(můžete ji vyplnit i na internetu na http://nesehnuti.cz)
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Návratka
DOBROVOLNÍK / DOBROVOLNICE NESEHNUTÍ
Titul, jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
 Studující - obor: ....................................
 Pracující - obor: ...................................
Jak jste se o NESEHNUTÍ dozvěděl(a):
......................................................................
Zajímám se o tyto kampaně NESEHNUTÍ:
 Zaostřeno na hypermarkety
 Zbraně, nebo lidská práva?
 Ženská práva jsou lidská práva
 Jídlo místo zbraní
 Patří mezi nás
 Bezpečí pro uprchlíky
 Ekologická poradna
 časopis Alarm
 Kampaň za práva zvířat
 Večery s NESEHNUTÍm
 Knihovna NESEHNUTÍ
 Další aktivity: .........................................
Mohu Vám nabídnout:
 sběr podpisů pod petice
 pomoc s informačními stánky
 účast na akcích
 překlady – jazyk:
 šíření informačních materiálů
 korektury textu
 fotografování
 natáčení videokamerou
 občasný rozvoz autem
 monitorování médií
 malování transparentů
 jiné: .........................................................
Kolik času týdně chci zhruba činnosti NESEHNUTÍ věnovat: ...........
Místo pro vaše vzkazy:

 zašlete mi, prosím, další informační materiály

podpis dobrovolníka / dobrovolnice NESEHNUTÍ

Podpisem dávám výslovný souhlas se zařazením údajů do evidence dobrovolníků/ic
NESEHNUTÍ (v souladu se zákonem 101/2000 Sb. - Zákon o ochraně osobních údajů).

Poznámka: vložte do obálky a pošlete na adresu NESEHNUTÍ.

Na celosvětové úrovni se přísnější kontrolu obchodu se
zbraněmi snaží prosadit jak vlivné mezinárodní lidskoprávní organizace (Amnesty International, Oxfam, IANSA ,
Human Rights Watch), tak OSN formou tzv. Úmluvy o obchodu se zbraněmi (Arms Trade Treaty). V říjnu 2006 pro
vznik smlouvy hlasovalo na půdě komise Valného shromáždění OSN 139 zemí včetně České republiky. Proti se
postavily pouze USA [21].

Kampaň Zbraně, nebo lidská práva?
Problematika obchodu se zbraněmi je součástí činnosti
NESEHNUTÍ již od vzniku sdružení v roce 1997. Jakkoli bychom
chtěli, aby se tento kolotoč obchodu se smrtí zastavil úplně,
v současné době se snažíme prosazovat reálné a konkrétní
změny vedoucí k zpřísnění regulace zbrojních obchodů s cílem
zabránit zneužívání zbraní k porušování lidských práv.

Svou pozornost soustředíme na:

¹

¹

¹

¹

¹
¹

zajištění informačního zázemí pro veřejnost, a to zejména
s důrazem na odbornou i laickou veřejnost, média, neziskové organizace, volené zástupce;
získání informací a zkušeností z veřejné kontroly zbrojních exportů v zahraničí a jejich přenesení do místních
podmínek;
realizace osvětových aktivit k tématu obchodu se zbraněmi (informační materiály, putovní výstava, besedy, přednášky, filmové projekce) zaměřených na širokou veřejnost;
provoz specializované knihovny: v sekci společnost a lidská
práva sbíráme publikace (knihy, časopisy, dokumenty), které
se z různých úhlů zabývají problematikou zbrojního obchodu;
provoz specializovaných webových stránek;
podávání žádostí o informace na příslušné úřady, konzultace problematiky se zástupci státní správy, připomínkování legislativních úprav;

matiku výroby zbraní a obchodu s nimi.

¹ pořádání veřejných protestů, které upozorňují na proble-

Naše dlouholeté aktivity slaví výrazné úspěchy zejména
v dlouhodobém poskytování fundovaných informací
k problematice obchodu se zbraněmi. Podařilo se nám medializovat řadu kauz souvisejících s problematickými zbrojními
exporty. Prezentovali jsme také naše stanoviska k tématu při
projednávání souvisejících dokumentů v Parlamentu ČR. Za
významný úspěch považujeme, že jsme se podíleli na aktivitách, které vedly k tomu, že Česká republika začala v roce
2004 vydávat výroční zprávu o obchodu se zbrojním materiálem. Význam tohoto úspěchu spočívá především v tom, že je to
krok směřující ke zvýšení možností veřejné kontroly českých
zbrojních exportů.

Co můžeme společně udělat?

Pokud jste stejně jako my pobouřeni tím, že se
Česká republika prostřednictvím zbrojních vývozů podílí nejen na porušování mezinárodních
dohod o obchodu se zbraněmi, ale především
na brutálním pošlapávání lidských práv ve světě, na zabíjení a mrzačení civilistů, na eskalaci
ozbrojeného násilí při občanských válkách či
etnických konfliktech, dejte svůj nesouhlas
najevo:

¹

¹

¹

¹

¹
¹

požadujte po státních orgánech a svých
volených zástupcích, aby se zasadili o zvyšování transparentnosti českých zbrojních
vývozů a o jejich přísnější regulaci;
zúčastněte se veřejných protestů proti obchodu se zbraněmi a militarizaci společnosti;
zapojte se do činnosti organizací požadujících účinnou regulaci obchodu se zbraněmi;
pořádejte besedy, přednášky a výstavy
k tomuto tématu;
šiřte informace z tohoto letáku;
navštivte naše webové stránky, archiv či
knihovnu, získávejte a šiřte informace o problematice.

Zdroje

[1] Stanovy Asociace obranného průmyslu ČR
[2] Vyjádření Ministerstva obrany ČR k problematice munice
(http://zbrane.ecn.cz/cz/ruzne/munice.pdf)
[3] Kontrola zahraničního obchodu s vojenským materiálem
v České republice (MZV)
[4] Kontrola exportu v České republice v roce 2003 (MZV, 2004)
[5] Výroční zpráva o kontrole exportu vojenského materiálu
v roce 2004 (MZV, 2005)
[6] Výroční zpráva o kontrole exportu vojenského materiálu
a ručních zbraní za rok 2005 (MZV, 2006)
[7] Amnesty International Report 2004 (situace lidských práv
v zemích světa v roce 2003) (AI, 2004)
[8] Amnesty International Report 2005 (situace lidských práv
v zemích světa v roce 2004) (AI, 2005)
[9] Amnesty International Report 2006 (situace lidských práv
v zemích světa v roce 2005) (AI, 2006)
[10] United Nations Register Of Cenventional Arms (United nations)
[11] Usnesení Evropského parlamentu o situaci na Srí Lance (EP, 2006)
[12] České zbraně pro Al Kajdu (Spurný, J. - Respekt 14. července 2003)
[13] Kodex EU o obchodu se zbraněmi z 8. června 1998
[14] Strategic Export Controls Report 2006 (Foreign and Commonwealth Office UK, 2006)
[15] Kontrolní mechanismy pro vývoz zbraní a vojenského materiálu
– studie (Němec, J., Štěrba V., Parlamentní institut, 2006)
[16] Annual report on The Netherlands arms export policy 2004
(The Ministry of Economic Affairs, The Ministry of Foreign
Affairs, 2005)
[17] Act of 18 December 1987 relating to Control of the Export
of Strategic Goods, Services, Technology, etc. (Government
Norway)
[18] Export of defence materiel from Norway in 2004, export control and international nonproliferation co-operation (Royal
Ministry for foreign affairs, 2005)
[19] Annual reports 1999-2003 (Ministry of Defence Finland)
[20] Arms production, exports and decision-making in Central
and Eastern Europe – Hungary (Saferworld)
[21] Zbraně pod kontrolu! – internetové stránky kampaně (AI ČR)

Ekologické problémy mají svoje sociální příčiny a také sociální důsledky. To
nás vede k přesvědčení, že problémy lidí a přírody se nedají řešit odděleně.
Vlády, politické strany a velké finanční a průmyslové instituce vinou centralizace
společnosti často nemohou být volány k zodpovědnosti za dopady svých
rozhodnutí. Částečné řešení vidíme v decentralizaci a samosprávě – přiblížení
rozhodovacího procesu těm, jichž se rozhodnutí bezprostředně dotýká. Pokud
má být efektivní, musí jít ruku v ruce s dobrovolnou proměnou hodnot –
přesunem důrazu na kvalitní životní prostředí a dobré mezilidské vztahy.
NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ - NESEHNUTÍ se zabývá ochranou
životního prostředí, lidských práv a práv zvířat . Vedle informování veřejnosti,
vzdělávání a řešení jednotlivých problémů prosazujeme zapojování občanů a
občanek do rozhodovacích procesů. Vedeme kampaně: Bezpečí pro uprchlíky
(prosazování lidských práv uprchlíků přicházejících do ČR, volnočasové aktivity
pro děti uprchlíků), Ženská práva jsou lidská práva (prosazování rovnosti
žen a mužů, proti domácímu násilí), Jídlo místo zbraní (rozdávání veganského
jídla a volnočasové aktivity pro bezdomovce a sociálně slabé), Zaostřeno na
hypermarkety (proti nekontrolované expanzi obřích nákupních center), Zbraně,
nebo lidská práva? (proti vývozu českých zbraní do zemí, kde jsou porušována
lidská práva), Ekologická poradna (bezplatné ekologické poradenství, pomoc
občanům/kám v aktivitách na ochranu životního prostředí). Vedle kampaní
realizijeme i další převážně osvětové aktivity (knihovna, naučná stezka,
tematické večery, promítání, výstavy a besedy).

Kontakt:
NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ
NESEHNUTÍ
tř. Kpt. Jaroše 31, 602 00 Brno
tel./fax: 543 245 342
e-mail: brno@nesehnuti.cz
web: www.nesehnuti.cz

Internetové stránky o obchodu se zbraněmi
http://zbrane.ecn.cz
(informační materiály – monitoring vývozů – důležité
dokumenty – tiskové zprávy a články – odkazy a další)

Další internetové stránky:
http://hyper.cz, http://ekobrana.cz, http://jmz.ecn.cz,
http://uprchlik.ecn.cz, http://zenskaprava.ecn.cz

Vyšlo v roce 2007 v rámci společného projektu NESEHNUTÍ,
Amnesty International (www.amnesty.cz) a Ekumenické
akademie (www.ekumakad.cz).

Vydání tohoto materiálu bylo finančně podpořeno Nadací
rozvoje občanské společnosti z programu Lidská práva.

Vytištěno na recyklovaném papíře.

Zas

tav

me

obchod se smrtí !

Návratka
(můžete ji vyplnit i na internetu na http://nesehnuti.cz)

SYMPATIZANT / SYMPATIZANTKA NESEHNUTÍ
Titul, jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa:
E-mail:
Příspěvek posílám na Transparentní účet NESEHNUTÍ Brno č. 1190794001/2400
vedený u eBanky. Aktivity NESEHNUTÍ chci podpořit příspěvkem:
 365 Kč (= asi 30 Kč měsíčně, tedy 1 Kč denně)
 730 Kč (= asi 60 Kč měsíčně, tedy 2 Kč denně)
 1095 Kč (= asi 90 Kč měsíčně, tedy 3 Kč denně)
 jiná částka……………
Příspěvek uhradím
 jednorázovým příkazem z bankovního účtu č. ........................................





složenkou

měsíčně trvalým příkazem z bankovního účtu č. ....................................

čtvrtletně trvalým příkazem z bankovního účtu č. .................................

ročně trvalým příkazem z bankovního účtu č. ........................................


vkladem hotovosti na pobočce eBanky, a.s.




Vaše finanční podpora nám umožní pokračovat v řadě započatých kampaní
a projektů na ochranu lidských práv a životního prostředí.

2)

1)

Mám zájem o zasílání informací o akcích: ANO - NE

Mám zájem o zasílání dalších informačních materiálů: ANO - NE

Mám zájem o zasílání zpravodaje Alarm: ANO - NE

V případě zaslání ročního příspěvku ve výši 365 Kč a více jednorázově, nebo 30 Kč
a více měsíčně (90 Kč čtvrtletně), odpovězte, prosím, na následující otázky
(nehodící se škrtněte):

3)

Mám zájem o zasílání tiskových zpráv NESEHNUTÍ: ANO -

NE

4)

Mám zájem aktivně se zapojit do činnosti NESEHNUTÍ: ANO -

NE

5)

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Děkujeme vám za vyplnění a poslání této návratky, je pro nás velmi důležitá pro
správnou identifikaci vašeho příspěvku (pouze z bankovního účtu nelze rozpoznat
odesilatele platby).
Finanční dary ve výši 1 000 Kč a více u fyzických osob a 2 000 Kč a výše u právnických
osob lze odečíst ze základu daně. Darovací smlouvu vám rádi na vyžádání zašleme.

podpis sympatizanta / sympatizantky NESEHNUTÍ

Podpisem dávám výslovný souhlas se zařazením údajů do evidence sympatizantů/ek
NESEHNUTÍ (v souladu se zákonem 101/2000 Sb. - Zákon o ochraně osobních údajů).

Poznámka: vložte do obálky a pošlete na adresu NESEHNUTÍ.

Zbrojařský průmysl je po ropném druhým největším
průmyslovým odvětvím na světě. Prezentační akce spojené
s obrovskou reklamní kampaní, jako kupř. brněnský zbrojní
veletrh IDET, představují zbrojařské firmy v rolích seriózních
podnikatelů. Realita zbrojního obchodu však ukazuje, že za
proklamovanou seriózností se skrývají strategie, které lze za
seriózní označit jen stěží:
Vyzbrojování obou stran konfliktu je prezentováno jako
„nestrannost“ zbrojařských firem. Vítězem takovýchto
konfliktů, kdy na sebe z obou stran fronty míří zbraně jednoho
výrobce či prodejce, je zbrojařská firma.
Korupce bývá obvyklým jevem všude tam, kde se točí velké
peníze a kde je malá míra veřejné kontroly a transparentnosti.
Vzhledem k rozsahu zbrojního obchodu i v minulosti medializovaných korupčních skandálů v souvislosti se zbrojními obchody je zřejmé, že korupční praktiky jsou součástí velké části
významných zbrojních kontraktů.
Porušování embarg na dodávky zbraní a nedodržování
mezinárodních úmluv – ani embarga vyhlašovaná Radou
bezpečnosti OSN či Evropskou unií, ani mezinárodní úmluvy
(např. Kodex EU o exportech zbraní atp.) nejsou pro zbrojaře
důvodem, proč neuskutečnit výhodné obchody. Dohody bývají
ze strany zbrojních koncernů i obchodujících států ignorovány,
nebo se na ně vůbec nepřistoupí (viz kupř. Ottawská úmluva
proti nášlapným minám, ke které se nepřipojily např. USA,
Čína a Izrael).
Dodávky do zemí, kde zuří občanská válka, a do zemí, kde
jsou u moci diktátorské režimy, jsou pro zbrojařské firmy nevysychajícím zdrojem financí. Zbrojní obchodníci uzavírají kontrakty s těmito státy, aniž by brali v potaz otázky mezinárodní
bezpečnosti či se ohlíželi na úroveň dodržování lidských práv
v dané zemi.

Situace v ČR
Bývalé Československo bylo druhým největším výrobcem
zbraní ze států Varšavské smlouvy. Po roce 1989 nastal značný
útlum zbrojní výroby motivovaný snahou omezit obchod se
zbraněmi, který byl označován jako neetický. Vládní program
konverze zbrojního průmyslu počítal takřka s devadesátiprocentním útlumem zbrojní výroby do konce roku 1992. Po vzniku samostatné České republiky je od programu útlumu
z ekonomických důvodů postupně ustupováno a dochází
k renesanci zbrojního průmyslu a k hledání nových i staronových trhů pro české zbraně. V roce 1997 byla založena Asociace obranného průmyslu ČR (AOP), která funguje jako lobbistická organizace s cílem podporovat český zbrojní průmysl při
zadávaní státních zakázek či při zastupování českých zbrojovek v zahraničí [1]. V roce 1999 se Česká republika stala členem NATO, s čímž následně souvisí i nutnost přezbrojení Armády ČR. V roce 2004 navíc došlo k plné profesionalizaci

armády a snížení jejích početních stavů i početních stavů
výzbroje. V důsledku toho se na trh dostávají staré použité
zbraně z armádních skladů za desítky miliard korun. Další
staré zbraně se dostávají na trh kvuli přezbrojení Policie ČR.
Řádově se jedná o desetitisíce samopalů a pistolí. ČR je nucena řešit také problém s nadbytečným množstvím (statisíci
tun) armádní munice. Kromě její likvidace bývají tyto staré
zásoby darovány zemím sužovaným vnitřními konflikty (Irák,
Afghánistán) či zemím podezřelým z reexportu vojenského
materiálu (Gruzie) [2].
Prodej zbraní z České republiky upravuje zákon č. 38/1994
Sb., o zahraničním obchodě s vojenským materiálem. Vojenské
exporty podléhají kontrole ministerstva průmyslu a obchodu.
To vydává jak obecné povolení pro firmy, které chtějí s vojenským
materiálem obchodovat, tak souhlas (tzv. licenci) pro každý
konkrétní vývoz zbraní. Činí tak na základě vyjádření Ministerstva zahraničních věcí ČR (ze zahraničněpolitického hlediska)
a Ministerstva vnitra ČR (z hlediska bezpečnostního). Pokud se
jedná o obchod s významným vojenským materiálem, vyhodnocuje možné bezpečnostní dopady takových transakcí také
Ministerstvo obrany ČR [3].

Nevýhodou tohoto kontrolního systému je nejen absence jeho
veřejné kontroly, ale také rozmělňování zodpovědnosti mezi
jednotlivá ministerstva, kdy vinu za vývoz zbraní, např. do
zemí porušujících lidská práva, svaluje ministerstvo průmyslu
a obchodu na vyjádření ministerstva zahraničí a to zpětně na
udělení licence ministerstvem průmyslu a obchodu.
Od roku 2004 začalo Ministerstvo zahraničních věcí ČR vydávat Výroční zprávy o kontrole exportu vojenského materiálu.
Zatím vydané zprávy (za roky 2003, 2004 a 2005) dokládají
řadu selhání kontrolních mechanismů a následných exportů do
zemí, kde zuří ozbrojené konflikty či vládnou nedemokratické
režimy [4, 5, 6].
Zastánci zbrojního exportu často argumentují v jeho prospěch
tvrzením, že v některých případech dochází k vývozu vojenského
materiálu i formou prodeje tzv. nesmrtícího vybavení (náhradní
součástky do letadel či nákladních vozů apod.) a většinou jsou

příjemcem legální státní orgány. Ani tento argument však není
důvodem pro toleranci takovýchto vývozů. Vývozem jakéhokoliv
vojenského materiálu ČR legitimizuje režimy, kterým tento
materiál dodává, a s ním i to, co s jeho pomocí provádějí.
Mezinárodní závazky ČR navíc nepožadují přímé použití
materiálu ke konkrétním zločinům jako důvod pro zamítání
exportů.
Níže popsané příklady jsou vždy státy, kde lidská práva
zásadním způsobem porušují státní represivní orgány – příjemci
zbraní z ČR:

Kolumbie

Tento jihoamerický stát (jeho armáda a policie) je tradičním
odběratelem zbraní (většinou lehkých ručních – pistole a jejich
součásti, střelivo apod.) z České republiky. V roce 2003 sem
byly z ČR vyvezeny zbraně za 10,4 mil. Kč [4], v roce 2004 za
39,9 mil. Kč [5] a v roce 2005 již za 48,5 mil. Kč [6]. V uvedených
letech však zároveň v zemi zuřilo brutální ozbrojené násilí
(mimosoudní popravy, mučení, znásilňování apod.) jak ze
strany vládních vojenských a policejních jednotek, tak
provládních polovojenských uskupení i ze strany partyzánů.
Každý rok takto v Kolumbii přijde o život několik tisíc
nevinných civilistů [7, 8, 9].

Srí Lanka

Neklidná ostrovní země dostávala zbraně (zejména tanky)
z České republiky již v 90. letech minulého století [10], kdy zde
zuřil krvavý ozbrojený konflikt (60 000 mrtvých a 800 000
vnitřně přesídlených) [11]. I po příměří z roku 2002 dochází
k častým násilnostem, které měly v letech 2005 a 2006 rostoucí
tendenci [11]. Kromě toho se vládní i protivládní jednotky
podílejí na mučení a mimosoudních popravách civilistů [9].
Stejně jako násilí rostl i export českých zbraní (střelivo,
dělostřelecké a letecké systémy a komponenty, vojenská
elektronika apod.) – za poslední tři roky šestinásobně až na
23 mil. Kč v roce 2005 [6].

Gruzie

Tento stát je pravidelným zákazníkem českých zbrojařů již
mnoho let [4, 5, 6, 10]. V letech 2003–2005 nakoupil z ČR
tanky, děla, bitevní letouny, munici i ruční zbraně za více než
170 mil. Kč [6]. Agilní nákupčí této kavkazské země jistě nejsou
stiženi hypermarketovým syndromem neplánovaných nákupů.
Levné sovětské a československé haraburdí je totiž vhodné na
reexport do třetích zemí. Právě z toho je Gruzie podezřelá [12].

Etiopie

I vývoz do této země ležící v neklidném Africkém rohu
utěšeně roste. Mezi léty 2003 a 2005 stoupl na téměř
trojnásobek a celkově tak ČR poslala do oblasti zbraně za
cca 50 mil. Kč [6]. To vše navzdory vleklému konfliktu se
sousední Eritreou, který stále přináší ozbrojené střety a lidské
oběti [7, 8, 9]. Etiopie se angažuje i v bojích v sousedním

Somálsku [9]. Etiopští vojáci navíc běžně využívají zbraně
i na domácí půdě proti civilistům a politickým odpůrcům
současné vlády – při jediném zásahu dne 8. června 2005
v Addis Abebě zastřelili 36 demonstrantů na poklidné
manifestaci proti průběhu voleb [9].

Vietnam a Čína

Obě východoasijské země jsou známé svými nedemokratickým režimy, využíváním trestu smrti, mučením zadržených a vězněných osob apod. [7, 8, 9]. Na Čínskou lidovou
republiku je navíc uvaleno zbrojní embargo Evropské unie
[6]. Je však také lákavým trhem pro evropské zbrojařské
koncerny a jak to tak bývá, vidina peněz postupně převažuje
nad ideály lidských práv. A Česká republika rozhodně tento
vývoj nezaspala. V roce 2003 vyvezli čeští obchodníci se
zbraněmi do Číny zboží za 2,5 mil. Kč, v roce 2004 za 80 mil.
a v roce 2005 utržili celkem téměř 60 mil. Kč. A to vše bez
ohledu na neustálé čínské válečné vyhrožování Tchaj-wanu
i na násilné deportace severokorejských uprchlíků do jejich
totalitní domoviny [7, 8, 9]. Podobně i Vietnamská socialistická republika nakoupila za 3 roky v ČR vojenský materiál
za více než 150 mil. Kč.

Další země

O dodávky zbraní z ČR nepřicházejí ani další státy [4, 5, 6]
jako jsou Filipíny (boje mezi vládními a povstaleckými
jednotkami, civilní oběti), Uzbekistán (masakry demonstrantů
v Andižanu v roce 2005), Angola (pronásledování politické
opozice, mimosoudní popravy) [7, 8, 9]. Spravedlivě ČR nadělila
zbraně i všem třem zúčastněným stranám (Sýrii, Izraeli,
Libanonu) v blízkovýchodním konfliktu v roce 2006 [6].

Je tedy zřejmé, že se ČR podílí na porušování lidských práv
v řadě států, kam vyváží své zbraně. Kromě toho náš stát
porušuje i mezinárodní dohody o kontrole obchodu se zbraněmi.
Jedná se zejména o porušování Kodexu EU o obchodu se
zbraněmi z 8. června 1998 [13] a to hned ve všech 8 jeho
kritériích. Česká republika totiž při povolování vývozů
nerespektuje mezinárodní dohody, lidskoprávní situaci
v cílových zemích, podporuje dodávkami vnitřní represi i vnější
agresi, nebere ohled na možnost reexportu a ohrožuje sebe
i spojenecké státy (například potenciálním nepřímým vyzbrojováním teroristů) apod.

Kontrola obchodu se zbraněmi

Kontrolu obchodu se zbraněmi na evropské úrovní upravuje
několik mezinárodních smluv a dohod. Jednou z nich je i Kodex
Evropské unie o obchodu se zbraněmi [13], který mimo jiné
vyžaduje, aby při povolování vývozů zbraní byla dodržena tato
pravidla:

¹
¹

¹

¹

respektovat lidská práva v zemi finálního určení;
nevydávat exportní licence, pokud existuje riziko, že by
navrhovaný vývoz mohl být užit k vnitřní represi;
nepovolit vývozy zbraní, které by provokovaly nebo
prodlužovaly ozbrojené konflikty nebo zostřily existující
napětí v zemi konečného určení;
nevydat vývozní licence, pokud je zřejmé riziko, že by
příjemce použil navrhovaný export agresivně vůči jiné zemi
nebo k vymáhání teritoriálního nároku silou.

Kodex EU bohužel není právně závazný a je spíše jen politickou deklarací. Z toho plyne i fakt, že bývá některými zeměmi
(vč. ČR) porušován. Konkrétní postup pro vydávání exportních
licencí na zbraně si upravují jednotlivé evropské státy vlastní
legislativou. Ta je u skandinávských zemí a u našich západních
sousedů díky dlouholetému tlaku veřejnosti a nevládních organizací výrazně transparentnější než v ČR a obsahuje přísnější
sankce za její porušování.

Velká Británie:

publikuje zprávy o vývozu zbraní každé tři měsíce, tyto zprávy obsahují i informace o případném reexportu vyvezených zbraňových systémů [14]. Udělování licencí má na starost organizace zřízená při ministerstvu průmyslu a obchodu a projednává
je také speciální Výbor pro kontrolu strategických vývozů. Výbor má přístup i k informacím, které vláda běžně nezveřejňuje.
Za podíl na vývozu zbraní v rozporu se zákonem hrozí viníkovi
odnětí svobody až do výše deseti let. Stejně tak je trestné uvádění nepravdivých informací při žádosti o vývozní licenci. Příklady těchto trestů za posledních pět let byly uvedeny také ve
zprávě za rok 2005 [15].

Nizozemí:

licenční odbor má povinnost vývoz zbraní do rozvojových
zemí konzultovat nejen s ministerstvem zahraničních věcí, ale
i s ministerstvem pro zahraniční rozvojovou spolupráci. Má-li
být vyvážen vojenský materiál z majetku nizozemské armády,
musí být o žádosti k takovému vývozu informován parlament.
Vláda publikuje nejen velmi podrobné roční zprávy o zbrojním
exportu, ale pod tlakem veřejnosti začala v roce 2004
zveřejňovat též měsíční zprávy o udělených licencích. Zveřejňuje
též informace o zamítnutých licencích vč. informací o příjemci,
popisu zboží či důvodech k zamítnutí. Zveřejňované informace
jdou vysoko nad rámec toho, co po členských státech vyžaduje
Kodex EU. [16]. Za vědomé porušení příslušných zákonů může
viník dostat až šest let odnětí svobody [15].

Norsko:

v této skandinávské zemi není možné vyvážet vojenský materiál
ani zboží dvojího užití bez souhlasu ministerstva zahraničních
věcí. Toto ministerstvo má právo požadovat informace, které
považuje za nezbytné pro průběh licenčního řízení. Subjekty, od
nichž jsou informace požadovány, musí tyto informace poskytnout,

jinak se vystavují peněžnímu postihu. Prostřednictvím
mezinárodních organizací (např. OBSE) Norsko provádí také
zpětnou kontrolu dodržování zákazu reexportů [17]. Výroční zprávy
o exportu zbraní jsou předkládány k projednání parlamentem [18].
Za porušení zákonů týkajících se udělování zbrojních vývozních
licencí může být uložen trest odnětí svobody až na pět let. Trestné
je i porušení zákona z nedbalosti [15].

Finsko:

součástí žádosti o vývozní licenci je nejenom certifikát konečného uživatele, ale také žádost o novou vývozní licenci pro
případný vývoz do třetí země. Za případný reexport do země,
pro kterou nebyla udělena licence, je odpovědný vývozce zbraní. Databázi udělených licencí vede ministerstvo obrany a je
veřejně přístupná [19].
Souhrnné základní údaje se publikují ve výročních zprávách,
které obsahují přesný popis vyvezeného materiálu vč. počtu
kusů, množství vývozů podle regionů, procentuální podíl

daného vývozu na celkovém vývozu atd. Uvádění nepravdivých
informací v žádosti o vývozní licenci je ve Finsku trestným
činem [15].

Maďarsko:

je jedinou zemí EU, která do své národní legislativy zahrnula
Kodex EU, čímž se tento stal pro Maďarsko právně závazným
[20]. Za porušení zákona neukládá peněžité tresty, ale jen tresty
odnětí svobody (až na 15 let) [15].

