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Abstrakt
Soukromé vojenské organizace v USA nejsou novým jevem. Podle historických
pramenů bylo jejich sluţeb moţno vyuţít jiţ v období války za nezávislost. Co se od
minulých dob zásadním způsobem změnilo, je počet těchto organizací, které v USA
existují, šíře úkolů, které vykonávají, mnoţství zemí, v nichţ operují, a v neposlední
řadě také výše finančních prostředků, kterými disponují. Vývoj amerických soukromých
vojenských organizací od jejich původního stavu do současnosti nebyl kontinuální.
Prakticky aţ do konce Studené války vykonávali jejich zaměstnanci v naprosté většině
případů ryze podpůrné úkoly, jakými byly například zásobovací činnosti jednotek nebo
ostraha vojenských objektů. Naproti tomu v současnosti jsou od těchto organizací
ministerstvem obrany USA poptávány vysoce specializované sluţby, jakými jsou
například špionáţ, výcvik elitních jednotek, eskortování zásobovacích konvojů nebo
ostraha vysoce postavených osob. Ve své bakalářské práci se zaměřuji na to, proč k této
radikální změně postavení soukromých vojenských organizací v USA došlo. Na základě
provedeného výzkumu se ukazuje, ţe stěţejními příčinami rostoucích poţadavků na
soukromý sektor byly zrušení plošných odvodů do armády v roce 1973, dlouhodobý
pokles rozpočtu obranného rezortu po konci Studené války a víra v efektivitu procesu
outsourcingu.

Abstract
Private military companies in the USA aren’t a completely new phenomenon.
According to various sources, first mercenaries set foot on the American soil no later
than during the famous war of independence. What has changed about the US private
military contractors since these times is their overall number, the amount of countries
they operate in, the scale of services they can provide and last but not least, the extent of
money they receive. The process of development of the US private military firms

wasn’t continual. They played only a minor role approximately up to the end of the
Cold war. The US Army used them only to provide the construction, support and
logistical services. These days however, the department of defense needs them to
provide highly specialized tasks such as spy and counterspy operations, risk consulting,
training of the elite armed forces, and the protection of convoys or high-profile people
in the warzone. In this thesis I am trying to examine, why did the US private military
companies become so essential for the army of the United States. The results of my
research show that the most important reasons for this development were the
introduction of professional armed forces in 1973, a continuous decline of the defense
budget after the end of the Cold war and the widespread belief in the effectiveness of
the outsourcing and privatization processes.
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Úvod
Abychom mohli odhalit příčiny významného nárůstu aktivismu amerických
soukromých vojenských organizací během války v Iráku (2003 – 2011), musíme
sledovat několik vzájemně propletených dějových linií. Ve své práci se zaměřím
především na vnitropolitické a zahraničněpolitické aspekty, které vedly k poklesu
schopnosti armády USA vykonávat poţadované úkoly bez pomoci privátních
kontraktorů. Pokusím se dokázat, ţe tato ztráta samostatnosti armády byla pro pozdější
rozvoj vojenských firem klíčová.
Téma jsem si zvolil, jelikoţ v ČR doposud nebylo dostatečně zpracováno a úzce
souvisí s náplní oboru Mezinárodní teritoriální studia. Privatizace vojenských činností je
z celosvětového hlediska na vzestupu a rozšíření tohoto fenoménu je moţné i do zemí
střední a východní Evropy. Podrobně zpracované informace o příčinách a důslecích
nebývalé expanze těchto organizací v USA také mohou poslouţit jako základ k dalšímu
výzkumu tohoto komplexního tématu.

Struktura
První kapitola představí odborné termíny, které budou v průběhu práce
vyuţívány. Vysvětlí pojmy jako „soukromá vojenská organizace“ a „soukromá
bezpečnostní organizace“. Dále stručně zmapuje historii soukromých bezpečnostních
agentur a na konkrétních příkladech ukáţe, kdy se v USA poprvé vyskytly, jak zásadní
roli zpočátku hrály a jakými úkoly byly armádou Spojených států pověřovány.
Ve druhé kapitole je analyzováno období výrazného nárůstu počtu a šíře aktivit
soukromých vojenských organizací v USA na příkladu nejvlivnějších vojenských
společnosti, které v mapovaném období na půdě Spojených států vznikly. Hlavním
cílem této práce je odhalit příčiny rozvoje soukromých vojenských organizací v USA.
Jednalo se o důsledek politických rozhodnutí, učiněných v Bílém domě? Rostoucí
poptávky po kontraktorech ze strany ministerstva obrany USA? Nebo hrál větší roli
rozpad bipolárního uspořádání světa související s koncem Studené války? A jak
ovlivnily vývoj vojenských organizací ve Spojených státech intervence americké
armády na Balkáně a na Blízkém východě?

2

V závěrečné kapitole jsou shrnuty zásadní poznatky z předchozích částí práce.
Poté následují odpovědi na otázky poloţené v úvodu a potvrzení stanovené hypotézy.
Ta předpokládá, ţe klíčovou příčinou expanze aktivismu amerických soukromých
vojenských organizací byl postupný nárůst poptávky ze strany ozbrojených sloţek USA
po konci Studené války.

Metodologie
Metodologicky tato práce představuje jedinečnou případovou studii soustředící
se především na kvalitativní výzkum. Vzhledem k tomu, ţe budu zkoumat soukromé
organizace takové, jaké jsou, a nebudu je porovnávat s ţádným ideálním vzorem, bude
vyuţit metodologický nenormativní přístup. Co se týče metod, vyuţiji především
explanační, obecně teoretické, nejvíce pravděpodobně analýzu (při popisu jednotlivých
aktivit vojenských společností) a indukci (během zkoumání příčin a důsledků rozvoje
těchto aktivit). Práce bude obsahovat prvky komparace, a to jak synchronní (srovnání
současných společností), tak diachronní (porovnání jejich aktivit dnes a těsně po konci
Studené války). V maximální moţné míře se během psaní práce pokusím vyuţívat
metodu přímou, tedy rekonstrukci minulosti za pomoci interpretace dostupných
pramenů. Ty budou převáţně písemného charakteru. Tato metodologická koncepce
nejlépe umoţní zachytit sloţitost, detaily, vztahy a procesy probíhající v mikroprostředí
soukromých bezpečnostních agentur USA.

Zdroje
Problematice soukromého vojenského sektoru v USA se ve svých pracech věnují
nejen četní akademičtí pracovníci, ale i ţurnalisté a bloggeři. Nejvíce se zaměřují na
aktuální vývoj tohoto fenoménu, sledují aktivity vojenských firem v Iráku a
Afghánistánu, věnují se mapování soudních procesů s jednotlivými kontraktory a
v neposlední řadě se také pokoušejí odpovědět na otázky související s právními a
morálními aspekty vyuţití ozbrojených zaměstnanců vojenských organizací na
bojištích. O tématu vznikají i audiovizuální materiály, jakými jsou například krátké
příspěvky v televizních zpravodajských relacích a dokumentární pořady.1 Jejich obsah
se primárně zaměřuje na současné události a přináší výpovědi o činnosti vojenských
organizací z úst jejích zaměstnanců.
1

Řada z nich je volně přístupná na serveru Youtube.
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Výrazně méně jsou touto skupinou autorů zkoumány dlouhodobé příčiny
současného stavu. Patrně nejkomplexněji se tímto tématem zabývá doktorka Elke
Krahmannová v určitých kapitolách své knihy States, citizens and the privatization of
security. Důleţitým zdrojem jsou také publikace bývalých příslušníků ozbrojených
sloţek. Mezi ně patří Peter Warren Singer, autor Corporate warriors, the rise of
privatized military industry, coţ je jedna z nejcitovanějších knih o moderních
soukromých vojenských organizacích. Někteří tvůrci, jako kupříkladu Shawn
Engbrecht, mají nadto i osobní zkušenosti s rolí ozbrojeného soukromého kontrakotra.
K popisovaným záţitkům přímo z bitevní linie je nutno přistupovat kriticky kvůli jejich
obtíţné ověřitelnosti, jsou však velmi uţitečné pro komplexnější pochopení celé
problematiky.
Další výzkum
V rámci dalšího výzkumu tématu by bylo moţné například sledovat vývoj
soukromých vojenských organizací (PMCs2) z pohledu konkrétní významné firmy od
okamţiku jejího zaloţení, popřípadě komparovat vzestup několika společností, které
vznikly v odlišném časovém období. Rozsáhlé moţnosti skýtá i metoda porovnávání
vzestupu PMCs v USA a dalších zemích, například ve Velké Británii nebo v Jihoafrické
republice. Zajímavá zjištění by mohla přinést také kvantitativní analýza, která by
interpretovala vývoj privátního vojenského sektoru v jednotlivých letech na základě
počtu existujících korporací. Zde však představuje komplikaci nestálost trhu, na kterém
se jednotlivé subjekty rychle objevují, mizí a mění názvy. V neposlední řadě by bylo
přínosné obrátit pozornost k samotným zaměstnancům soukromých firem a zanalyzovat
například vliv touhy po maximalizaci finančního zisku na rozhodovací proces velících
kontraktorů.

2

Private military companies, v případě jednotného čísla „PMC“.
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Úvod do pojmosloví
Vzhledem k dynamickému vývoji zkoumaného fenoménu panuje mnoho
nejasností ohledně některých pojmů, které se k dané problematice váţí.

1. Soukromé vojenské organizace a bezpečnostní agentury

Existují zásadní rozdíly mezi soukromými vojenskými organizacemi a
privátními bezpečnostními agenturami? V této otázce je patrně nutno postupovat případ
od případu, jelikoţ hranice mezi nimi v současnosti není jasně definována. V anglicky
psané literatuře se zkratky PMC (Private military company)3 a PSC (Private security
company) často vyskytují jako synonyma. Jedním z moţných východisek by bylo
označit za bezpečnostní agentury ty subjekty, které se specializují výhradně na pasivní
ochranu objektů a civilistů. Organizace samotné však často samy sebe označují jako
bezpečnostní, ačkoli těsně spolupracují s armádou a v dostupných zdrojích je
zdokumentována jejich příleţitostná účast v ryze ofenzivních akcích.4
2. Žoldnéř, civilní kontraktor, bodyguard

Jakým způsobem se nazývá ozbrojený zaměstnanec soukromé vojenské
organizace? V některých článcích a knihách autoři uţívají pojem „ţoldnéř“, čímţ
zdůrazňují, ţe jeho primárním cílem je finanční zisk. S tímto označením však USA
oficiálně nesouhlasí, coţ potvrdilo prohlášení delegace Spojených států na půdě OSN
v roce 2007.5 Podle některých dokumentů Organizace spojených národů je totiţ
ţoldnéřství nelegální aktivitou. Konkrétně jí zakazuje například United Nations
Mercenary Convention6 z roku 1989. Pasáţ o ţoldnéřích cích obsahuje i dodatek k
Ţenevské konvenci vydaný v roce 1949, který jim upírá právo na statut bojovníka a
válečného zajatce.

3

V ojedinělých případech zastupuje zkratka PMC pojem private military contractor, tedy zaměstnanec
soukromé vojenské agentury.
4
ENGBRECHT, Shawn. America's covert warriors: inside the world of private military contractors.
(Washington, D.C: Potomac Books, 2011), 126.
5
HIGGINS, Alexander. US rejects UN mercenary report. USA Today. 2007 [cit. 2013-05-02]. Dostupné
z: http://usatoday30.usatoday.com/news/world/2007-10-17-3392316246_x.htm
6
Celým názvem International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of
Mercenaries. USA patří mezi země, které tento dokument nepodepsaly.
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Co se týče pojmu bodyguard, tedy tělesný stráţce, mnoho ozbrojených
soukromníků se na tuto formu práce specializuje. Pojí se s ní nejvyšší nároky a také
nejštědřejší honoráře. Výraz bodyguard je však ve spojení s nimi pouţíván především
v novinových článcích a v případech, kdy tito zaměstnanci pracují mimo válečnou nebo
okupační zónu. V odborné literatuře se o nich častěji hovoří jako o personal
detail security team members (PSD members). Tento způsob převládá i na
internetových prezentacích soukromých vojenských organizací. Dalším důvodem, který
činí uţívání pojmu bodyguard vhodným pouze v omezeném mnoţství případů, je fakt,
ţe významné mnoţství členů vojenských firem vykonává úkoly nesouvisející
s ochranou konkrétních osob.
Nejadekvátnější označení je tedy vzhledem ke své neutralitě a univerzalitě
„civilní kontraktor“. Výhodou je, ţe lze tímto pojmem současně zahrnout ozbrojené i
neozbrojené zaměstnance soukromých vojenských organizací.
3. Typologie soukromých vojenských organizací

O typologii moderních soukromých vojenských organizací bylo zpracováno
poměrně rozsáhlé mnoţství prací. Ve zdrojích, které mi byly dostupné, se však jejich
autoři orientují výhradně na kategorizaci společností podle šíře poskytovaných sluţeb.
Na základě toho je pak rozdělují na logistické, konzultantské a operativní. Proto bych na
tomto místě rád představil jednoduchou doplňující typologii, která za určující hledisko
povaţuje moţnost expanze soukromých organizací z civilního do vojenského sektoru a
naopak.
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1. Civilně - vojenská firma

2. Vojensko – civilní firma

Firma zaloţená za účelem poskytování Vznikne vojenská firma, která poskytuje
1.

sluţeb civilistům začne spolupracovat s sluţby
armádou USA.

2.

(3.)

primárně

ozbrojeným

sloţkám

USA.

Začne poskytovat i specializované sluţby
výhradně pro armádu USA.

Firma rozšíří spektrum poskytovaných
sluţeb

a

umoţní

je

nakupovat

i

soukromému sektoru.

Rozšířené spektrum poté začne nabízet

Rozšířené spektrum poté začne poskytovat

zahraničním armádám a korporacím.

zahraničním armádám a korporacím.

DynCorp, Custer Battles, Vinnell
Corporation,

Blackwater (od 2011 Academi), MPRI,

Lockheed Martin, Boeing, General

Triple Canopy…

atomics…
7

Kdyţ armáda USA začala na přelomu 19. a 20. století pravidelně spolupracovat
se soukromými organizacemi v oblastech jako je logistika nebo výroba, převaţovaly
kontakty s prvním typem firem. Kooperace s druhou skupinou organizací se stala
běţnou od 90. let, přičemţ tento krok neznamenal vytěsnění předchozího typu
společností.

1. Obecná historie soukromých vojenských organizací
1.1 Vzestup
První soukromé vojenské organizace vznikly dávno předtím, neţ byly
ustanoveny moderní národní státy. Ani ony však se však neobjevily znenadání.
Existenci těchto uskupení předcházela dlouhá éra jednotlivých, neorganizovaných
soukromníků, kteří byli za peněţní nebo materiální odměnu ochotní bojovat pro svého
klienta bez ohledu na jeho etnickou příslušnost či náboţenské vyznání. Jejich sluţeb
mohli vyuţít všichni, kdo měli dostatek finančních prostředků. První dochovanou
zmínku o externistech v řadách pravidelné armády obsahují hliněné desky z dob

7

Zdroj: pouţitá literatura.
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sumerského krále Shulgiho, který se chopil moci v roce 2029 před Kristem.8 Ţoldnéry
poté s nejvyšší pravděpodobností vyuţívala naprostá většina nám známých státních
útvarů. Míra jejich vyuţití byla rozdílná. Armáda Kartaginské říše měla ve svých řadách
mnohem více profesionálů z různých koutů středomoří a Asie, neţli tradičně
zverbovaných rekrutů.9 Na opačném konci pomyslné stupnice stála například starověká
Sparta, kde byli všichni vojáci zároveň příslušníci tohoto městského státu.
Postupem času se jednotlivě najímaní vojáci začali sdruţovat a po skončení
svých kontraktů jiţ vyhledávali nové zaměstnavatele jakoţto jednolitá skupina.
V Evropě se první „companies“ začaly formovat v období Stoleté války a svůj název
získaly podle výrazu „con pane“, který přeneseně naznačoval, ţe válka je pro jejich
příslušníky denním chlebem. 10 Ve stejném období se začaly proměňovat podoby smluv
mezi vojáky a jejich klienty. Získávaly na konkrétnosti, začala být přesně stanovována
délka kontraktu, počet najatých muţů a forma odměny. 11 S organizovaností
profesionálních bojovníků ale rostla i jejich potenciální moc, coţ mělo své negativní
důsledky. V období míru nezaměstnaní vojáci často obsazovali celé vesnice nebo malá
města a ţádali od jejich obyvatel potraviny výměnou za ochranu. V roce 1362 dokonce
jedna taková skupina v bitvě u Brignais porazila francouzského krále Jakuba I, který se
chtěl jejich poţadavkům vzepřít. V důsledku prohry jim poté musel zaplatit za nová
válečná taţení do Španělska a Uher.12 Obecně tedy můţeme říci, ţe jsou v historii
známa období, během kterých byla soukromá vojska větší neţ armády jednotlivých
států, a mohla tak zásadně ovlivňovat politickou a hospodářskou situaci v okolí svého
působení.
Soukromé armády nepotřebovaly k prosazování svých zájmů pouze vládci
jednotlivých zemí, ale také obchodní organizace. Mezi nejznámější z nich patřily East
India Trading Company (Britská Východoindická společnost) a Vereenigte Oost8

FOWKES, David Charles. Private Military Companies and the South African National Interest. 2006.
Magisterská diplomová práce. University of the Witwatersrand. s. 5. Dostupné z:
http://wiredspace.wits.ac.za/bitstream/handle/10539/1531/Fowkes_The%20Early%20History%20of%20
Mercenaries.pdf;jsessionid=F7E817A42A32EAE7EDA293234503B9F3?sequence=10
9
GOLDSWORTHY, Adrian Keith. The fall of Carthage: the Punic Wars, 265-146 BC. (London:
Cassell, 2003)
10
HOWARD, Michael. War in European history. (Updated ed. New York, NY: Oxford University Press,
2009), s 14.
11
SINGER, P. Corporate warriors: the rise of the privatized military industry. (Ithaca, N.Y.: Cornell
University Press, 2008), s 24.
12
Ibid., 25.
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Indische Compagnie (Nizozemská Východoindická společnost). Prvně jmenovaná měla
kolem roku 1780 k dispozici větší armádu neţ samotný britský král William IV.
Holandská obchodní organizace vyuţívala najatých vojáků kromě ochrany plavidel i
k fyzickému obsazování nových území v oblasti jihovýchodní Asie a zotročování
místních obyvatel, kteří poté byli nuceni dobývat produkty, o které byl na evropských
trzích největší zájem. V dobách největšího rozkvětu si tato organizace údajně platila
přes 50 000 soukromých bojovníků.13
1.2 Pád
Později začala důleţitost externě najímaných vojáků ve většině zemí klesat.
Svou roli hrály jak praktické, tak ideologické důvody. Vznik centralizovaných států
umoţnil organizované odvody a vynález palných zbraní usnadnil a zrychlil výcvik
nových rekrutů.14 Zvyšoval se počet osob, které se ozbrojených střetů účastnily.
Namísto malých profesionálních uskupení se na bojištích v éře novověku střetávaly
stotisícové a milionové armády. Moderní nacionalismus vyústil v to, ţe jedinou
společensky přípustnou formou sluţby ve zbrani se stalo členství v národní armádě,
která měla v ideálním případě slouţit pouze k ochraně zájmů konkrétního státu a jeho
obyvatel. Výraz „ţoldnéř“ získal negativní konotace, a bojovat kvůli pouhému
finančnímu zisku mohlo znamenat kromě morálního odsouzení ze strany většiny lidí
také hrozbu trestního stíhání, jelikoţ nechat se zaměstnat v cizí armádě je podle většiny
právních řádů nelegální. První evropskou zemí, která na svém území oficiálně zakázala
vyuţívat sluţeb ţoldnéřů, byla Francie v roce 1790.15
1.3 Transformace
Vznik rozsáhlých nacionálních armád neznamenal pro soukromé vojenské
organizace úplný konec existence. Místo toho u nich došlo k transformaci
poskytovaných sluţeb. Jejich příslušníci jiţ povětšinou nebojovali se zbraní v ruce
v první linii, ale stáhli se do sféry logistiky a dalších podpůrných činností, jakými byly
například gastronomické sluţby nebo údrţba vozidel a zbraní. Ti, kteří se rozhodli
navzdory legislativním překáţkám setrvat na bitevním poli, začali jednat podobně, jako
jejich předchůdci ve starověku. Byli to většinou bývalí vojáci, kteří si individuálně
13

UESSELER, Rolf. Servants of war: private military corporations and the profit of conflict. (Brooklyn:
Publishers Group West, 2008), s. 102.
14
SINGER, P. Corporate warriors: the rise of the privatized military industry. s. 30.
15
UESSELER, Rolf. Servants of war: private military corporations and the profit of conflict. s. 106.
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hledali nového zaměstnavatele. Nijak se vzájemně neorganizovali a v jednotkách, ve
kterých bojovali, představovali výraznou početní menšinu. I zde bychom však našli
výjimky, kupříkladu během války v Indočíně bojovaly po boku Francouzů velké
skupiny německých ţoldnéřů, jeţ pojila minulost strávená ve Waffen-SS.16
1.4 Opětovný rozmach
V současné době se opět nacházíme v situaci, kdy soukromý vojenský sektor
zásadně nabývá na síle. Pro četné armády je spolupráce s ním naprosto nezbytná, čímţ
nebezpečně klesá jejich nezávislost. Od určité chvíle se také začaly privátní společnosti
v hojném počtu vracet k účasti na regulérních bitevních operacích. Během válek v Iráku
a Afghánistánu byl (resp. stále je) počet zaměstnanců soukromých organizací vyšší, neţ
mnoţství příslušníků pravidelné armády. 17 Zatím ještě stále platí, ţe největšími
zákazníky na trhu s kontraktory jsou národní státy. Bude tomu tak i v budoucnu, nebo
se dočkáme analogie k situaci, kdy měla společnost East India Trading Company více
vojáků neţ Velká Británie?

2. Rozvoj soukromých vojenských organizací v USA
2.1 Počátky
Soukromé vojenské organizace poprvé zasáhly do dějin USA zhruba mezi
obdobím svého úpadku (popsáno v kapitole 1.2) a transformace (kapitola 1.3). Pro
obyvatele severoamerického kontinentu neměla první setkání s organizovanými
ţoldnéři pozitivní charakter. Nacházeli se totiţ na opačné straně barikády během války
o nezávislost. Britové si kvůli boji proti Američanům najali necelých 30 000 vojáků
převáţně z německy mluvících oblastí. Ti se však na území svého působení podle
dostupných záznamů chovali vůči civilistům velmi krutě, coţ podnítilo doposud
nerozhodnuté kolonisty k účasti na odporu proti britské nadvládě. Po prohrách
v několika významných bitvách nakonec přibliţně třetina ţoldnéřů dezertovala a jejich
potomci moţná ţijí v USA dodnes. 18

16

ELFORD, George Robert. Devil's guard. (New Dell ed. New York: Dell, 1985).
CRS Report for Congress: The Department of Defense’s Use of Private Security Contractors in
Afghanistan and Iraq: Background, Analysis, and Options for Congress, 2011. Dostupné z:
http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/R40835.pdf
18
SINGER, P. Corporate warriors: the rise of the privatized military industry. s. 33.
17
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Příslušníci rozličných národů později výrazně promluvili do vývoje války
Severu proti Jihu. Zde je však problematické určit přesný počet skutečných ţoldnéřů,
jelikoţ chybí údaje o tom, kolik z nich do USA přicestovalo s cílem bojovat kvůli
finančnímu zisku, a jak velké bylo mnoţství idealistů nebo migrantů, kteří v zemi ţili
delší dobu, aniţ by získali americké občanství. Podle dostupných zdrojů však cizinci
bojovali hlavně v rámci armády Unie a z jejích celkových 2 milionů vojáků
představovali přibliţně třetinu.19 Za zmínku stojí, ţe během této dějinné epizody učinili
američtí zákonodárci první pokus systematicky bojovat s předraţováním armádních
zakázek a nakupováním nekvalitního zboţí, které bujelo hlavně na Severu. Mnoţily se
případy, kdy obchodníci dodávali vojákům nemocné koně, nefunkční zbraně a zkaţené
potraviny. Těmto praktikám měl zabránit False Claims Act of 1863, kterému se také
říká the Lincoln law.20
Spojené státy si po občanské válce nezachovaly nadprůměrně velkou armádu a
sníţily v této oblasti výdaje. Ve vedoucích kruzích převládl názor, ţe rozhodující roli
v obraně vlasti budou hrát běţní občané, kteří v případě potřeby vytvoří organizované
milice. Znamenalo to komplikace pro místní zbrojní průmysl, který se kvůli propadu
poptávky musel přeorientovat na export svých výrobků do zahraničí. 21 Na přelomu 19. a
20. století tedy byla pravidelná armáda poměrně nepočetná a soukromý vojenský sektor
v USA prakticky neexistoval.
Výrazný kvantitativní nárůst rozpočtu americké armády přineslo období dvou
světových válek. Tyto konflikty nevedly ke vzniku soukromých vojenských organizací,
jelikoţ se podařilo dostatečně mobilizovat veřejnost, a potřebné mnoţství vojáků bylo
získáno standardním náborem. Během první světové války byla účast v armádě
dobrovolná, v roce 1940 byl vydán Selective Training and Service Act, který poprvé
v historii USA zaváděl plošné odvody. Na rozdíl od dřívějších dob během zmiňovaných
konfliktů výrazně a trvale posílily svou pozici firmy, které ministerstvu obrany
dodávaly zboţí. Jednalo se například o letecké společnosti Boeing nebo Grumman.22
V posledních letech války se také začal rodit vztah mezi vládou a společností Vinnell
19

LORD, Francis Alfred. (They fought for the Union. New York: Bonanza Books, 1988).
The False Claims Act: History of the law. [cit. 2013-05-03]. Dostupné z: http://www.all-about-quitam.org/fca_history.shtml
21
KRAHMANN, Elke. States, citizens and the privatization of security. (New York: Cambridge
University Press, 2010), 55 - 56.
22
Ibid., 61.
20
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Corporation, jejíţ úkoly mírně přesahovaly rámec pouhé materiální podpory jednotek
americké armády. První takovou misí bylo zásobování vojsk čínského Kuomintangu, a
po skončení války následovaly zakázky na budování letišť v Jiţním Vietnamu,
Pákistánu, Taiwanu, Thajsku a v Japonsku. Organizace také údajně spolupracovala
s CIA, kdyţ poskytovala krytí jejím tajným agentům. 23

2.2 Studená válka
Počátek Studené války znamenal pro armádu USA především významné
navyšování rozpočtu. Implementování strategie zadrţování komunismu 24 vyústilo
v nasazení přibliţně 300 000 amerických vojáků na bojiště Korejského poloostrova.
Investice do armády od roku 1951 stouply z 5 % HDP na dvojnásobnou hodnotu.
Zapojován byl stále více i soukromý sektor, jeho role však byla striktně omezena na
zajišťování dodávek zbraní, strojů a náhradních dílů.25 Jedním z důvodů rostoucí
potřebnosti kontraktorů byla zvyšující se sloţitost zařízení, které bojové jednotky
vyuţívaly, a s tím související náročnost údrţby a obsluhy.
2.2.1 Vietnamský konflikt
Během války ve Vietnamu začali být civilisté, kteří operovali ve válečné zóně,
významnou a místy i vítanou součástí ozbrojených sloţek. Jejich počet byl vzhledem
k příslušníkům armády velmi nízký, přibliţně 1:60. Například výše zmiňovaná Vinnell
Corporation měla v oblasti 5 000 zaměstnanců, kteří se soustředili na obsluhu
generátorů elektrického proudu, stavební práce, transport materiálů nákladními vozidly
a čluny. Starali se také o funkčnost mechanického vybavení, kvalitu jídla a čistotu
uniforem. Tímto umoţnili vojenským velitelům efektivnější vyuţití jejich posádek pro
bojové operace, jelikoţ nemuseli vyčleňovat bojeschopné muţe pro úkoly, které civilní
zaměstnanci plnili spolehlivě a levněji. Přestoţe se někteří z nich angaţovali
v ilegálních aktivitách, jakými bylo například pašování drog, nebyly evidovány ţádné
váţné zločiny a útoky na civilisty, které známe z dnešního Iráku.26

23

HARTUNG, William D. Mercenaries Inc. Progressive. 1996, roč. 60, č. 4, s. 26-28. [cit. 2013-05-02].
Dostupné z: http://www.commondreams.org/views03/0513-06.htm
24
Containment, geopolitická strategie definovaná za vlády prezidenta Trumana v letech 46-47.
25
KRAHMANN, Elke. States, citizens and the privatization of security. s. 68.
26
DICKINSON, Laura A. Outsourcing war and peace: preserving public values in a world of privatized
foreign affairs. (New Haven, Conn.: Yale University Press, 2011), s. 24.
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Krokem, který usnadnil privatizaci vojenských činností a nově pro ni stanovil
jasná pravidla, bylo přijetí oběţníku A-76 v roce 1966.27 Ten rozdělil proces
outsourcingu na následující fáze: Nejprve byla určena konkrétní zakázka, která mohla
být předmětem soutěţe mezi armádou a soukromým sektorem. Poté byl o úmyslu
informován Kongres. V případě schválení návrhu byly vypracovány a zveřejněny
konkrétní poţadavky na poptávanou sluţbu či zboţí. Nabídky privátních firem se poté
porovnaly s náklady, za které by stejnou sluţbu mohla dodat sama armáda. V případě,
ţe byl soukromý zájemce schopen ušetřit oproti této částce alespoň 10 % nebo 10
milionů USD, měl zakázku získat. Po vypršení kontraktu bylo veřejné výběrové řízení
vyhlášeno znovu. Zajímavým detailem je, ţe v takto opakovaných řízeních uţ mezi
sebou byly ve většině případů porovnávány pouze nabídky jednotlivých soukromníků,
armáda tedy ztrácela moţnost získat privatizovanou zakázku zpět.28
Zvláštní kapitolou Vietnamské války bylo vyuţití Vietnamců a Kambodţanů
v rámci plnohodnotných bojových operací. Zpočátku byli najímáni zpravodajskou
sluţbou CIA, později přešli kvůli zvyšujícím se nákladům pod velení armády. Tento jev
v mnoha ohledech připomínal moderní outsourcing, rozdíly ale byly značné. V první
řadě placení partyzáni nebyli součástí soukromých vojenských společností. Dále se
jednalo o domorodé bojovníky, kteří v místech operací ţili, jejich motivace tedy nebyla
pouze finanční. S postupným odchodem amerických vojsk navíc mnoţství z nich
vstoupilo do pravidelné armády, nepokračovali tedy v kariéře námezdního válečníka.29
Je obtíţné posoudit efekt těchto událostí na soukromý vojenský sektor v USA.
S nejvyšší pravděpodobností byl nulový. Nelze ovšem vyloučit, ţe si vyuţívání levných
bojovníků z řad civilistů do budoucna získalo stoupence v řadách určitých politických a
vojenských kruhů. Odpůrců však bylo také mnoho. V roce 1970 se někteří senátoři
kromě jiného pokusili omezit zaměstnávání „ţoldnéřů“ v Kambodţi pomocí
legislativního aktu Cooper-Church Amendment.30 Návrh nejprve zablokovala sněmovna
reprezentantů, o rok později byl ale v umírněnější podobě schválen.

27
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Důleţitou změnou, která se během války v bývalé Indočíně odehrála, a ve svém
dlouhodobém důsledku nepochybně umoţnila rozvoj komplexních soukromých
vojenských společností do jejich aktuální podoby, bylo ukončení plošných odvodů do
sluţby a zavedení profesionální armády v roce 1973. Tomuto kroku předcházela
rozsáhlá debata o tom, zdali je správné verbovat do zbraně mladé Američany kvůli boji
proti komunistům v daleké jihovýchodní Asii. 31 To, ţe se Bílý dům přiklonil
k profesionalizaci ozbrojených sloţek, umoţnilo politikům zdůrazňovat dobrovolnost
participace svých vojáků v konfliktu. Kromě toho byl také zdůrazněn pracovněprávní
charakter sluţby ve zbrani, coţ později usnadnilo nahlíţet na vojenské činnosti jako na
obchodní produkt.
Vinnell Corporation dostala díky svému angaţmá v jihovýchodní Asii zakázku
na trénování národní gardy Saúdské Arábie v hodnotě 75 milionů USD 32. Válka tedy
úspěšně nastartovala expanzi jedné z amerických privátních vojenských organizací, a to
jak ve smyslu teritoriálním, tak s ohledem na spektrum poskytovaných sluţeb. Statut
soukromého vojenského sektoru v rámci armády USA však zůstal aţ do konce
vietnamské války v roce 1975 nezměněn. Jeho role byla ryze podpůrná. Výrazný nárůst
jeho důleţitosti odstartovaly teprve události, které se odehrály poté, co se v 80. letech
chopil prezidentského úřadu republikán Ronald Reagan.
2.2.2 Éra Ronalda Reagana
Doba vlády Ronalda Reagana v USA a Margaret Thatcherové ve Velké Británii
znamenala především zásadní změnu pohledu na to, jakým způsobem by měl být řízen
stát. Oba zmínění politici vyznávali ideu redukce státního aparátu, sniţování výdajů a
daní. 33 Cílem bylo zvýšit celkovou efektivitu hospodářství. Prezident Reagan skutečně
sniţoval státní výdaje, ne však v oblasti obrany. Tam naopak investice výrazně vzrostly.
Rozdíl byl v tom, ţe v kontrastu s předchozí érou nyní čím dále tím více peněz mířilo
do soukromého sektoru. V roce 1984 byl přijat The Competition in Contracting Act,
který kromě sníţení nároků na dodavatelské firmy armádě nařizoval kaţdoročně
zvyšovat mnoţství zakázek, které měly veřejný statut, a umoţnil se do nich přihlásit
31
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komukoli. Tím měla být zvýšena konkurence a narušen tehdejší pevný vztah mezi
ozbrojenými sloţkami a vybranými dodavatelskými firmami, které byly obviňovány
z nadhodnocování dodávaného zboţí a sluţeb.34
Zvýšená participace soukromého sektoru na fungování armády vyvolala u jejích
představitelů poptávku po nástroji, který by toto propojení systematizoval. V roce 1985
byl za tímto účelem vytvořen Logistics Civil Augmentation Program (LOGCAP), který
definoval procedury, které měly být při jednání s kontraktory dodrţovány. Z obsahu
dokumentu je patrné, ţe reguloval výhradně oblast logistické podpory bojových
jednotek. Jeho cílem tedy nebylo oproti minulosti rozšířit spektrum sluţeb, které mohly
ozbrojené sloţky od soukromníků poţadovat. Původně se v rámci LOGCAP
organizovala veřejná soutěţ na kaţdý úkol zvlášť. V roce 1992 pak začal fungovat
systém, v rámci kterého ministerstvo obrany vypsalo na určitý časový úsek jednu
obecně formulovanou zakázku, aniţ by určilo její konkrétní cenu. Výběrové řízení poté
určilo jedinou firmu, která měla za úkol poskytnout armádě téměř veškerou
poţadovanou logistickou asistenci. Dodatečné menší zakázky však stále vypisovány
byly, například během konfliktu na Balkáně spolupracovaly ozbrojené síly s více neţ
100 společnostmi. 35
V 80. letech se také měnil charakter komunikace mezi armádou a jejími
potenciálními zaměstnanci. Namísto abstraktních idejí typu patriotismu byl nyní akcent
kladen především na materiální výhody, vzdělání, mzdu, zdravotní pojištění a moţnost
cestovat. Voják začal být vnímán jako běţný zaměstnanec ministerstva obrany, který
pracuje v rizikovém prostředí. Jeho primárním úkolem bylo podávat maximální výkon
za minimální náklady. Pokud dokázal soukromník nabídnout levnější a efektivnější
sluţby, měl být upřednostněn. Tou dobou však ještě stále platila omezení, která
například v oblasti údrţby základen zajišťovala převahu vojáků nad civilními
zaměstnanci v poměru minimálně 6:4, přestoţe by pracovníci soukromých firem mohli
provádět stejné úkoly za niţší cenu. 36
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2.3 Konec Studené války
Samotný konec Studené války k rapidnímu nárůstu soukromého vojenského
sektoru v USA nevedl. Americká armáda se začala transformovat a pozvolna se
přizpůsobovala novému uspořádání světa, ve kterém její prioritou nebyla příprava na
jadernou válku se Sovětským svazem, ale boj s výrazně menšími a hůře vybavenými
ozbrojenými skupinami. 37 Docházelo ke zmenšování počtu příslušníků armády,
omezováním výdajů na obranu a rozprodáváním přebytečného vybavení. Jiţ v roce
1988 byla ustavena Base Realignment and Closure Commission, která měla za úkol
utvářet seznam základen, jejichţ uzavření pak bylo doporučováno vedení ministerstva
obrany. Škrty v rozpočtech ale významně ovlivnily především podpůrné sloţky.
Například U.S. Army Materiel Command, který zodpovídá za dodávky jídla, uniforem,
zbraní a vozidel, musel postupně sníţit hodnotu poskytovaného vybavení a sluţeb o 60
%.38 Většinu z uvolněného prostoru v budoucnu zabral soukromý sektor, jenţ si v této
oblasti dlouhodobě získával dobrou reputaci. Tento trend byl patrný i ve většině
ostatních zemí. Podle odhadů přišlo na počátku 90. let o práci přibliţně 7 milionů
vojáků z rozličných národních armád. Sniţování stavů nepostihlo pouze řadové vojáky,
ale například i vojenské piloty, mechaniky nebo spojaře, kteří prošli dlouhým a
náročným výcvikem. Kromě toho byly také oficiální i černé trhy zaplaveny levnými
zbraněmi. 39 Ty brzy nalezly své odběratele. Četné konflikty, které byly v období
Studené války potlačovány některou ze světových velmocí, mohly nyní nerušeně
propuknout. To se stalo například v etnicky pestré Jugoslávii v roce 1991.
2.3.1 Válka v Perském zálivu
První ozbrojenou intervencí americké armády po rozpadu bipolárního světa bylo
taţení v Perském zálivu, které začalo v srpnu 1990 po irácké anexi Kuvajtu. 40 Navzdory
tomu, ţe se v té době začal potenciál soukromého sektoru zvyšovat, vystačila si armáda
s vlastními silami. Poměr najatých civilistů k vojákům byl v průběhu operací přibliţně
1:55,41 coţ znamenalo oproti válce ve Vietnamu pouze mírný nárůst. Jejich role byla
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stejná jako dříve, spočívala výhradně v zabezpečování týlu a údrţbě vojenského
materiálu. Jedním z důvodů, proč nebyli soukromníci povoláni v hojném počtu, byl také
specifický charakter konfliktu. Jednalo se o krátkodobý střet dvou technologicky
nevyrovnaných armád, po jehoţ skončení nenásledovala dlouhá okupační fáze spojená
s časově a personálně náročným protipartizánským bojem.
Působení kontraktorů paradoxně nebylo řízeno programem LOGCAP. Namísto
toho byly jednotlivé zakázky přidělovány na individuální bázi. Vzhledem k nutnosti
rychlého zapojení soukromníků bylo mnoho uzavřených smluv definováno nejasně a
výsledky často neodpovídaly stanoveným poţadavkům. 42
2.3.2 Éra Billa Clintona
Pro budoucí expanzi soukromých vojenských organizací byly velmi důleţité
reformy, uskutečněné během vlády prezidenta Billa Clintona. Ten, podobně jako
Ronald Reagan, pozitivně nahlíţel na ideu zmenšování a zefektivňování státního
aparátu (jeho vize hospodářství dostala název Clintonomics). Ze všech rezortů se právě
armáda v letech 1992 – 1999 musela vyrovnat s největším poklesem rozpočtu,
konkrétně ze 4,7 % HDP na 3 % HDP.43 Jakým způsobem to ozbrojené sloţky
ovlivnilo?
William Perry, ministr obrany v letech 1994 – 1997, přebíral svůj rezort po
funkčních obdobích Richarda Cheneyho 44 a Lesa Aspina.45 Ozbrojené síly USA v té
době měly za sebou první fázi sniţování stavů, v jehoţ důsledku byl personál oproti
roku 1989 zredukován o necelých 20 %.46 Perry věřil, ţe můţe i navzdory pokračujícím
rozpočtovým škrtům uchovat armádu v takovém stavu, aby byla schopna zvítězit ve
dvou souběţně vedených významných regionálních konfliktech.47 Mezi první kroky,
které ve funkci učinil, bylo zjednodušení systému vypisování akvizic v hodnotách
niţších, neţ 100 000 USD. Vydal také příkaz ke zrušení četných specifických
42
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standardů, které do té doby musely nakupované zboţí a sluţby splňovat. To umoţnilo
maximální vyuţívání všeobecně dostupných komerčních produktů, které nemusely být
de facto duplikovány některou z firem dodávajících výrobky za zvýšenou cenu armádě.
Tyto události však neměly na růst soukromého vojenského sektoru v USA významnější
vliv.
2.3.2.1 Defense reform initiative
V reakci na tenčící se prostředky zahájil nastupující ministr obrany William
Cohen v roce 1997 tzv. Defense reform initiative. Jejím cílem bylo aplikovat v rezortu
stejné organizační a manaţerské metody, jaké se osvědčily v americkém soukromém
sektoru. Stěţejními se v tomto procesu staly následující pojmy: reingeneer (přestav),
consolidate (konsoliduj), compete (soutěţ) a eliminate (eliminuj). Volně přeloţeno se
přestavba vázala ke změně filosofie řízení ministerstva, konsolidace znamenala
zefektivnění administrativy, soutěţením se měly sníţit náklady poskytovaných sluţeb
při zachování nebo zvýšení kvality a eliminováni měli být přebyteční zaměstnanci a
oddělení. 48
V rámci restrukturalizace armáda první vlnu propouštění uskutečnila v řadách
svého administrativního zázemí, které bylo

spravováno civilisty. Zde byly

v jednotlivých odděleních sníţeny stavy přibliţně o 7 – 33 %, aniţ by zásadním
způsobem došlo ke změně jejich funkčnosti. 49 Totéţ se však nedá říci o propouštění
v řadách uniformovaných zaměstnanců. Zde se totiţ škrty neodrazily na celé armádní
struktuře rovnoměrně. Ačkoli byly zavřeny některé vojenské základny a klesl počet
bojových brigád (z 56 na 46), v rámci maximální snahy o jejich udrţení byly dopady
omezeného rozpočtu zacíleny především na podpůrné sloţky, jejichţ činnost bylo
teoreticky nejsnazší privatizovat. To vyústilo v problém ve chvíli, kdy začal být
zásadním způsobem redukován personál, který měl nákupy potřebného materiálu a
sluţeb zajišťovat pomocí veřejných zakázek. Nutnost obracet se na soukromý sektor

48
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nezadrţitelně rostla, zatímco počet zaměstnanců armády, kteří tuto činnost zajišťovali,
postupně klesl aţ o 38 %.50
Je zajímavé, ţe se mezi výše uvedené reformní pilíře nedostal pojem outsource,
ačkoli se s touto metodou počítalo, a podle původního návrhu se mělo kaţdoročně konat
veřejné výběrové řízení alespoň na 30 000 pracovních pozic. Je moţné, ţe to bylo
výsledkem snahy Bílého domu a ministerstva obrany udrţet závislost ozbrojených
sloţek na soukromém sektoru v pomyslných mantinelech, které byly nastaveny během
Studené války?
Odpovídal by tomu obsah analytické zprávy Improving the combat edge through
outsourcing, kterou obranný rezort vydal v roce 1996. V ní se na několika místech
zdůrazňuje, ţe by armáda neměla privatizovat tzv. core capabilities, a ţe je vţdy nutné
prokazovat výhodnost zaměstnávání kontraktorů. Jedním ze zásadních problémů tohoto
stanoviska ale bylo, ţe nikde nebyly přesným způsobem definovány činnosti, jeţ měly
zůstat výhradně v kompetenci vojska. Tento problém měl vyřešit Federal activities
inventory reform act of 1998 (FAIR Act),51 jehoţ cílem bylo vypracovat seznam aktivit,
které mohly být vzhledem ke svému charakteru delegovány na soukromý sektor.
Ve zcela jiném duchu se však nese zpráva o outsourcingu a privatizaci, 52 kterou
v srpnu 1996 vypracoval poradní orgán Defense science board. 53 Ta naopak
prosazovala velmi agresivní přístup. Hovořila o privatizování veškerých podpůrných
funkcí včetně těch, které souvisejí s výcvikem, obsluhou vojenských nemocnic, správou
informačních systémů a účetnictvím. Svá stanoviska přitom komise podpořila jen
obecnými tvrzeními o nepochybné výhodnosti těchto kroků. Odvolávala se především
na dobré zkušenosti s činností soukromého sektoru na úrovni měst a jednotlivých států
federace, kde údajně přinesl rozpočtové úspory ve výši 30 %. Hlavní výhodou vyuţití
kontraktorů mělo být kromě sníţení výdajů také snadnější moţnost umoţnit okamţité
zapojení zaměstnanců s vyšší odborností, aniţ by bylo nutné dlouze a nákladně školit
50
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příslušníky vojska. Příčinu rozporného postoje mezi uvedenými dokumenty můţe
vysvětlit fakt, ţe Defense science board tvoří poradci z řad civilistů, kteří v té době
pravděpodobně měli k privatizaci otevřenější přístup.
O vztahu Williama Cohena k outsourcingu konkrétně vypovídá jeden z
projevů54, který přednesl jakoţto senátor za stát Maine v roce 1996. V něm se stavěl
k myšlence privatizace spíše odmítavě. Kritizoval například pronikání soukromníků do
oblasti údrţby technologicky pokročilých zbraňových systémů a pochyboval o
pozitivních dopadech na rozpočet. Důrazně také odmítal navrhované zrušení pravidla o
minimální převaze vojáků nad kontraktory v poměru 60:40. Z těchto poznámek se dá
usuzovat, ţe jedním z cílů Cohenovy Defense reform initiative skutečně bylo navzdory
tehdejšímu trendu nedopustit zásadní vzrůst role soukromého sektoru v armádě
Spojených států. Jak se později ukázalo, jednalo se o nedosaţitelnou vizi. To však nebyl
důsledek reformy samotné, nýbrţ rostoucích nároků, které na ozbrojené sloţky kladla
administrativa USA.
2.3.2.2 Americké soukromé vojenské organizace v bývalé Jugoslávii
Občanská válka na Balkánském poloostrově byla pro rozvoj soukromého
vojenského sektoru v USA důleţitá z několika důvodů. Prokázala, ţe jsou kontraktoři
schopni poskytovat vysoce specializované sluţby, a do budoucna naznačila Bílému
domu jednu z cest, jakou můţe ovlivňovat probíhající etnické konflikty.
Armáda USA se oficiálně zapojila do bojů na straně protisrbské koalice pouze
v rámci bombardovacích misí. Kromě toho však dokázala zásadním způsobem
pozvednout v té době velmi zaostalé ozbrojené síly Chorvatska, které následně dokázaly
porazit vojska separatistické Republiky Srbské Krajiny. Tato přeměna byla výsledkem
nasazení zaměstnanců americké společnosti MPRI (Military professional resources
inc.), kterou v roce 1987 zaloţil generálmajor ve výsluţbě Vernon Lewis. Jeho
podřízení s Chorvaty od ledna roku 1995 spolupracovali na dvou projektech. Podle
smlouvy bylo jejich účelem přiblíţit řízení chorvatské armády ke standardům NATO a
seznámit důstojníky s jejich rolí v demokratickém státě.55 Je však pravděpodobné, ţe
konkrétní náplň školení tento rámec vysoce přesahovala a obsahovala také intenzivní
54
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výcvik konkrétních bojových manévrů. Ačkoli to vedení MPRI rezolutně popíralo, je
obtíţné vysvětlit rychlou transformaci chorvatských sil jiným způsobem. Firma díky
vynikajícím referencím zůstala na Balkáně aktivní i po skončení svého působení
v Chorvatsku. Nejprve se účastnila rozsáhlé reorganizace a profesionalizace bosenské
armády v roce 1996. Následně pomáhala trénovat pohraniční stráţ Makedonie a údajně
také poskytovala školení vysokým představitelům Kosovské osvobozenecké armády,
jejímţ cílem bylo docílit nezávislosti Kosova na Srbsku.
Dalším krokem byla pro MPRI expanze za evropské hranice. Jejím cílem byla
nejprve Saúdská Arábie, pro kterou společnost zajišťovala rozsáhlou škálu činností
včetně managementu zdrojů, zakázek a analýzy rizik. Druhým blízkovýchodním
zákazníkem byl další ze spojenců USA v regionu, Kuvajt. MPRI v 90. letech zavítala i
do několika států v Africe. První kontrakt získala v Angole, kde kromě armády
vykonávala poradenské sluţby i pro místní policejní sloţky. Odtud dále pokročila
k asistenci na mezinárodních projektech. Tím prvním byl African crisis response
initiative (ACRI),56 jehoţ cílem bylo vychovat z elitních sloţek sedmi participujících
armád jednotky schopné reagovat na humanitární krize a vykonávat efektivní
peacemaking. Druhým angaţmá byla poradenská činnost pro Africa center for strategic
studies (ACSS).57 Ani toto však nebylo finální stádium nárůstu aktivit MPRI. Její
pracovníci byli kvůli vypracování posudku ohledně modernizace ozbrojených sil
pozváni do Nigérie. Tento průzkum finančně hradila humanitární agentura United States
agency for international development (USAID). Po jeho provedení byla firma najata i
za účelem samotné implementace prosazované vize. MPRI byla v té době tak silná, ţe
byla schopna navzdory odporu představitelů USA uzavřít kontrakt i s autoritářskou
vládou Rovníkové Guineje. V neposlední řadě pak organizace poskytovala širokou
škálu sluţeb například kolumbijským vojenským a protidrogovým jednotkám58, díky
čemuţ se stala skutečně globálním hráčem.
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Ačkoli na Balkáně operovaly kromě MPRI i další firmy, ţádná z nich v důsledku
své participace nezaznamenala tak razantní nárůst zakázek. K občanské válce v bývalé
Jugoslávii se váţe také první výraznější selhání jedné z amerických soukromých
vojenských organizací. Někteří příslušníci firmy DynCorp, jiţ koncem 90. let operovali
v Bosně pod záštitou OSN, údajně napomáhali místním zločineckým strukturám
uskutečňovat nelegální obchodování se ţenami. Případ byl vyšetřován, ale ţádné
zásadní důsledky pro firmu nevyplynuly. 59
Během

funkčního

období

prezidenta

Billa

Clintona

se

v důsledku

restrukturalizace proměnila armáda USA i soukromý vojenský sektor. Jeho nástupce,
George W. Bush, přebíral spoluzodpovědnost za obranný rezort po letech konstantního
sniţování rozpočtu. Důleţité bylo, ţe pojmy jako outsourcing a privatizace začaly být
ve spojitosti s managementem obrany standardem. Role soukromého sektoru byla pro
fungování armády stále důleţitější, a vedlejší efekty tohoto jevu byly prozatím viditelné
pouze minimálně. Události po 11. září 2001 je však vynesly přímo do centra pozornosti.
2.4 Afghánistán a Irák
Teroristické útoky v New Yorku znamenaly počátek nové éry ve vnitřní
i zahraniční politice USA. Idealismus a víru v přitaţlivost liberální demokracie pro
všechny národy světa vystřídal realismus a intervencionismus. Spojené státy měly před
sebou dvě vyčerpávající války v Afghánistánu a Iráku. Jejich vedlejším efektem byla
doposud nevídaná expanze amerických soukromých vojenských organizací, v rámci
které se korporátní sektor významně rozšířil i do oblastí, které mu do té doby byly
zapovězeny. Jednalo se o nevyhnutelný důsledek předchozího vývoje?
Administrativa George Bushe byla ideologii outsourcingu velmi pozitivně
nakloněna uţ od počátku svého funkčního období v roce 2001. Jiţ v rámci předvolební
kampaně Bush oznámil, ţe vyhlásí výběrová řízení na 450 000 pozic ve státní správě.60
Toto stanovisko výrazně podporovaly i soukromé vojenské společnosti, 10 největších
během roku 2001 investovalo do lobbingu 32 milionů USD a na volební kampaně

59

O zmiňovaných událostech byl natočen film Whistleblower (USA, 2010).
ISENBERG, David. Private Military Contractors and U.S. Grand Strategy. International peace research
center Oslo. [cit. 2013-05-02]. 2009. 19. Dostupné z:
http://www.cato.org/sites/cato.org/files/articles/isenberg-private%2520military-contractors-2009.pdf
60

22

přispělo částkou 12 milionů USD.61 Většina prostředků směřovala do tábora
republikánů.
Ozývaly se však i varovné hlasy od vysoce postavených veřejných činitelů,
kterým byl například Thomas E. White, přímý podřízený ministra obrany zodpovědný
za rezort pozemní armády. 62 Ten prohlásil, ţe se armáda za posledních 11 let stala příliš
závislou na sluţbách kontraktorů, kteří nejsou pod patřičným finančním dohledem. Ţe
je přehled o zaměstnaných soukromnících nedostatečný, dokládá i jedno z oficiálních
sdělení představitele armády Kongresu, ve kterém byl jejich počet odhadnut mezi
124 000 a 605 000.63 V té době však ještě nebylo k dispozici dostatek podkladů k tomu,
aby se mohla případná snaha o regulaci tohoto odvětví opírat o jiné důvody neţ ty, které
souvisely se subjektivní představou o ideální podobě ozbrojených sloţek.
2.4.1.1 Americké soukromé vojenské organizace v Afghánistánu
Kromě četných podobností měly konflikty na Blízkém východě i mnoho
odlišných rysů. Jedním z nich byl způsob, jakým byli kontraktoři v jednotlivých zemích
armádou USA vyuţíváni. Rozdílný byl i jejich procentuální podíl na celkovém počtu
nasazených muţů. V neposlední řadě zmiňme také pozornost médií a míru negativních
emocí, kterou kolem sebe privátní kontraktoři v místě působení šířili. Tento fakt je
patrně důsledkem různého počtu incidentů, kterých se v místě svého působení účastnili,
popřípadě je sami způsobili.
Armáda Spojených států se do Afghánistánu vydala pod vedením NATO jako
stěţejní část International Security Assistance Force (ISAF). S vyuţitím soukromých
kontraktorů po celou dobu mise se počítalo jiţ při plánování invaze. Jejich mnoţství
bylo od počátku vyšší, neţ bylo z dřívějších dob zvykem. Přidělované úkoly však
nebyly radikálně odlišné od těch, kterými soukromníci podporovali armádu v rámci
předchozích válečných konfliktů. Jejich hlavní úkol spočíval kromě logistické podpory
také v trénování afghánských milic a ostraze základen, díky čemuţ se nestávali přímými
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účastníky bitev. Důvodem byly relativně klidné podmínky, které v zemi během prvních
let po dobytí Kábulu zavládly. K útokům povstalců sice docházelo pravidelně, jejich
intenzita však nedosahovala takové úrovně, aby činila okupačním vojskům existenční
problémy. Schopnost rebelů napadat opevněné základny nadto byla velmi omezená, coţ
dále redukovalo poptávku po příslušnících armády či ozbrojených soukromnících.
Dalším aspektem, který hned zpočátku zabránil rapidní proliferaci amerických
soukromých vojenských organizací, byla finanční politika Washingtonu. Kontraktoři
obvykle mohli očekávat první mzdu přibliţně aţ po půl roce svého nasazení. To
výrazně zredukovalo řady potenciálních uchazečů. Výběrových řízení se účastnily
pouze zaběhnuté firmy s velkým rozpočtem a patřičnými zkušenostmi. 64
Na rozdíl od Iráku také většina soukromých vojenských organizací zaměstnávala
především rodilé Afghánce. To pravděpodobně mělo pozitivní efekt ve vztahu ke
kvalitě odváděné práce, jelikoţ tito zaměstnanci měli emocionální vazbu k místu svého
působení. Na druhou stranu země moţná bude čelit problémům po odchodu spojenců
v roce 2014, kdy se většina z těchto osob stane nezaměstnanými. Četné místní vojenské
společnosti aktuálně vedou ambiciózní vůdci regionálního formátu, kteří by je mohli
vyuţít k posílení svých řad a následnému etnicky65 nebo mocensky motivovanému
odboji proti centrální vládě v Kábulu. Ta se snaţí takovému vývoji zabránit, otázkou je,
jak bude ve svém snaţení úspěšná, jelikoţ veškeré kontraktory vzhledem k jejich počtu
zaměstnat nemůţe. Pokus o plošný zákaz vojenských firem byl navíc odsouzen
k nezdaru hned v zárodku.66
Celkové

mnoţství

příslušníků

soukromých

vojenských

organizací

v Afghánistánu od počátku vytrvale rostlo. Tento trend můţeme rozdělit na dvě etapy,
jejichţ předěl se nalézá zhruba v období příchodu prezidenta Baracka Obamy do Bílého
domu. Za jeho vlády se růst výrazně zrychlil a počet privátních kontraktorů v zemi
dokonce převýšil mnoţství jejich kolegů v Iráku. Bylo to důsledkem politického
rozhodnutí a změny strategie v boji proti Talibanu a Al-Kájdě?
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Pokrok ve válce v Afghánistánu měl být jednou ze zahraničněpolitických priorit
Baracka Obamy. Situace v tomto státě byla v době jeho nástupu neutěšená, místní
obyvatelé se čím dál tím častěji stávali terčem různých forem útoků. 67 Strategie nového
prezidenta spočívala v zásadním posílení vojenské přítomnosti v zemi. Armáda začala
navyšovat stavy a nedlouho po uniformovaných příslušnících začali přibývat i ozbrojení
zaměstnanci soukromých vojenských společností. Částečně bylo celkové navýšení
amerického kontingentu umoţněno volnými rozpočtovými prostředky, které souvisely
s uklidňováním situace v Iráku po roce 2007.68 Procentuální nárůst ozbrojených
zaměstnanců privátního sektoru byl ale znatelně vyšší, neţ přírůstky v řadách
uniformovaných sloţek. Konkrétní údaje hovoří o 236% skoku v krátkém období mezi
prosincem 2008 a zářím 2009, coţ v absolutních číslech znamenalo posun na téměř
11 000 muţů. V důsledku toho začali tvořit soukromníci, najatí ministerstvem obrany,
přibliţně 30 % veškerých ozbrojených jednotek USA v Afghánistánu. Mnoţství
kontraktorů, kteří vykonávali podpůrné sluţby, v té době překonal hranici 100 000.69
Se stoupajícím mnoţstvím zaměstnanců soukromých vojenských organizací se
začaly mnoţit i negativní zkušenosti s nimi. Důvodem byl patrně pokles nároků na
přijímané kontraktory, k čemuţ byly soukromé firmy donuceny snahou rychle reagovat
na zvyšující se poptávku. Byla jim vytýkána především účast v ilegálních aktivitách,
špatná disciplína a nízké pracovní nasazení. Na světlo postupem času pronikly
informace o kontraktorech, kteří pravidelně platí Talibanu za to, aby nenapadal jejich
zásobovací konvoje. Tato metoda je pro soukromé firmy i přes zvýšené finanční
náklady výhodnější a bezpečnější, neţ kdyby byli nuceni k ozbrojené konfrontaci.
Kromě vlastníků a zaměstnanců společností jsou spokojeny i posádky základen, do
kterých nedotčené nákladní kamiony spolehlivě jezdí a udrţují tak stav zásob na
poţadované úrovni. Důsledky takového krátkozrakého jednání jsou však pro spojence
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závaţné, jelikoţ součet úplatků povstalcům v celém Afghánistánu dohromady tvoří
významnou finanční injekci jejich rozpočtu.70
Dalším negativním jevem, který v Afghánistánu během funkčního období
prezidenta George Bushe nebyl patrný, je klientelismus a zadávání zakázek nezkušeným
soukromým vojenským organizacím. Dokladuje to například jedno z výběrových řízení
z roku 2009, které se váţe k výše zmiňovanému transportu zásob, munice a střeliva ze
skladišť a letišť do vojenských základen po celé zemi. Původní hodnota takzvaného
Host nation trucking contract byla 360 milionů USD. Z uchazečů o zakázku bylo
vybráno 6 firem, z nichţ jedna neměla s přepravou materiálu vůbec ţádné zkušenosti, a
musela tedy veškeré činnosti, k nimţ se zavázala, delegovat na subkontraktory. Jednalo
se o organizaci NCL Holdings, kterou v roce 2005 zaloţil Hamed Wardak, syn
afghánského ministra obrany. Další podezřelý aspekt představovala skutečnost, ţe
finanční rozpočet celého projektu byl zcela vyčerpán zanedlouho po jeho spuštění, coţ
vedlo k nucenému navýšení prostředků na 2,16 miliardy USD.
Bude jistě zajímavé sledovat další osudy soukromých vojenských organizací v
Afghánistánu. Jedním z velkých paradoxů této války je, ţe USA a jejich spojenci v zemi
po svém odchodu zanechají velké mnoţství kvalitně vycvičených civilních kontraktorů.
Ti budou po ztrátě současného zaměstnání pravděpodobně cílem snah o zverbování buď
ze strany neoficiálních regionálních vůdců, nebo samotného Talibanu. Je moţné, ţe se
jim to bude vzhledem k vyděračskému potenciálu a velmi nízkým platům ve státní sféře
alespoň do jisté míry dařit.
2.4.1.2 Americké soukromé vojenské organizace v Iráku
Spolupráce amerických vojenských firem a armády Spojených států se v Iráku
vyvíjela odlišným způsobem neţ v Afghánistánu. Jedna z prvotních příčin, která
umoţnila pozdější nárůst aktivismu soukromých vojenských organizací v této zemi,
vznikla ještě před samotným zahájením invaze. Byl jí rozpor ohledně konkrétního počtu
vojáků, kteří by se na bojových operacích a pozdější okupaci měli podílet. Někteří
představitelé armády odhadovali, ţe k úspěšné pacifikaci země budou potřebovat
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přibliţně 500 000 muţů. 71 Ministr obrany Donald Rumsfeld na druhou stranu tvrdil, ţe
dostačující bude kontingent čítající okolo 100 000 příslušníků armády. Minimalizování
nároků na ozbrojené sloţky státu bylo patrně nutno z toho důvodu, aby byl plán
schválen v Kongresu.72 Kromě toho zkušenosti z války v Perském zálivu z počátku 90.
let naznačovaly, ţe porazit iráckou armádu nebude příliš vyčerpávající a dlouhodobý
úkol. Úkony, které měly nastat po skončení bojových operací v souvislosti s okupací a
poválečnou rekonstrukcí, měly být zvládnuty za pomoci spojenců a soukromých
vojenských organizací. Této fázi ale bylo věnováno pouze minimum pozornosti.
Při plánování okupační strategie však bylo zásadně podceněno několik
důleţitých specifik. V první řadě to byl potenciál partyzánů, které se ve větších městech
nepodařilo eliminovat, a tak byli schopni permanentně útočit na okupační jednotky i
poté, co byly hlavní válečné operace oficiálně ukončeny. Rozklad státního aparátu vedl
k propuknutí sektářského násilí, coţ dále destabilizovalo celou oblast. Roli hrálo i
rozpuštění irácké armády, jeţ ze dne na den rozšířilo řady nezaměstnaných o přibliţně
400 000 lidí. Všechny tyto aspekty měly za následek to, ţe prostředí, ve kterém vojáci a
rekonstrukční týmy pracovaly, bylo vysoce nebezpečné. Kvůli tomu byla poptávka po
ozbrojencích nadměrně vysoká. Vzhledem ke skutečnosti, ţe armáda dostatečný počet
muţů ve zbrani nedodala, vstoupili do hry soukromí kontraktoři. Tkvěly hlavní příčiny
této situace v postupné proměně amerických vojsk, které se odehrály během
předchozích dekád? Nebo se jednalo o důsledek momentální souhry několika
nepředvídatelných faktorů?
V době počátku invaze jiţ byly americké síly částečně vázány boji
v Afghánistánu. Jejich počet v prvních letech nebyl příliš vysoký, pohyboval se okolo
10 000 a pozvolna rostl. Mohl i přesto sníţit potenciální akceschopnost americké
armády v dalších zemích natolik, aby se stala zcela závislou na soukromých
kontraktorech? Ačkoli vzhledem k obtíţné dostupnosti cílové země potřebovaly
jednotky v Afghánistánu významnou logistickou podporu, byly důleţitým, ale patrně ne
rozhodujícím faktorem, který růst soukromých vojenských organizací v Iráku podpořil.
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Zajisté totiţ existovaly alternativní moţnosti, jak udrţet procentuální podíl
soukromníků na přiměřené úrovni. Jednou z nich bylo vyslat do Iráku více amerických
vojáků, popřípadě povolat členy aktivních záloh nebo národní gardy. Znamenalo by to
ale veřejně uznat, ţe původní odhady náročnosti operace byly podhodnocené. Není také
zcela jasné, zdali by tento krok schválil Kongres. Kromě toho by pravděpodobně bylo
velmi obtíţné obhájit jej před veřejností, která sice invazi před jejím začátkem
schvalovala (částečně proto, ţe věřila v její krátké trvání), zároveň ale přes 70 %
společnosti odmítalo obnovení všeobecných odvodů.73 Schůdnější cestou mohlo být
větší zapojení spojenců. Mezi těmi však válka také nebyla příliš populární a nadto by
byla oslabena vedoucí role USA. Volba proto padla na soukromé vojenské organizace,
které tou dobou byly dostatečně komplexní a zkušené, aby se svého úkolu mohly
zhostit. Masivní nasazení kontraktorů v Iráku tedy nebylo motivováno snahou ušetřit.
Představovalo jediné moţné východisko ze situace, ve které se armáda ocitla.
Oproti minulosti však nebyly jejich sluţby vyuţity pouze v oblasti logistiky,
výstavby základen, podpůrných činností, výcviku a poradenství. Kontraktoři se poprvé
v historii hromadně zapojovali i do přestřelek se skutečnými či domnělými povstalci.
Patrně nejznámější představitelkou komplexní vojenské firmy moderní doby je
Blackwater USA, která je podle počtu přidělených zakázek od amerického ministerstva
obrany momentálně nejvytíţenější soukromou vojenskou organizací v rámci Spojených
států. Společnost zaloţili bývalí příslušníci speciálních jednotek Navy SEALs Erik
Prince a Al Clark. 74 Od počátku své existence v roce 1997 musela být tato organizace
pod tíhou negativní publicity několikrát přejmenována – v říjnu 2007 na Blackwater
Worldwide, v únoru 2009 na Xe Services LLC, od prosince 2011 do současnosti nese
název Academi. Četná úmrtí civilistů, spojená s působením této firmy v Iráku, vyvolala
v řadách odborné i široké veřejnosti doposud nejrozsáhlejší diskusi o legitimitě
vyuţívání civilních kontraktorů na bojištích. Tato skutečnost však nijak neovlivnila
těsný vztah mezi firmou a úřady Spojených států amerických.
Civilní kontraktoři se také nechvalně proslavili v roli stráţců irácké věznice Abú
Ghrajb. Z té unikly do médií fotografie, poukazující na hrubé porušování lidských práv
73
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uvězněných Iráčanů. V souvislosti s ním pak byli obviněni zaměstnanci společnosti
CACI international inc., a Titan Corporation. Důsledky tohoto selhání však nebyly pro
firmy závaţné. Podobně jako v 90. letech vojenská organizace DynCorp přestála
spojitost s obchodováním s lidmi bez výraznějších komplikací, podařilo se také CACI a
Titan Corp. přečkat ostrou mediální kritiku, a dále patří mezi hlavní dodavatele sluţeb
americkému ministerstvu obrany. Kontraktoři byli ve vězeních povoláváni i
k odborným činnostem, jakými byly například výslechy, coţ se odvíjelo od výše
zmiňovaného nedostatku vojenského personálu v zemi. Významnou roli hrála kromě
toho i skutečnost, ţe na půdě USA existuje značné mnoţství zcela privatizovaných
věznic.75 Zapojení soukromých organizací v této oblasti tedy nebylo ze strany
managementu armády úplným krokem do neznáma.
Dalším z jedinečných rysů nasazení zaměstnanců soukromých vojenských
organizací v Iráku byla úprava jejich vztahu k právnímu řádu Iráku dokumentem
Coalition Provisional Authority Order 17. Ten učinil veškeré kontraktory imunní vůči
lokálním zákonům. Skutečné důvody přijetí tohoto opatření nejsou zcela známy. Bílý
dům se pravděpodobně obával soudních sporů s kontraktory, kteří se kvůli svému
jednání pravidelně pohybovali za hranou legality. První obţaloby by patrně přišly
nedlouho po ustavení prozatímní irácké vlády. Ty by mohly vyvolat preventivní odchod
četných vojenských firem ze země, coţ by dále destabilizovalo oblast a mohlo vyústit
v kolaps okupační správy. 76
V neposlední řadě začaly americké soukromé organizace během irácké války
významně expandovat i do oblasti poskytování zpravodajských sluţeb. Ministerstvo
obrany USA v roce 2004 najalo (paradoxně britskou) firmu Aegis Defence Services
Ltd., jejímţ úkolem bylo vytvořit tým analytiků s bezpečnostní prověrkou na úrovni
„tajné“ a následně představitelům armády dodávat materiály o iráckých teroristických
organizacích a aktivitách zahraničních rozvědek v zemi. Podle dostupných informací se
kontraktoři kromě obsazování zpravodajských pozic ve velkém počtu podíleli i na
operativní činnosti, tedy na získávání informací, rekrutování agentů a jejich následném
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řízení.77 Důkladná analýza vývoje amerických zpravodajských sluţeb je obtíţně
uskutečnitelná, jelikoţ počty zaměstnanců jednotlivých agentur nejsou zveřejňovány.
Můţeme vycházet pouze z údajů o přiděleném rozpočtu. Ten klesal od konce Studené
války podobným tempem, jako rozpočet armády.78 Z toho lze usuzovat, ţe v řadách
zaměstnanců amerických rozvědek a kontrarozvědek došlo k podobným personálním
škrtům, jako v armádě a na ministerstvu obrany.
Jedním efektů proliferace amerických soukromých vojenských organizací během
Iráckého taţení a následné okupaci země v letech 2003 – 2011 bylo, ţe se naplno mohly
projevit negativní jevy, které s masivním vyuţitím kontraktorů souvisejí. Kromě
předraţování zakázek,79 které bylo umoţněno nedostatečně důkladnými kontrolními
mechanismy, byly privátní vojenské firmy kritizovány především za proměnlivou
kvalitu jejich zaměstnanců. To se odvíjelo od různé úrovně náročnosti přijímacího
řízení na jednotlivé posty, které často bylo méně důkladné, neţ jaké musí podstupovat
američtí vojáci před vstupem do armády. 80 Dalším negativem byl nevyjasněný vztah
mezi kontraktory a armádou, který se na některých místech projevoval. Šlo především o
to, zdali mohou velitelé vojenských jednotek dávat rozkazy zaměstnancům soukromých
firem. Problematické byly i důsledky snahy o maximální úspory nákladů, v rámci které
majitelé bezpečnostních organizací nedodávali svým zaměstnancům vybavení na
odpovídající úrovni. To se konkrétně projevilo během incidentu ve městě Fallúdţa
v roce 2004, během kterého byli čtyři kontraktoři firmy Blackwater zabiti při jízdě
v nedostatečně opancéřovaných vozidlech, jejichţ posádky kvůli neobsazené pozici
zadního střelce postrádaly dostatečnou palebnou sílu.

3. Analýza problematiky
Na základě důkladného analytického zhodnocení shromáţděných dat nyní
můţeme vyvodit konkrétní analytické závěry a také zodpovědět výzkumnou otázku jaké jsou příčiny rozvoje soukromých vojenských organizací v USA? Historii jejich
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aktivismu lze rozdělit do několika nestejně dlouhých časových období, přičemţ
v kaţdém z nich na vojenské firmy působily odlišné faktory.
Od počátku 20. století existovala ze strany armády pouze malá poptávka po
spolupráci se soukromým sektorem, zároveň byla limitována především na sféru
logistiky. Vzhledem k tomu bylo s ministerstvem obrany v těsném kontaktu jen několik
firem, které původně vznikly za účelem poskytování sluţeb civilnímu sektoru
(například Boeing nebo Grumman). Výjimkou byly samozřejmě firmy, které se
specializovaly na výrobu zbraní, a pro které byla armáda primárním odběratelem od
okamţiku jejich zaloţení. Ani ty však neměly v průběhu historie USA výlučnou pozici
hned od počátku, jak dokládá období nízkého zájmu centrální vlády o vojenské
vybavení v letech po občanské válce, které tyto společnosti nutilo hledat kupce
převáţně v zahraničí a mezi civilisty.
První vlna expanze amerických soukromých vojenských organizací začala po
konci Studené války. Můţeme jí přičíst kombinaci vhodných mezinárodních a
vnitropolitických podmínek. Konec 80. let se nesl ve znamení omezování veřejných
výdajů, zmenšování státního aparátu a důrazu na outsourcing, který měl šetřit peníze
daňových poplatníků. Armáda Spojených států však musela rozpočet sniţovat nejen
z důvodu nastupujícího trendu privatizace vojenského sektoru, ale rovněţ kvůli
proměně světa, která souvisela s rozpadem Východního bloku a později také
Sovětského svazu. Důsledky nového geopolitického uspořádání byly odhadnuty
nesprávně a vedly k příliš optimistickému výhledu do budoucna. Ten se snaţili
z realistických pozic ovlivňovat ministři obrany (především Les Aspin, William Perry a
William Cohen), kteří trvali na zachování schopnosti armády vést dvě významné
regionální války současně. To se de facto podařilo, ovšem za cenu výrazného zapojení
soukromých kontraktorů.
První etapa rozvoje vojenských organizací byla výrazně ovlivněna i
mezinárodními aspekty. Konec Studené války způsobil růst vnitřní nestability mnoha
států. To vedlo k propuknutí mnoha etnických konfliktů, které byly do té doby
konzervovány jednou z dvojice světových velmocí USA – SSSR. První z nich se
odehrál v oblasti bývalé Jugoslávie, kde na poptávku po sluţbách soukromých
vojenských organizací flexibilně zareagovala americká firma MPRI. Její mimořádné
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výsledky během spolupráce s chorvatskou armádou poté vyvolaly zájem o její sluţby
v několika dalších balkánských a afrických státech.
Druhá, agresivnější vlna rozvoje, započala v okamţiku invaze do Iráku v roce
2003. Během ní soukromý sektor pronikl do dříve zapovězených sfér a stal se vysoce
komplexním. Napomohlo tomu zahájení válečných operací s nedostatečným počtem
uniformovaných vojáků. Ti nedokázali během fáze rekonstrukce dostat irácká města
pod kontrolu, coţ vyvolalo strmý růst poptávky po ozbrojených privátních
kontraktorech nejen ze strany armády USA, ale také od lokálně působících firem, které
se přestavby Iráku účastnily.
Pro zájemce s dostatečným rozpočtem jsou nyní díky moderním vojenským
společnostem k dispozici četné moderní technologie, špičkově vycvičení vojáci,
instruktoři, analytici a špioni, coţ ilustruje následující tabulka.

Aktuální moţnosti amerických soukromých firem

Bezpečné
činnosti:

Rizikové
činnosti:

podpůrné sluţby (úklid základen, vaření jídla, praní uniforem), logistika, konstrukční
činnosti, zásobování, vývoj a údrţba běţných zbraní, ochrana statických postů, výcvik
domácích jednotek, výcvik zahraničních jednotek, poradenská činnost
vývoj a údrţba moderních zbraní, výcvik specializovaných jednotek (letectvo,
pyrotechnici…), management outsourcingu, ostraha zásobovacích konvojů a osob,
provádění výslechů, špionáţ, osvobozování rukojmích, detekce min a výbušnin…
81

Jak jiţ bylo řečeno, příznivé podmínky k tomuto rozvoji privátních firem
vznikly dávno předtím, neţ se administrativa vedená Georgem Bushem rozhodla
definitivně svrhnout iráckého diktátora. Tím se potvrdila výchozí hypotéza této práce,
která předpokládala, ţe klíčovou příčinou rapidního rozvoje amerických soukromých
vojenských organizací byla dlouhodobě klesající soběstačnost a akceschopnost armády
USA. Tu způsobila zejména snaha o sníţení vládních výdajů na obranu. Samotná invaze
na Blízkém východě v roce 2003 pouze v plném světle odhalila důsledky tohoto vývoje.
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3.5 Rostoucí závislost armády USA na soukromých vojenských
organizacích
Vývoj vztahu mezi armádou USA a americkými soukromými firmami můţeme
přehledně shrnout následující tabulkou. Ta ukazuje, jak se armáda z původního stavu
soběstačnosti transformovala do instituce zcela závislé na výpomoci privátního sektoru.
Fáze Typ spolupráce

1.

Motivace

-

Kontrakty na sluţby civilního
charakteru,
které
nesouvisí
s rizikovými činnostmi

-

Kontrakty
2.

rizikové

na

a

-

specializované činnosti, které by

-

mohla vykonávat armáda.
Kontrakty
3.

rizikové

na

specializované

sluţby,

Snadná
dostupnost
Šetří
uniformovaný
personál
Idea malého
státu
Víra ve finanční
výhodnost
Šetří
uniformovaný
personál

Časové období
-

Do konce
Studené
války

-

Od konce
Studené
války

-

Od války v
Iráku

a
které
-

armáda kvůli nedostatku personálu

Nutnost

nemůţe vykonávat.
82

Provedený výzkum také umoţňuje orientačně definovat stěţejní faktory, které
v USA podnítily vznik a rozvoj soukromých vojenských organizací. Schéma prokazuje,
ţe ačkoli je soukromý vojenský sektor v USA závislý především na vývoji armády,
ovlivňují jej i další aspekty. Dokládá také, ţe aby konkrétní vlna expanze amerických
PMCs byla skutečně významná, musí vzejít prvotní impulz ze strany armády USA.
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Událost

Profesionalizace armády
(1973)
Idea outsourcingu
Ztráta pocitu vnějšího
ohroţení po rozpadu SSSR
Konec Studené války a nové
konflikty ve světě
Škrty po konci Studené války
Válka v Perském zálivu
(1991)
Válka v Somálsku (1993)
Válka v bývalé Jugoslávii
(1991-1999)
Defense reform initiative
(1997)
Válka v Afghánistánu (od
2001)
Válka v Iráku (2003 – 2011)

Přispěla k růstu závislosti armády

Přispěla k expanzi PMCs

USA na PMCs?

v USA?

-

ano

-

ano

-

ano

-

ano

-

x

-

x

-

x

-

ano

-

ano

-

ano

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

ano

-

významně

-

významně

-

Od nástupu B. Obamy

-

ano

-

významně

-

významně
83

Poznámka: x = ne

Vznikly by v USA tak specializované vojenské organizace, kdyby nebylo války
v Iráku během let 2003 aţ 2011? Domnívám se, ţe ano. Irák a od roku 2009 také
Afghánistán významně ovlivnily soukromý vojenský sektor především z kvantitativního
hlediska. Největší firmy, na jejichţ sluţby ministerstvo obrany spoléhalo, však byly
zaloţeny dávno před začátkem samotného plánování invaze.
Poměrně zajímavou otázkou je, zdali by se americké vojenské organizace
vyvinuly do dnešní podoby, nebýt vlny outsourcingu a privatizace, která započala
během funkčního období prezidenta Reagana? Je téměř jisté, ţe ano. Měly by však jinou
podobu. Jejich existence by nebyla zaručena jistou poptávkou ze strany armády USA,
musely by se tedy orientovat na sluţby pro veřejnost, popřípadě pro státní a nestátní
aktéry v zahraničí. Šíře poskytovaných sluţeb by mohla být stejná, jako je dnes,
83
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finanční zisky takovýchto korporací by se však pohybovaly o několik řádů níţ. Jen stěţí
by například DynCorp v roce 2011 získal zakázky v hodnotě 3 miliard USD, kdyby
nebylo ministerstva obrany USA, které bylo zodpovědné za poskytnutí 96 % této
částky.84
Neméně zajímavá je, dnes jiţ čistě hypotetická, otázka, zdali by rozvoj
vojenských firem v USA negativně ovlivnilo pokračování Studené války, spojené
s existencí dvou znepřátelených mocenských bloků aţ do dnešních dnů. Zodpovězení
této otázky je pochopitelně zcela v rovině spekulací. Především by záleţelo, zdali by si
velmoci udrţely schopnost zamezit vznikům etnických konfliktů na Balkáně a v Africe,
neboť tyto oblasti jsou pro soukromé vojenské organizace ţivnou půdou. Pokud by to
dokázaly, je vysoce pravděpodobné, ţe by (nejen) američtí privátní kontraktoři měli
velmi omezené pole působnosti. Klíčový by kromě toho byl také vývoj rozpočtu
ozbrojených sil USA. Pokud by kvůli přetrvávajícímu pocitu existenciálního ohroţení
ze strany Sovětského svazu zůstal vojenský rozpočet na úrovni konce 80. let, armáda
Spojených států by se mohla spolehnout sama na sebe, a nikdy by nebyla nucena
v takové míře poptávat sluţby u soukromých firem. Souhra těchto faktorů by výrazně
redukovala motivaci pokoušet se privátní vojenské organizace zakládat. Tak jako
v minulosti by tedy dominovaly vztahy s jiţ existujícími civilními firmami, které by
s armádou USA spolupracovaly v oblasti podpůrných činností, vývoje zbraní a
logistiky.
3.6 Budoucnost soukromých vojenských organizací v USA
Vojenské organizace v USA nyní čeká bezprecedentní krok – redukce rozpočtu
ministerstva obrany po ukončení války v Afghánistánu poprvé citelně postihne i
rozbujelé soukromé firmy, které prozatím z kaţdého škrtu těţily. Výrazný pokles
zakázek organizace donutí hledat nové zákazníky a propouštět své zaměstnance. Je
moţné, ţe nová situace povede ke konsolidaci trhu, kdy budou menší společnosti
pohlcovány většími, popřípadě zkrachují. Přeţivší firmy si poté budou moci nechat
pouze ty nejlepší pracovníky. Ze zahraničních misí se kromě toho vrátí vysoký počet
zkušených vojáků, z nichţ někteří budou chtít své nabyté schopnosti z finančních
důvodů uplatnit v soukromém sektoru. Tento skokový růst konkurence mezi zájemci o
84
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práci kontraktora můţe vést ke všeobecnému zkvalitnění personálu vojenských firem.
Nemůţeme však vyloučit ani opačný vývoj, tedy inflaci nových organizací, jejichţ
zakládání usnadní přebytek potenciálních zaměstnanců na trhu. Tyto čerstvě vzniklé
firmy by však kvůli obsazení amerického trhu zavedenými značkami musely poskytovat
vysoce specializované sluţby, nebo se orientovat převáţně na činnost v nestabilních
regionech.
Vedení americké armády se pravděpodobně bude moci poučit z chyb, které
během předchozích 10 let učinilo. V rámci budoucího vyuţití soukromých vojenských
organizací tedy mohou výrazně převáţit kladné zkušenosti, coţ můţe vylepšit obraz
těchto firem i v okolních státech. Je však otázkou, zdali tato nebo příští administrativa
Spojených států nebude usilovat o reformu, jejímţ cílem by byla výrazná redukce
závislosti ozbrojených sil USA na soukromých firmách.
Pokud totiţ srovnáme historii celkových výdajů USA na obranu, dospějeme
k zajímavému poznatku. Během vrcholné intenzity bojů v Koreji a ve Vietnamu do této
sféry směřoval menší objem finančních prostředků, neţ tomu bylo mezi léty 2007 2009.85 Přesto si armáda zachovala soběstačnost a kontraktorům dovolila na bojištích
sehrát pouze marginální roli. Důleţitým rozdílem je, ţe tehdy ještě fungovaly plošné
odvody do armády. Na příkladu první války v Perském zálivu vidíme, ţe krátkou
válečnou operaci můţe armáda Spojených států vykonat jen s velmi omezeným
zapojením soukromníků. Schopnost vést dva válečné konflikty najednou ale
pravděpodobně bude v případě USA vţdy podmíněna rozsáhlou spoluprací s
kontraktory. Nutnost spoléhat na privátní vojenské firmy však z pohledu vlády
rozhodně není ideálním stavem, i kdyby přinášel krátkodobé finanční nebo politické
výhody. Před nebezpečími, která ze závislosti na soukromých ozbrojencích plynou,
varovali učenci jako Niccoló Machiavelli jiţ v období středověku.

Závěr
Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, co konkrétně vedlo k rozvoji
soukromých vojenských organizací v USA po konci Studené války a proč začaly hrát
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tak důleţitou roli v rámci armády Spojených států. Hlavním důvodem byla postupná
ztráta akceschopnosti amerických ozbrojených sloţek a pokles jejich nezávislosti na
privátním sektoru. Tento stav následně podnítil prudký nárůst aktivismu amerických
soukromých vojenských organizací během irácké války v letech 2003 – 2011. Z jakého
důvodu ke zmiňovanému poklesu výkonnosti armády USA došlo?
Práce ukazuje, ţe příčin bylo povícero. Svou roli sehrály jak domácí, tak
zahraniční politické faktory. Jednou z prvních událostí, která v pozdějším kontextu
samostatnost ozbrojených sloţek USA negativně ovlivnila, bylo zrušení plošných
odvodů do armády a její plná profesionalizace v roce 1973. Dalším zásadním aspektem
byla víra v blahodárné důsledky outsourcingu a privatizace státních činností, která
zvolna vstupovala do povědomí veřejnosti a státníků od počátku funkčního období
prezidenta Ronalda Reagana v roce 1985. Klíčovou roli sehrály také geopolitické
změny, jeţ souvisely s koncem Studené války a rozpadem Sovětského svazu. Na
základě těchto proměn administrativa USA zahájila dlouholetý proces sniţování výdajů
na obranu. To v první fázi oslabilo hlavně podpůrné jednotky, jejichţ nedostatek
postupně začal vytvářet prostor pro soukromé vojenské organizace. Ty postupem času
začaly pronikat i do oblastí, které do té doby byly vyhrazeny pouze regulérním
jednotkám americké armády. Důsledky tohoto vývoje se začaly naplno projevovat od
roku 2003, kdy během války v Iráku ozbrojené sloţky USA na okupovaném území
nebyly schopny zajistit dostatečnou úroveň bezpečnosti. To podnítilo expanzi
amerických soukromých vojenských organizací i do sféry rizikových činností, jakými
byly například ostraha zásobovacích konvojů nebo vysoce postavených osob.
Armáda Spojených států amerických ve své dnešní podobě není schopna vést
dva významné ozbrojené konflikty současně, aniţ by přitom nezpůsobila rozsáhlou
proliferaci soukromých vojenských organizací, na kterých se stala závislou. S vysokou
mírou samostatnosti můţe ve svém současném stavu provádět pouze operace, které
svým rozsahem a trváním nepřesáhnou parametry války v Perském zálivu z počátku 90.
let 20. století.

Summary
The purpose of this work was to find out, why exactly did the private military
companies in the USA expand their activities after the end of the Cold war and why did
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they become so essential to the army of the United States. The main reason was the lack
of ability of the US army to perform all the tasks that are needed to wage a war in two
different countries. This sparked the rapid development of the private military firms
during the war of Iraq. But why did the army lose so much of its independence?
The work shows, that there wasn’t only one reason for that. It was the result of a
long process, where both domestic and foreign factors played their roles. One of the key
events was the abolition of the draft in the 1973. This however didn’t affect the army
immediately, but rather in the long run. The next important step towards further
dependence was the belief in the effectiveness of outsourcing and privatization, which
was introduced during the presidential term of Ronald Reagan. The final and crucial
moment was the end of the cold war and the dissolution of the Soviet Union, which
meant that the US army had to deal with significant budget cuts. They severely
weakened the support units and thus created a space for the private military contractors.
A decade later, during the wars in Iraq and Afghanistan, the inability of the regular
army forces to conduct basic tasks like protection of the bases or convoys became even
more apparent. This resulted in the rising need to use the contractors even in spheres
that used to be dominated solely by the regular military personnel.

The modern US army is not able to independently wage two wars at the same
time without causing a proliferation of US contracting and subcontracting companies.
The capability of today’s US defense forces is limited to a swift war operation without a
following reconstruction process, like the one in the Persian Gulf in the early 90s.
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Seznam zkratek
ACOTA = African Contingency Operations Training and Assistance
ACRI = African crisis response initiative
ACSS = Africa center for strategic studies
ISAF = International Security Assistance Force
LOGCAP = Logistics civil augmentation program
MPRI = Military profesional resources international
USAID = United States agency for international development
PMC = Private military company / vyjímečně Private military contractor
PMCs = Private military companies
PMF = Private military firm
PSC = Private security company
PSD = Private security detail
PSF = Private security firm
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