
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V súčasnosti neexistuje na medzinárodnej úrovni ustálená definícia ozbrojeného útoku avšak 

všeobecne sa predpokladá, že ide o útok predstavujúci agresiu, ktorá ohrozuje bezpečnosť osôb 

postihnutých takýmto útokom za predpokladu, že tento útok je páchaný so zbraňou.11 

Veľmi dôležitou ale zároveň veľmi problematickou časťou predmetného ustanovenia je práve 

slovné spojenie „ozbrojený útok,“ a to najmä z dôvodu, že civilné lietadlá už z ich podstaty nie sú 

nositeľmi munície. Zaujímavou je však myšlienka podporujúca možné rozšírenie tohto slovného 

spojenia a to najmä v súvislosti so situáciou, kedy je zjavné, že civilné lietadlo, ktoré narušilo vzdušný 

priestor suverénneho štátu má byť prostriedkom k spáchaniu samovražedného teroristického útoku 

alebo aspoň existuje bezprostredná hrozba tohto útoku. V tomto prípade možno konštatovať, že sa 

samotné lietadlo stáva zbraňou aj napriek tomu, že to z jeho samotnej podstaty nevyplýva, a teda aj 

použitie sily proti tomuto lietadlu by bolo možné a ospravedlniteľné.  

Vzhľadom na uvedené použitie sily proti civilnému lietadlu nemožno ospravedlniť aj napriek 

tomu, že civilné lietadlo vstúpilo do vzdušného priestoru druhého štátu bez povolenia. Na to aby mohlo 

byť takéto konanie ospravedlniteľné musí spĺňať požiadavky vymedzené v ustanovení článku 3 bis 

dohovoru, ako aj článku 51 Charty OSN, a teda musí existovať dôvodné podozrenie, že civilné lietadlo 

má byť prostriedkom na dokonanie ozbrojeného útoku pričom bez naplnenia týchto skutočností je 

takéto konanie neprípustné. 

 

ZÁVER 

Skutočnosť, že súčasnosti neexistujú všeobecne platné postupy na medzinárodnej úrovni, ktoré 

by sa vysporiadali s otázkou kedy a za akých podmienok je prípustné zostrelenie civilného lietadla je 

nepochybne odrazom toho, že ide o náramne zložitú problematiku. Autorka má za to že vymedzenie 

takýchto všeobecných podmienok je mimoriadne náročné a v mnohých prípadoch by to bolo neúčelné 

nakoľko má za to, že každý prípad je natoľko špecifický, že je potrebné osobitné posúdenie okolností. 

Zovšeobecnenie by mohlo mať za následok vydávanie unáhlených rozhodnutí ktoré by v konečnom 

dôsledku mali nepriaznivý vplyv na celé letectvo.  

Prvá časť článku sa venovala najmä vymedzeniu suverenity nad vzdušným priestorom. Druhá 

časť článku sa venuje zákazu zostrelenia civilného lietadla, pre lepšie uchopenie práv štátu v súvislosti 

s narušením vzdušného priestoru je nepochybne dôležité vysvetliť tiež udalosti, ktoré predchádzali 

vzniku ustanovenia článku 3 bis Chicagského dohovoru, ktorý ustanovuje zákaz použitia zbrane voči 

civilným lietadlám. Druhá časť článku zároveň obsahuje modelovú situáciu ktorou sa autorka snažila 

priblížiť danú problematiku v súvislosti s aplikáciou spomínaného článku. Tretia časť sa zameriava na 

právo štátu na sebaobranu pričom sa snaží odpovedať na otázku či je možné toto právo využiť vo 

                                                           
11 Abeyratne R.; Aviation Security Law, str. 213. 
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vzťahu k civilným lietadlám. Je možné povedať, že existujú podmienky v rámci ktorých je použitie 

zbrane voči civilným lietadlám opodstatnené, jedná sa najmä o prípady kedy je zjavné, že civilné 

lietadlo je resp. bude využité ako prostriedok ohrozujúci verejnú bezpečnosť alebo v tejto súvislosti 

existuje dôvodné podozrenie.  
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POKYNY LIETADLU PRISTÁŤ – AKT LETECKÉHO PIRÁTSTVA? 

 

INSTRUCTIONS FOR LANDING OF AN AIRCRAFT – AN ACT OF AIR PIRACY? 

 

Lukáš Mareček 
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Abstrakt: Otázka leteckého pirátstva sa s ohľadom na nedávne udalosti v Bielorusku stala opäť aktuálnou. Cieľom 

príspevku je predstaviť letecké pirátstvo a riešiť otázku zodpovednosti za jeho spáchanie. V neposlednom rade 

určiť, či udalosti z mája 2021 môžu byť považované za čin leteckého pirátstva, tak, ako to naznačujú vyjadrenia 

niektorých predstaviteľov štátov a médií, ktoré označujú takéto konanie za akt terorizmu alebo za letecké 

pirátstvo. Právna klasifikácia má zásadný význam pre otázku uplatňovania zodpovednosti a sankcií voči štátu, 

ktorý vydal protiprávny pokyn pristáť. 

 

Kľúčové slová: Chicagský dohovor, letecké pirátstvo, jus kogens, zodpovednosť, sankcie 

 

Abstract: The issue of aviation piracy is due to recent events from Belarus once again a topic of the day. This 

paper aims to briefly define the act of aviation piracy and to deal with the issue of responsibility for its 

commission. Last but not least aim is to qualify if the events from May 2021 could be considered as an act of 

aviation piracy. Legal classification has cardinal importance for the question of responsibility and sanctions 

against a state that illegally issued an order to land. 

 

Key words: Chicago treaty, aviation piracy, jus cogens, responsibility, sanctions 

 

 

 K JADRU VECI 

Z teórie medzinárodného práva vieme, že predpokladom vzniku zodpovednosti štátu je 

porušenie medzinárodnoprávneho záväzku. Prvou otázkou tak je či Bielorusko porušilo svojim konaním 

medzinárodné právo. 

Základom medzinárodného leteckého práva je Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve z r. 

1944 (tzv. Chicagský dohovor) a vychádza zo zásady úplnej a výlučnej zvrchovanosti štátu nad svojim 

vzdušným priestorom.1 Na chicagský dohovor nadväzujú dve alternatívne dohody – tzv. dohoda 

                                                           
1 Čl. 1 Chicagskeho dohovoru. Online: https://www.icao.int/publications/Documents/7300_cons.pdf. 
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o dvoch slobodách a dohoda o piatich slobodách. Väčšina štátov (133) je zmluvnou stranou tej užšej 

dohody,2 ktorá priznáva slobodu nerušeného preletu nad územím zmluvnej strany a slobodu pristáť 

z technických dôvodov. Tu máme na mysli rozhodnutie pilota pristáť, napr. z dôvodu potreby načerpať 

palivo, odstránenia poruchy a podobne. Ide tak o zmluvne dohodnutý režim slobôd letu v ktorom sa 

štáty slobodne rozhodli umožniť civilným lietadlám vstupovať do ich vzdušného priestoru. 

Bielorusko je zmluvnou stranou Chicagského dohovoru, avšak nie je zmluvnou stranou ani jednej 

z týchto dvoch alternatívnych dohôd. Žiadne lietadlo, tak nesmie vletieť do jeho vzdušného priestoru 

bez vopred daného súhlasu, iba ak na základe osobitnej dohody alebo osobitného povolenia. 

Predpokladáme, že lietadlo spoločnosti Ryanair sa nachádzalo vo vzdušnom priestore Bieloruska 

povolene, nakoľko Bielorusko nenamietalo neoprávnenosť zdržiavania sa lietadla v jeho vzdušnom 

priestore. A preto, napriek tomu, že Bielorusko nie je zmluvnou stranou zmienených alternatívnych 

dohôd, ak už sa lietadlo nachádza v jeho vzdušnom priestore, štát nemôže svojvoľne prinútiť lietadlo 

pristáť na ním určenom letisku. 

Chicagský dohovor otázku upravuje v čl. 3bis, ktorý oprávňuje štát prinútiť civilné lietadlo pristáť 

z dvoch dôvodov: 

a) ak sa nachádza v jeho vzdušnom priestore bez povolenia, alebo 

b) ak existujú rozumné dôvody sa domnievať, že lietadlo má byť použité na účely, ktoré sú 

v rozpore s cieľmi Chicagského dohovoru. 

Prvý dôvod nie je aplikovateľný na našu situáciu. Druhý dôvod je formulovaný pomerne vágne. 

Rozumieme tu ale prípady, kedy lietadlo má byť zneužité na teroristický čin alebo iným spôsobom má 

ohroziť bezpečnosť štátu a podobne. Bielorusko tvrdí, že ju kontaktovalo hnutie Hamas, ktoré ho malo 

informovať o tom, že na palube sa majú nachádzať výbušniny. To by mohlo byť indikátorom 

bezpečnostného rizika a teda oprávnenosti lietadlu zadať pokyn pristáť. 

Z formulácie čl. 3bis Chicagského dohovoru vyplýva, že postačuje, ak Bielorusko preukáže, že 

existovali rozumné dôvody sa domnievať... Nemusí reálne výbušniny na palube lietadla aj nájsť. Tiež 

skutočnosť, že skupina Hamas sa k situácii nepriznáva nemusí ešte znamenať, že Bielorusko nemalo 

takéto rozumné dôvody. Môžeme predpokladať, že teroristické skupiny sa ochotnejšie priznávajú 

k tým úspešným útokom, než k tým, ktoré zlyhali, resp. boli odhalené. 

Ak by rozumné dôvody sa domnievať, že lietadlo malo byť zneužité nepreukáže, tak bude 

skutočne zodpovedné a je možné uplatňovať sankcie či už v rámci všeobecného sankčného režimu či 

osobitné sankcie v rámci ICAO atď. Hovoriť môžeme aj o povinnosti nahradiť škodu, poskytnúť 

primerané záruky, že takéto konanie sa nebude opakovať, verejné ospravedlnenie a podobne. 

                                                           
2 International Air Services Transit Agreement. Dohoda o piatich slobodách - International Air Transport 
Agreement – má len 11 zmluvných strán. 



 133 

Mali by sme ale byť opatrní ak by sme hovorili o uplatnení sankcií Bielorusku aj zo strany 

nezainteresovaných štátov či organizácií.3 

V povahe porušeného medzinárodného pravidla sa odlišuje situácia, ktorá je porušením 

medzinárodného ius cogens (napr. okupácia Krymu) z čoho vyplýva, že každý jeden štát individuálne je 

oprávnený dovolávať sa zodpovednosti, ergo uplatniť sankcie, a aktuálna situácia, ktorá nie je 

porušením ius cogens. 

Ak povaha porušeného záväzku Bieloruskom totiž nie je považovaná za súčasť medzinárodného 

ius cogens, tak ide o porušenie „bežných“ medzinárodnoprávnych záväzky zo zmlúv (ius dispositivum). 

V takom prípade individuálne sankcie môže uplatňovať len poškodený štát, a to voči štátu porušiteľovi. 

V prípade, ak individuálnu sankciu (protiopatrenia) uplatní štát, ktorý nebol konaním porušiteľa 

poškodený, tak sám sa môže vystaviť vzniku medzinárodnoprávnej zodpovednosti. Protiopatrenia 

môžu uplatniť len poškodené štáty (napr. Írsko v ktorom bolo lietadlo registrované, resp. kde má sídlo 

Ryanair ako poškodená obchodná spoločnosť a pod.; môžeme hovoriť aj ďalších aktívne 

legitimovaných subjektoch, ak by sme našli súvislosť). Ostatné štáty, ak by chceli vyjadriť „sankčnú 

solidaritu“ by mohli uplatniť len také opatrenia, ktoré vo svojej podstate nepredstavujú recipročné 

porušenie právnych povinností, tzn. môžu uplatniť len tzv. retorzie. 

Médiá citujú   výroky predstaviteľov štátov, ktoré situáciu opisujú ako akt štátneho terorizmu 

alebo pirátstva.4 V prvom rade musíme zistiť, či Bielorusko skutočne porušilo svoj záväzok alebo nie. 

Ak by ale aj svoj záväzok porušilo, tieto výroky sú podľa môjho názoru sú skôr politického charakteru, 

hoci smerujú ku klasifikácii situácie, ktorá by už právne relevantná bola (viď nižšie). 

Ak hovoríme o leteckom pirátstve, tak sa môžeme oprieť o Dohovor o potláčaní protiprávneho 

zmocnenia sa lietadiel z r. 1970, ktorého je Bielorusko zmluvnou stranou. Leteckého pirátstva sa môže 

v zmysle čl. 1 tohto dohovoru dopustiť osoba (nie štát) viacerými spôsobmi.  

Pre nás aktuálny je čl. 1 ods. 1 písm. e): „vedome komunikuje nepravdivú informáciu, čím 

ohrozuje bezpečnosť lietadla vo vzduchu.“5 

                                                           
3 European Council conclusions on Belarus, 24 May 2021. Online: 
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/05/24/european-council-conclusions-on-
belarus-24-may-2021/. 
4 Minister ZV Írska Simon Coveney sa vyjadril “this was effectively aviation piracy, state-sponsored". Williams, 
Matthias – Siebold, Sabine:  Belarus faces new sanctions over jetliner ‘state piracy,’ arrest of journalist In Reuters. 
Online: https://www.reuters.com/world/europe/fury-over-state-piracy-west-weighs-action-against-belarus-
2021-05-24/ “ tiež aj Wheeldon, Tom: How Belarus’s 'aviation piracy' broke international law In France 24. Online: 
https://www.france24.com/en/europe/20210524-how-belarus-s-aviation-piracy-broke-international-law. USA 
a EÚ tento akt mali označiť za terorizmus Bredemeier, Ken: US, EU Accuse Belarus of Terrorism After Plane 
Diverted to Arrest Journalist In Voanews. Online: https://www.voanews.com/europe/us-eu-accuse-belarus-
terrorism-after-plane-diverted-arrest-journalist. Rovnako aj prezident Litvy Gitanas Nauseda označil situáciu za 
„štátny terorizmus“ Amaro, Silvia: The EU sanctions Belarus after ‘state terrorism’ — but experts aren’t convinced 
they’ll work In CNBC. Online: https://www.cnbc.com/2021/05/25/belarus-eu-sanctions-but-experts-arent-
convinced-they-will-work.html. 
5 Communicates information which he knows to be false, thereby endangering the safety of an aircraft in flight. 

https://www.reuters.com/world/europe/fury-over-state-piracy-west-weighs-action-against-belarus-2021-05-24/
https://www.reuters.com/world/europe/fury-over-state-piracy-west-weighs-action-against-belarus-2021-05-24/
https://www.france24.com/en/europe/20210524-how-belarus-s-aviation-piracy-broke-international-law
https://www.voanews.com/europe/us-eu-accuse-belarus-terrorism-after-plane-diverted-arrest-journalist
https://www.voanews.com/europe/us-eu-accuse-belarus-terrorism-after-plane-diverted-arrest-journalist
https://www.cnbc.com/2021/05/25/belarus-eu-sanctions-but-experts-arent-convinced-they-will-work.html
https://www.cnbc.com/2021/05/25/belarus-eu-sanctions-but-experts-arent-convinced-they-will-work.html
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Je faktickou otázkou, či v danej situácii došlo k ohrozeniu bezpečnosti lietadla. 

Z medializovaných informácií nemám dôvod myslieť si, že pokynom bola bezpečnosť lietadla ohrozená. 

Ak bezpečnosť lietadla nebola ohrozená, nemožno hovoriť o leteckom pirátstve spáchanom v zmysle 

tohto Dohovoru. 

Čo sa týka terorizmu, tak tu nenachádzame žiadnu všeobecnú definíciu zločinu terorizmu. 

Môžeme ale konštatovať, že je páchaný s osobitným motívom šíriť strach medzi civilným 

obyvateľstvom alebo sa páchateľ snaží daným činom prinútiť vnútroštátny alebo medzinárodný orgán 

aby niečo konal alebo opomenul. Nemyslím si, že tieto pojmové znaky sú naplnené. 

V oboch prípadoch by sa týchto aktov (pirátstva či terorizmu) dopustili konkrétni jednotlivci, nie 

štát. Je preto nesprávne hovoriť o tom, že sa terorizmu či pirátstva dopustilo Bielorusko.6 Dopustiť sa 

ho mohli konkrétni jednotlivci, ktorí by zato niesli trestnú zodpovednosť. Trestnú zodpovednosť by voči 

nim mal v prvom rade vyvodiť štát na území ktorého došlo k trestnému činu (tzn. Bielorusko),7 

alternatívne akýkoľvek iný štát v zmysle princípu univerzality, ak by sme uvedené činy považovali za 

zločiny podľa medzinárodného práva, čo je predmetom diskusie, alebo dotknutý štát (napr. v zmysle 

princípu pasívnej personality). Vylúčené nie je ani vytvorenie osobitného trestného tribunálu. 

Medzinárodný trestný súd by v danej veci nemohol konať z dôvodu nedostatku jurisdikcie ratione 

materae (pirátstvo a ani terorizmus nie je uvedené vo čl. 5 Rímskeho štatútu a mám zato, že situáciu 

by sme nevedeli klasifikovať ako zločin genocídy, zločin proti ľudskosti, vojnový zločin alebo zločin 

agresie). 

Keďže podľa môjho názoru nie je možné hovoriť o terorizme alebo leteckom pirátstve, tak je 

vhodné byť opatrný aj pri úvahách o uplatnení cielených sankcií (reštriktívnych opatrení EÚ) voči 

jednotlivcom.8 Je vhodnejšie hovoriť o porušení zmluvných záväzkov Bieloruska v oblasti 

medzinárodného leteckého práva, ktoré nemajú kogentnú povahu.9 

 

 

                                                           
6 Všimnime si aj, že ako teroristické skupiny sú v oficiálnych dokumentoch vždy označovaní neštátni aktéri, nie 
štáty, a to aj v prípadoch, kedy daný neštátny aktér je členom vlády štátu. Viď napr. Hizballáh, ktorý od r. 2012 
dvoch členov v Libanonskej vláde, ale za teroristickú skupinu napriek tomu nebol označený Libanon či jeho vláda 
ale konkrétne toto politické hnutie. Kanter, James – Rudoren, Jodi: European Union Adds Military Wing of 
Hezbollah to List of Terrorist Organizations In New York Times. Online: 
https://www.nytimes.com/2013/07/23/world/middleeast/european-union-adds-hezbollah-wing-to-terror-
list.html. 
7 Porovnaj napr. čl. 2 Dohovoru o potláčaní protiprávneho zmocnenia sa lietadiel z r. 1970. 
8 Viď Ronzitti, Natalino: Sanctions as Instruments of Coercive Diplomacy: An International Law Perspective a 
Gestri, Marco: Sanctions Imposed by the European Union: Legal and Institutional Aspects In Ronzitti, Natalino 
(ed.): Coercive Diplomacy, Sanctions and International Laws. Leiden: Brill Nijhof, 2016, s. 29, 32, 70-102. 
9 Pre ďalšie čítanie a čiastočne odlišné závery odporúčam napr. Jackson, Miles – Tzanakopoulos, Antonios: Aerial 
Incident of 23 May 2021: Belarus and the Ryanair Flight 4978 In EJIL Talk! Online: https://www.ejiltalk.org/aerial-
incident-of-23-may-2021-belarus-and-the-ryanair-flight-4978/. 
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ZÁVER 

Vzhľadom k vyššie uvedenému je možné označiť situáciu za protiprávnu. Štát je nie oprávnený 

prinútiť, resp. vydať záväzný pokyn civilnému lietadlu pristáť na ním určenom letisku v prípade, ak sa 

nachádza v jeho vzdušnom priestore oprávnene. Zodpovedným by nebol ani v prípade, ak by preukázal 

rozumné dôvody sa nazdávať, že lietadlo má byť použité na účely, ktoré sú v rozpore s cieľmi 

Chicagského dohovoru z r. 1944, ako je napríklad jeho zneužitie na teroristický čin. Dôkazné bremeno 

pritom leží na tom štáte, ktorý tvrdí, tzn. tom, ktorý pokyn vydal. 

Porušenie zmluvných pravidiel medzinárodného leteckého práva ale nie je samo o sebe zločinom 

podľa medzinárodného práva – aktom leteckého pirátstva alebo terorizmu. Diskusia o klasifikácii tejto 

situácie ako napr. aktu leteckého pirátstva je právne relevantná z dôvodu, že vy sa posnula do roviny 

medzinárodného jus cogens. 

Zásadný rozdiel medzi porušením medzinárodných pravidiel dispozitívnej a kogentnej povahy 

spočíva (okrem iného) v otázke aktívne legitimovaných subjektov pre dovolávanie sa 

medzinárodnoprávnej zodpovednosti, resp. uplatňovania sankcií. 

V prípade, ak situácia predstavuje porušenie dispozitívnych pravidiel medzinárodného práva tak 

sa zodpovednosti dovolávať, resp. následne ukladať sankcie môže len dotknutý subjekt a nie každý ako 

je tomu v prípade kogentných pravidiel. Iný než aktívne legitimovaný subjekt sa v prípade uplatnenia 

sankcií vystavuje jednak sám medzinárodnoprávnej zodpovednosti za neoprávnené uloženie sankcií 

(ak chce prejaviť “sankčnú solidaritu”, tak môže uplatniť iba retozie) a v neposlednom rade robí 

medzinárodnému poriadku medvediu službu, nakoľko sám medzinárodné právo spochybňuje a tým 

destabilizuje a oslabuje aj svoj vlastný morálny nárok na vyžadovanie jeho dodržiavania inými. 
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Abstract: Due to the progressive transfer of activity to the Internet and the dissemination of the use of IT systems 

among citizens, measures enabling the authorities to collect information on this activity are gaining more and 

more importance in the field of international security. One such measure undoubtedly is data retention. The 

solutions adopted in European countries are unquestionably a tool increasing the procedural efficiency of law 

enforcement agencies and ensuring security, in particular with regard to cybercrime, but on the other hand, they 

constitute a measure that significantly interferes with the privacy of citizens. The purpose of the paper is to 

present the CJEU's position on the conditions that should be met by regulations regarding data retention and 

access by law enforcement authorities to the collected information, in particular taking into account the scope 

and permissible time frames, as well as to confront them with the shape of legal solutions adopted in selected 

Central European countries.  
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INTRODUCTION 

The purpose of the data retention legislation is to fight crime and prevent terrorism. The need 

to introduce into legal systems regulations regarding the retention of telecommunications data and its 

disclosure to the police, state protection services and to the judiciary began to be emphasized after 

the attack on the World Trade Center and the beginning of the so called war on terror. In the European 

context, the terrorist attacks in Madrid and London were an important factor influencing the 

introduction of the universal retention obligation.1 Data retention itself is generally defined as an 

obligation imposed on telecommunications operators to collect and store information about 

connections made within the mobile network and the Internet (the so-called metadata).2 Law 

enforcement agencies may use this data to combat serious crime. Such a solution was provided in the 

Directive 2006/24/EC adopted in 20063. The controversy surrounding the new law was so serious that 

                                                           
1 KIZIŃSKI, M., Retencja danych telekomunikacyjnych, Prokuratura i Prawo 2016, no. 1, p. 138-139. 
2 FUNDACJA PANOPTYKON, Telefoniczna Kopalnia Informacji. Przewodnik, p. 20; http://panoptykon. 
org/biblio/telefoniczna–kopalnia–informacji–przewodnik. 

3 Directive 2006/24/EC of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 on the retention of data 
generated or processed in connection with the provision of publicly available electronic communications services 
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some countries, such as Austria and Sweden, resisted its implementation for a long time. Some 

countries, on the other hand, have adopted regulations enabling the acquisition of the mentioned data 

on a large scale, sometimes without even foreseeing the need for control performed by a judicial 

authority. However, recent case law of Court of Justice of the European Union, including the ruling of 

6th October 20204, calls into question the compliance of the adopted regulations with EU law and 

raises the question of the boundary between the need to combat threats and ensure security and 

excessive interference with the right to privacy.  

 

CJEU CASE LAW 

The CJEU referred precisely to indicated issue in its rulings, including in the judgment of 8 April 

2014 C-293/12 and C-594/12, declaring the Retention Directive invalid, of 21 December 2016, C-

203/15 and C-698/15, as well as in the recent judgments of 6 October 2020 in cases C-511/18, C-

512/18, C-520/18 and C-623/17. First of all, it is important to determine what is in fact the scope of the 

judgments and what definition of data, subjected to the retention, was adopted by CJEU. According to 

the Court, the data which must be retained by providers of electronic communications services is in 

particular the data necessary for locating the source of a communication and its destination, for 

determining the date, time, duration and type of communication, for identifying the communications 

equipment used, and for locating the terminal equipment and communications, data which comprises, 

for example, the name and address of the user, the telephone numbers of the caller and the person 

called, and the IP address for Internet services. What is especially important, data at issue does not 

cover the content of the communications concerned. 

The aim of data collection, as it was stipulated in the judgment of 6 October 2020, can be the 

investigation, detection and prosecution of criminal offences in general, national independence, 

territorial integrity and national defence, major foreign policy interests, the implementation of 

European and international commitments, major economic, industrial and scientific interests and the 

prevention of terrorism, attacks against the republican nature of the institutions and collective 

violence liable to cause serious disruption to the maintenance of law and order. Retention Directive, 

on the other hand, as the purpose of retention, indicated „the investigation, detection and prosecution 

of serious crime, as defined by each Member State in its national law.“  

Moreover, to make any further conclusions, it is neccesery to underline the fact, that in its 

judgments the Court addressed not the process of retention as such, but regulations covering all 

electronic communications systems and applying to all users of such systems, without distinction or 

                                                           
or of public communications networks and amending Directive 2002/58/EC, OJ L 105, 13.4.2006, p. 54–63, 
(hereinafter as „Retention Directive").  
4 Judgement of the Court (Grand Chamber), 6 October 2020, C-623/17, EU:C:2020:790.  
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exception, with no restriction to particular time period, geographical area and/or to suspects of serious 

crimes. Aspect of mass, non-restricted retention is of much importance to analyzing the conditions set 

by CJEU.  

The main problem raised in requests for preliminary ruling in Digital Rights case and in following 

judgments of the Court, was the question if data retention regulations are compatible with the right 

to privacy and with the right to the protection of personal data laid down in Article 7 and Article 8 of 

the Charter of Fundamental Rights of the European Union5. The Court highlighted that data may reveal 

information on a significant number of aspects of the private life of the persons concerned, including 

sensitive information such as sexual orientation, political opinions, religious, philosophical, societal or 

other beliefs and state of health, given that such data moreover enjoys special protection under EU 

law. Taken as a whole, that data may allow very precise conclusions to be drawn concerning the private 

lives of the persons whose data has been retained, such as the habits of everyday life, permanent or 

temporary places of residence, daily or other movements, the activities carried out, the social 

relationships of those persons and the social environments frequented by them. In particular, that data 

provides the means of establishing a profile of the individuals concerned, information that is no less 

sensitive, having regard to the right to privacy, than the actual content of communications.  

The Court also indicated, that the Charter is not the only act that may find its application in this 

situation. The Court stated that data retention falls under the scope of the Directive of 12 July 2002 

concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic 

communications sector.6 In response to national court reservations, the Court highlighted that the 

objective of safeguarding national security is expressly mentioned in Article 15(1), as a result, the 

pursuit of that objective does not render that directive inapplicable. Therefore, Article 4(2) of Treaty 

on European Union, mentioned by the referring courts, did not affect that assessment. In the judgment 

it was made clear, that the retention of traffic and location data constitutes, in itself, on the one hand, 

a derogation from the prohibition laid down in Article 5(1) of Directive, barring any person other than 

the users from storing that data, and, on the other, an interference with the fundamental rights to 

respect for private life and the protection of personal data, enshrined in Articles 7 and 8 of the Charter. 

In addition, it is apparent from the third sentence of Article 15(1) of Directive that the Member States 

are not permitted to adopt legislative measures to restrict the scope of the rights and obligations 

provided for in Articles 5, 6 and 9 of that directive unless they do so in accordance with the general 

principles of EU law, including the principle of proportionality, and with the fundamental rights 

guaranteed in the Charter. 

                                                           
5 OJ C 326, 26.10.2012, p. 391–407, hereinafter as the „Charter“ or „ECHR“.  
6 OJ L 201, 31.7.2002, p. 37–47, hereinafter as "Directive on privacy and electronic communications". See also 
the judgments of 8 April 2014, Digital Rights, C293/12 and C594/12, EU:C:2014:238, paragraph 40.   
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In order to satisfy the requirement of proportionality, the legislation must lay down clear and 

precise rules governing the scope and application of the measure in question and imposing minimum 

safeguards, so that the persons whose personal data is affected have sufficient guarantees that data 

will be effectively protected against the risk of abuse. That legislation must be legally binding under 

domestic law and, in particular, must indicate in what circumstances and under which conditions a 

measure providing for the processing of such data may be adopted, thereby ensuring that the 

interference is limited to what is strictly necessary. The need for such safeguards is all the greater 

where personal data is subjected to automated processing, particularly where there is a significant risk 

of unlawful access to that data. Those considerations apply especially where the protection of the 

particular category of personal data that is sensitive data is at stake.7   

National legislation providing for the general and indiscriminate retention of traffic and location 

data for the purpose of combating serious crime exceeds the limits of what is strictly necessary and 

cannot be considered to be justified, within a democratic society, as required by Article 15(1) of 

Directive 2002/58, read in the light of Articles 7, 8 and 11 and Article 52(1) of the Charter.8 In addition, 

the Court has emphasised that legislation providing for the general and indiscriminate retention of 

traffic and location data covers the electronic communications of practically the entire population 

without any differentiation, limitation or exception being made in the light of the objective pursued. 

Such legislation, is comprehensive in that it affects all persons using electronic communications 

services, even though those persons are not, even indirectly, in a situation that is liable to give rise to 

criminal proceedings. It therefore applies even to persons with respect to whom there is no evidence 

capable of suggesting that their conduct might have a link, even an indirect or remote one, with that 

objective of combating serious crime and, in particular, without there being any relationship between 

the data whose retention is provided for and a threat to public security.9 

The Court indicated however, that importance of the objective of safeguarding national security, 

read in the light of Article 4(2) TEU, goes beyond that of the other objectives referred to in 

Article 15(1) of Directive 2002/58, i.a. the objectives of combating crime in general, even serious 

crime, and of safeguarding public security. Such threats can be distinguished, by their nature and 

particular seriousness. According to the Court , the objective of safeguarding national security is 

therefore capable of justifying measures entailing more serious interferences with fundamental rights 

than those which might be justified by those other objective and, in such cases, the Charter does not 

preclude a legislative measure which permits the competent authorities to order providers of 

                                                           
7 Judgment of 6 October 2020, C-623/17, EU:C:2020:790, paragraph 68.  
8 Judgment of 21 December 2016, Tele2, C203/15 and C698/15, EU:C:2016:970, paragraph 107. 
9 Judgments of 8 April 2014, Digital Rights, C293/12 and C594/12, EU:C:2014:238, paragraphs 57 and 58, and of 
21 December 2016, Tele2, C203/15 and C698/15, EU:C:2016:970, paragraph 105. 
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electronic communications services to retain traffic and location data of all users of electronic 

communications systems for a limited period of time, as long as there are sufficiently solid grounds for 

considering that the Member State concerned is confronted with a serious threat to national security 

which is shown to be genuine and present or foreseeable.10 It, however, remains unclear, how the 

need for collecting the data could be foreseen and if this "follow-up" procedure can always be a 

sufficient measure when State is facing the threat to national security.  

 

NATIONAL REGULATIONS 

As it results from the legal regulations adopted in individual European countries, the introduced 

solutions often differ from the conditions set by the Court. Most often, the regulations oblige providers 

of public communications services to collect data of all citizens for usually 6 or 12 months, but in some 

countries also for an unlimited period of time, they also provide for virtually unlimited access by law 

enforcement authorities to this data. There is no right of appeal against the data retention itself, any 

legal remedies are available only during the criminal trial and activities carried out by law enforcement 

agencies.11 Often, regulations are imprecise, scattered over many legal acts, and may result in a lack 

of legal certainty. While constitutional provisions tend to require safeguards on access to 

communications content, the protection of transaction logs is definitely more limited.12 

However, the solutions adopted, regarding the retention and access to the stored data, often 

differ between each country. Below there are presented three different models on the indicated 

matter, showing different tendencies in legislation and different approach to data retention and legal 

safeguards ensuring the respect to right to privacy. Comparing different regulations appears to be 

beneficial not only for identification of such differences, but also for future potential legislation process 

of European states.  

  

Poland 

In Polish legal system problems connected with data retention regulations emerge mainly from 

legal dualism concerning the methods of gathering evidence during criminal proceedings.  

The basis for all provisions is included in the Telecommunications Law13. Due to Article 180a, 

providers of public communications services are obliged at their own expense to retain and store the 

                                                           
10 Judgment of 6 October 2020, C-623/17, EU:C:2020:790,  paragraph 135, 136.  
11 UNODC, Comprehensive Study on Cybercrime, Vienna 2003, https://www.unodc.org/documents/organized-
crime/UNODC_CCPCJ_EG.4_2013/CYBERCRIME_STUDY_210213.pdf, p. 134-142.  
12 VAINIO, N., MIETTINEN, S., Telecommunications data retention after Digital Rights Ireland: legislative and 
judicial reactions in the Member States, International Journal of Law and Information Technology, Volume 23, 
Issue 3, Autumn 2015, p. 290–309. 
13 Telecommunications Law of 16 July 2004, 576/2021 coll. (Dz. U. z 2021 r. poz. 576).  
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data generated in the telecommunications network or processed by them within the territory The 

Republic of Poland, for a period of 12 months from the date of the merger or unsuccessful connection 

attempt, and destroy the data on the expiry of this period, with the exception of those that have been 

secured, in accordance with separate provisions. The data, according to article 180c and 180d of the 

Telecommunications Law, encumbers i.a. data necessary for determining the termination of the 

network, telecommunications terminal device, end user initiating the connection and the user to which 

the call is directed, determining the date and time of the connection and its duration, type of 

connection, the location of the telecommunications terminal equipment.  

The powers of law enforcement agencies are determined by the provisions of the Criminal 

Procedure Code14. Article 218 § 1 of the Code provides for the possibility of request for correspondence 

and parcels and the data referred to in article 180c and article 180d of Telecommunications Law, if 

they are relevant to the pending proceedings, which can be issued by the court or the public prosecutor 

and addressed to the offices, institutions and entities operating in the field of postal or 

telecommunications activities, customs and tax offices as well as transport institutions and enterprises. 

Only the court or the prosecutor has the right to open them or order their opening. Moreover, 

according to article 218a, offices, institutions and entities conducting telecommunications activities or 

providing services by electronic means, and digital service providers are obliged to immediately secure, 

at the request of the court or the prosecutor, contained in the decision, for a specified period, but not 

exceeding 90 days, IT data stored in devices containing this data on a carrier or in the IT system. In 

certain cases (mainly connected with sexual offences and pornography), security may be combined 

with an obligation to prevent access to this data. The legislator also provides for the right to appeal to 

persons whose rights have been violated in the course of proceedings.  

However, the Act on the Police15, also enables officers access to retained data, but with fewer 

safeguards guaranting proportionality of actions taken.  Article 20c of the Act procides that, in order 

to prevent or detect crimes, fiscal crimes or to save human life or health or to support search or rescue 

activities, the Police may obtain data that do not constitute the content of, respectively, a 

telecommunications message, a postal parcel or a transfer as part of a service provided electronically, 

as specified in i.a. article 180c and 180d of the Telecommunications Law. There is no regulation on any 

type of direct control over the actions conducted by the Police and, what is more, the procedure can 

be applied, whether or not there is a reasonable suspicion that the crime was committed or the person 

in question is a suspect and term of possible data retention is not specified in any way. After voiced 

                                                           
14 Criminal Procedure Code of 6 June 1997, 534/2021 coll. (Dz. U. z 2021 r. poz. 534).  
15 Act on the Police of 6 April 1990, 360/2020 coll. (Dz. U. z 2020 r. poz. 360).   
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doubts as to the constitutionality of the content of the Act16, the article 20ca was added, which 

provided for a certain form of control, that consists in the fact that the police authorities, on a semi-

annual basis, issue a report covering, the number of cases of obtaining telecommunications, postal or 

internet data in the reporting period, the type of such data and legal qualifications of acts in relation 

to which telecommunications, postal or internet data has been requested, or information on obtaining 

data in order to save human life or health or to support search or rescue activities. As part of the 

control, the district court may familiarize itself with the materials that justify the disclosure of data to 

the Police. The control is however far too general, does not give the court any insight in the indivdual 

proceedings, not allowing to assess the proportionality and legality of the actions undertaken.  

The solutions contained in the Polish legal system raise serious doubts from the point of view of 

the right to privacy and do not seem to meet the requirements set by the tribunal. Not only do they 

allow for general data retention, do not limit the possibility of obtaining data by law enforcement 

agencies to cases of serious crime, but also do not ensure adequate control by the court and, due to 

the differentiation of regulations, call into question guarantee of legal certainty. There is also a 

concernig tendency to broaden the powers of police services appearing in recent amendments. As a 

result, Polish legislation did only not adjusted to the accepted standard but it seems to deviate from 

it.   

 

Czech Republic 

Art. 10 (2) of Czech Charter of Fundamental Rights and Freedoms17 ensures that everyone has a 

right to be protected from the unauthorized gathering, public disclosure or other misuse of personal 

data. Article 13 of the Act protects the privacy of the communication, which, according to Czech 

Constitutional Court, includes also metadata.18 However, Czech Republic introduced the data retention 

to its legal system even before the Retention Directive was adopted.19 The regulation was generally 

described as imprecise, the reasons on which law enforcement agencies could request data were 

unclear, the regulations were also scattered between many acts, no subsequent information about 

data collection to its subject was provided. As a result, Czech Constitutional Court declared the existing 

provisions unconstitutional and invalid in its two subsequent rulings.20  

                                                           
16 Judgment of Polish Consitutional Court of  30 July 2014 r., K 23/11, OTK-A 2014, nr 7, poz. 80. See also 
TOMKIEWICZ, M., Sądowa kontrola pozyskiwania danych telekomunikacyjnych, internetowych i pocztowych, PiP 
2018/4, p. 67-75 
17 Resolution   of   the   Presidium   of   the   Czech   National   Council   on   the   declaration   of   the Charter of 
fundamental rights and freedoms as a part of the constitutional order of the Czech Republic No. 2/1993 coll., 
http://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/ustavni_soud_www/prilohy/Listina_English_ 
version.pdf.  
18 Decision of Czech Constitutional Court of 22 January 2001, II. ÚS 502/2000. 
19 I.a. Telecommunications Act No. 485/2005 coll.  
20 Decision of 22 March 2011, Pl. ÚS 24/10, decision of 22 December 2011, Pl. ÚS 24/11.  
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New regulation, adopted by the Czech Republic to comply with EU Law and ruling of the 

Constiutional Court, did not, however, exclude data retention from its legal system. The legislator 

focused mainly on reformulating existing provisions and making them more precise. The authorities 

and bodies empowered to request the data were enumerated,  obligation to ensure the security and 

confidentiality of the retained data, as well as to destroy them in an irreversible manner was directly 

imposed and it was highlighted that data retention  should   be   used  in criminal proceedings only   if   

the   objective   pursued   cannot   be achieved by other less invasive means.21  Despite the changes, 

the regulation remains controversial and the complaints, describing data retention as massive 

collection and storage of data of people, without any link to the individual suspicion in criminal 

activities, extraordinary events, or terrorist threats, and a significant threat to individuals’ privacy, are 

still appearing and being issued to Czech Constitutional Court.22 

After recent judgment of CJEU, Czech Office for Personal Data Protection commented, that it 

will be necessary to examine how to comply with the requirements expressly laid down in the rulings. 

The Office would consider it appropriate to set individual retention periods, that would have to be 

specifically identified for different purposes and most probably also for different communication 

channels and individually justified, so that the future extraction of the seized data for the data subjects 

can be predictable and successful.23  

 

Germany 

In the legal system of Germany, there can be seen a visible influence of the Digital Rights 

judgment. The obligations to store traffic data, to use the data and to data security according to are 

included in provisions of § 113a to 113g of Telecommunications Act and relate to providers of publicly 

accessible telecommunication services for end users. The act sets the precise and strict period of time 

for which providers of telecommunication services are obliged to store data – ten weeks in principle 

and four weeks in case of location data described in § 113b (4).  

According to section 100g of the German Code of Criminal Procedure24, if certain facts give rise 

to the suspicion that someone has, as an offender or participant, committed one of the especially 

serious crimes or, in cases where there is criminal liability for attempt, has attempted to commit such 

                                                           
21 MYŠKA, M., Data Retention in Czech Republic: Past, Present and Future, Masaryk University Journal of Law and 
Technology, Vol. 7:2 2013, p. 270. 
22 Decision of 14 April 2019, Pl. ÚS 45/17,  VOBOŘIL, J., Czech Constitutional Court rejects complaint on data 
retention https://edri.org/our-work/czech-constitutional-court-rejects-complaint-on-data-retention/, 
[accessed: 16.07.2021]. 
23 OFFICE FOR PERSONAL DATA PROTECTION, Lhůty pro uchovávání dat by se měly pro různé subjekty stanovovat 
individuálně, https://www.uoou.cz/lhuty-pro-nbsp-uchovavani-dat-by-se-nbsp-mely-pro-nbsp-ruzne-subjekty-
stanovovat-individualne/d-47472, [accessed: 16.07.2021].  
24  Code of Criminal Procedure as published on 7 April 1987 (Federal Law Gazette I, p. 1074, 1319), as last 
amended by Article 3 of the Act of 11 July 2019 (Federal Law Gazette I, p. 1066).  
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a crime and the act weighs particularly heavily in the individual case as well, then traffic data stored in 

accordance with section 113b of the Telecommunications Act may be captured insofar as establishing 

the facts or determining the whereabouts of accused would be considerably difficult in some other 

way or would be futile and the data capture stands in appropriate relation to the importance of the 

matter. Second sentence of the paragraph defines the expression of “especially serious crimes”, 

leaving very little to the discretional power of the authorities.  

The Code allows also to collect traffic data, enumerated in section 96 (1) of the 

Telecommunications Act, if certain facts give rise to the suspicion that a person has, either as an 

offender or participant, committed an offence of substantial significance in the individual case as well, 

in particular one of the offences referred to in section 100a (2) or, in cases where there is criminal 

liability for attempt, has attempted to commit such an offence or has prepared such an offence by 

committing another offence or committed an offence by means of telecommunications (in this case 

the measure is permissible only if other means of establishing the facts would offer no prospect of 

success). Data capture can be, however, conducted, insofar as this is necessary to establish the facts 

and collecting the data stands in appropriate relation to the importance of the matter.  

Legal regulations in Germany allow, therefore, to formulate specific terms and conditions on 

which data retention and collection of traffic data can be conducted by law enforcement agencies and 

competent authorities. The clear enumeration of crimes, precise period of data retention make it 

possible to reduce unnecessary interference with citizens' right to privacy and give sense of legal 

certainty. Nevertheless, according to some views, existing regulations continue to restrict rights 

included in the Charter and do not meet the conditions of CJEU25 and, as a result, the Federal 

Administrative Court in Leipzig has asked the Court of Justice of the European Union to clarify if the 

data retention provisions outlined in Germany’s Telecommunications Act comply with EU law.26  

  

CONCLUSIONS 

The conditions set by Court of Justice of the European Union differ very much from the reality 

of European legal systems. The Court in fact came to the conclusion, that every generalized, mass data 

retention can be seen as violation of right to privacy, excluding the cases of need to protect vital 

interests of the State, mainly the national security. European countries still impose on providers of 

publicly accessible telecommunication services the obligation to retain data for a specific period of 

time. It should be resolved, however, if such obligation is necessary to grant access to the data in case 

                                                           
25 Digitalcourage fights back against data retention in Germany, https://edri.org/our-work/digitalcourage-fights-
back-against-data-retention-in-germany/, [accessed: 16.07.2021].  
26 EuGH soll Vereinbarkeit der deutschen Regelung zur Vorratsdatenspeicherung mit dem Unionsrecht klären, 
Bundesverwaltungsgericht 66/2019, https://www.bverwg.de/pm/2019/66, [accessed: 16.07.2021]. 
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of vital need of law enforcement agencies, resulting from the matter of national security, i.a. possible 

cases of terrorist threats.  

Nevertheless, the most important aspect is proportionality of the regulations. Both provisions 

of acts concerning the aspect of telecommunication and acts on criminal procedure, including powers 

of competent bodies, should be shaped in a manner ensuring minimization of potential interference 

with citizens' right to privacy. The decision should not be arbitrary, the period of time, for which data 

could be retained, should be specific and must not exceed the real needs in individual cases. Above all, 

the right to collect the data in criminal  proceedings, should be restricted only to cases of particularly 

serious crimes or offences of the type that justifies the intrusion in privacy of communication. The 

judgment of the Court undoubtedly highlighted the problem in the indicated area, and there are 

definitely changes to be made in legal systems of individual States. The model solution, however, on 

the way to approximation of laws towards the CJEU guidelines, could be found in German legal system, 

which provides clear terms of retention and collection of data by law enforcement agencies for criminal 

proceedings.  
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