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zmluvami. Transfery konvenčných zbraní 
upravuje Zmluva o obchodovaní so zbraňami. 
Okrem tejto medzinárodnej zmluvy sa štáty v 
transferoch konvenčných zbraní riadia ich 
národnými administratívnymi úpravami. Aj 
Čínska ľudová republika má vlastné 
administratívne predpisy pre export zbraní. V 
ich realizácii zohráva významnú úlohu vojenská 
diplomacia Čínskej ľudovej republiky. Článok 
poukazuje na špecifiká transferov čínskych 
konvenčných zbraní a úlohy vojenskej 
diplomacie ČĽR pri ich realizácii. Problematika je 
skúmaná najmä uplatňovaním kvalitatívnych 
metód s cieľom správne interpretovať skúmané 
javy a naznačiť možný vývoj. 
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ÚVOD 

Súčasnú ekonomickú a vojenskú silu Číny podporuje aj dynamický 

rozvoj jej zbrojárskeho priemyslu. Rast produkcie stále sofistikovanejších 

zbraní ČĽR je prioritne orientovaný na vyzbrojovanie a modernizáciu ČĽOA s 

cieľom zvyšovať ich kapacity a spôsobilosti. Vojenská sila ČĽR významne pri-

spieva plneniu cieľov zahraničnej a bezpečnostnej politiky štátu. Čína sa tiež 

postupne stáva jedným z najvýznamnejších exportérov zbraní najmä do roz-

vojových krajín Afriky a Juhovýchodnej Ázie. Aktuálny podiel transferov čín-

skych zbraní na celkovom exporte Číny je v súčasnosti pomerne nízky 

 a pre ekonomický prospech štátu nie je rozhodujúci. Export zbraní je ale 

významným prvkom dosahovania dlhodobých strategických a geopolitických 

cieľov ČĽR. Napriek existencii globálnej zmluvy o obchodovaní so zbraňami, 

Čína realizuje transfery zbraní podľa jej národných predpisov. Transfery zbr-

aní sú tiež súčasťou tzv. ekonomickej dimenzie vojenskej diplomacie ČĽR, 

ktorá sa na ich realizácii významne podieľa. V článku upozorníme na rozdiel-

ne prístupy k realizácii transferov zbraní podľa medzinárodnej Zmluvy o obc-

hodovaní so zbraňami a národnými Administratívnym predpismi ČĽR pre 

export zbraní. Poukázaním na rozdiely definujeme špecifiká vojenskej diplo-

macie pri realizácii čínskych transferov zbraní najmä do rozvojových štátov a 

pokúsime sa naznačiť budúci vývoj. Prípad Zmluvy o obchodovaní so zbraň-

ami sme si zvolili vzhľadom na aktuálnosť, význam a názornosť tejto zmluvy v 

kontexte so skúmanou problematikou vojenskej diplomacie ČĽR. 

1. TRANSFERY KONVENČNÝCH ZBRANÍ 

1.1 Zmluva o obchodovaní so zbraňami  

Pod pojmom transfer zbraní rozumieme aktivity v rámci medzinárodného 

obchodu zahrňujúce ich export, import, tranzit, prekládky a sprostredkova-

nie. Transfery konvenčných zbraní uskutočňované v súlade s medzinárodným 

právom upravuje Zmluva o obchodovaní so zbraňami (Arms Trade Treaty – 

ATT). ATT je medzinárodná zmluva globálneho významu regulujúca transfery 

širokého spektra kategórií konvenčných zbraní. Cieľom ATT je predchádzať a 

brániť realizácii nezákonných transferov, nekontrolovateľnému hromadeniu, 

ďalšiemu šíreniu a zneužitiu konvenčných zbraní formou zavedenia maxi-
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málne akceptovateľných univerzálnych noriem a štandardov upravujúcich 

transfery zbraní. Kľúčovými prvkami ATT sú definovanie pravidiel posudzova-

nia transferov, transparentnosť a kontrola.  

Valné zhromaždenie OSN prijalo ATT dňa 2. apríla 2013. Za zmluvu hlasovalo 

155, proti ATT boli 3 (Irán, Sýria a Severná Kórea) a hlasovania sa zdržalo 22 

štátov, vrátane Číny a Ruska(ATT Secretariat. The Arms Trade Treaty. 2018.). 

Zmluva nadobudla platnosť dňa 24.12.2014, potom čo ju ratifikovalo 50 št-

átov. Ku dňu 18.1.2018 mala ATT celkom 94 zmluvných strán a 130 

signatárov.(The United Nations Treaty Collections. 2018. ). Zmluva sa týka 

konvenčných zbraní týchto kategórií: bojové tanky, bojové obrnené 

transportéry, delostrelecké systémy veľkých kalibrov, bojové lietadlá, útočné 

vrtuľníky, vojnové lode, rakety a raketové odpaľovacie zariadenia, ručné a 

ľahké zbrane.(ATT 2018. s. 3.). Uzatvorenie zmluvy bolo komplikované pre 

počiatočný skeptický postoj viacerých štátov, vrátane Číny. V prípravnom 

procese ATT (2006-2010) Čína spochybňovala nutnosť vypracovania zmluvy. 

a vopred oznámila, že nepodporí žiadnu zmluvu, ktorá by bránila štátom činiť 

vlastné nezávislé rozhodnutia týkajúce sa transferov zbraní. V rokoch 2011-

2012 perspektíva skorého uzatvorenia zmluvy postoj Číny voči ATT postupne 

zmenila. Čína sa začala aktívne zapájať do procesu jej vypracovania. Čína tiež 

súhlasila zahrnúť do zmluvy aj ručné a ľahké zbrane (Small Arms and Light 

Weapons - SALW). 

V rokovaniach o texte zmluvy sa Čína zamerala na presadenie dvoch 

základných požiadaviek: 1. vylúčiť zo zmluvy transfery zbraní darovaním a 2. 

zabrániť, aby sa regionálne medzinárodné organizácie (Regional Internatio-

nal Organisations - RIOs) stali zmluvnými stranami).(STAVRIANAKIS, A., YUN, 

H. 2014. S. 3-8.). V diplomatických rokovaniach o konečnom texte zmluvy 

Čína preukázala vysokú flexibilitu, cieľavedomosť a schopnosti vyjednávania. 

Čína presadila, aby sa ATT netýkala transferov zbraní darovaním a aby zmlu-

vu nemohla ratifikovať medzinárodná organizácia. Bromley a kol. chápu od-

mietnutie Číny ratifikovať ATT medzinárodnou organizáciou ako jej reakciu 

na pokračovanie zbrojného embarga EÚ voči ČĽR.(BROMLEY, M., DUCHÂTEL, 

M., HOLTOM, P. 2013, s. 10-11). Zdržanie sa hlasovania o prijatí ATT Čína 

zdôvodňuje absenciou medzinárodného konsenzu, čím nevylučuje jej podpis 
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v budúcnosti. Významným faktorom rozhodovania tiež je, že USA nimi po-

dpísanú ATT doteraz neratifikovali. 

1.2 Národný systém administratívy exportu zbraní ČĽR 

 Pozíciu Číny voči ATT okrem diplomacie aktuálne formujú aj význam-

né domáce faktory. Sú to najmä komplikované inštitucionálne vzťahy medzi 

vojenským establišmentom ČĽOA, štátom vlastnenými podnikmi pre export 

zbraní a ministerstvom zahraničných vecí ČĽR. Významným faktorom sú tiež 

obavy Číny z prípadného pašovania exportovaných zbraní späť na územie 

Číny a ohrozovania jej vnútornej bezpečnosti. Uvedené faktory, napriek ich 

významu, nebránia Číne transfery zbraní realizovať v rastúcej intenzite. Čína 

je v súčasnosti v poradí 3. svetovým exportérom zbraní, výrazne za 1. USA a 

2. Ruskom. V porovnaní s predchádzajúcim sledovaným obdobím je podsta-

tnejší trvalý a mimoriadny percentuálny nárast transferov čínskych zbraní, čo 

potvrdzujú nasledovné údaje (obrázok 1. a 2). 

Obr. 1. Globálny export zbraní  Obr. 2. Zmeny objemov transferov zbraní exportérov 

              

Zdroj: SIPRI. 2017. Arms transfers Database. sipri. org. 2017  

 Čína realizuje transfery zbraní v súlade s jej národnou legislatívou. 

Od roku 1998 Čína zdokonaľuje národný systém administratívy exportu 

zbraní, vrátane príslušných normatívnych aktov. Zásadnými sú 

Administratívne predpisy ČĽR pre export zbraní (Regulations of the People's 

Republic of China on the Administration of Arms Export), ktoré stanovujú 

základné princípy rozhodovania o realizácii exportu zbraní a úlohy 

kompetentným vykonávateľom. Administratívne predpisy ČĽR umožňujú 

transfer zbraní do iného štátu len v prípadoch, keď: 1. účelom transferu je 

sebaobrana, 2. transfer neohrozuje mier, regionálnu a globálnu bezpečnosť a 
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stabilitu, 3. transfer nezasahuje do vnútorných záležitostí prijímajúceho štátu 

(MFA PRC. 2004).  

MZV ČĽR sa tiež zaväzuje nerealizovať transfer zbraní v prípadoch ak 

tento nie je v súlade s medzinárodnými zmluvami a záväzkami ČĽR, ohrozuje 

jej národnú bezpečnosť a sociálne záujmy, resp. porušuje embargo uvalené 

Bezpečnostnou radou OSN. Čína má vymedzený počet (celkom 11) štátom 

vlastnených spoločností (State-Owned Enterprises - SOEs) kompetentných v 

otázkach administratívy transferov zbraní a funkčný národný systém 

schvaľovania exportných licencií, vrátane udeľovania certifikátov konečného 

užívateľa. Overovanie spravodajských informácií o prípadnom porušení 

uzavretého kontraktu napr. reexportom zbraní sa deje diplomatickou 

cestou.(STAVRIANAKIS, A., YUN, H. 2014). Dostupné dáta nám umožňujú 

urobiť komparáciu medzinárodnej ATT a národného systému administratívy 

exportu zbraní ČĽR , ktorý sa v porovnaní s ATT javí byť: 1. benevolentnejší v 

otázke ochrany ľudských práv, 2. striktnejší v zákaze exportu zbraní 

neštátnym aktérom, 3. benevolentnejší v kladení politických podmienok 

konečnému užívateľovi, 4. špecifický v chápaní transferu zbraní formou 

darovania, 5. nedostatočne transparentný v kompetenciách, vplyve a 

vzájomných väzbách vykonávateľov. 

1. Národný systém ČĽR otázku ochrany ľudských práv vo vzťahu k transferom 

zbraní nerieši. Tým sa odlišuje od princípu rešpektovania 

medzinárodného humanitárneho práva (najmä Charta OSN a Všeobecná 

deklarácia ľudských práv) zakotvenom v ATT.(ATT. 2014. s. 2. ). Postoj 

Číny k tejto otázke si vysvetľujeme jej postavením suverenity štátu nad 

ľudské práva, ktoré podľa Číny podliehajú rozdielnej interpretácii, zatiaľ 

čo suverenita nie. Čína, podobne ako štáty Západu, uplatňuje vlastné 

kritériá hodnotenia ľudských práv. Hľadanie spoločných hodnôt v otázke 

ľudských práv je výzvou nielen pre Čínu, ale aj pre EÚ a USA. Toto 

konštatovanie opierame o výsledky výskumu iných autorov 

spochybňujúce doterajšie tvrdenia, že transfery zbraní krajín Západu vždy 

sledujú ochranu ľudských práv, demokracie a prevenciu konfliktov. Napr. 

podľa výsledkov empirických testov De Soysu a Midforda, v rokoch 1989 

až 2006 USA exportovali do afrických autokratických režimov 
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porušujúcich ľudské práva a štátov v ktorých prebiehala občianska vojna 

viac konvenčných zbraní, ako Čína. Podľa záverov autorov Čína 

nepredstavuje priamu hrozbu africkej demokracie, nakoľko hnacím 

momentom jej prítomnosti v Afrike sú ekonomické záujmy a nie 

ideológia(DE SOYSA, I., MIDFORD, P. 2012. s. 4). Čína bola ešte začiatkom 

21. storočia považovaná za sériového proliferátora citlivých tovarov  

a technológií. Následne prešla určitým paradigmatickým posunom  

a zaviedla kľúčové elementy efektívneho systému kontroly transferov  

a zároveň sa integrovala do hlavných medzinárodných zmlúv  

a režimov.(DAVIS, J. E.  2005. S.IX-XI). Čína, popri zvyšovaní exportu jej 

zbraní, pokračuje vo vytváraní príslušných legislatívnych opatrení pre ich 

transfery. V júli 2017 Čína publikovala draft pripravovaného zákona  

o kontrole exportu (Export Control Law - ECL), ktorý sa bude týkať aj 

transferov zbraní a materiálov dvojakého použitia. Zákon nahradí  

a zosúladí doterajšie administratívne predpisy kontroly exportu. Vojenská 

pomoc je z pôsobnosti návrhu zákona osobitne vyňatá.(China Trade Con-

trols. 2017.). Doterajšie poznatky tiež nenasvedčujú, že by pripravovaný 

zákon o kontrole exportu riešil budúci čínsky export vychádzajúc  

z medzinárodných princípov ľudských práv.  

2. Zatiaľ čo ATT stavia rozhodnutie o povolení/zákaze exportu zbraní na 

určení identity konečného užívateľa, Čína považuje export zbraní 

neštátnym aktérom za porušovanie princípu nezasahovania do 

vnútorných záležitostí štátu, ako jedného z princípov mierového 

spolužitia. Päť princípov mierového spolužitia: 1. vzájomný rešpekt pre 

teritoriálnu integritu a suverenitu; 2. vzájomné neútočenie; 3. vzájomné 

nezasahovanie do vnútorných záležitostí; 4. rovnosť a vzájomný 

prospech; 5. mierové spolužitie.(MFA PRC.). Rešpektovanie princípu 

štátnej suverenity sa následne premieta do princípu realizácie transferov 

čínskych zbraní len štátnym aktérom. 

3. Čína v minulosti pri transferoch jej zbraní nekládla štátom predbežné 

politické podmienky. V súčasnosti tento prístup Čína mení a pre transfery 

zbraní uplatňuje striktnejšie pravidlá z dvoch dôvodov. 1. nevystavovať 

hrozbám čínskych občanov pôsobiacich v štátoch exportu jej zbraní 2. 
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nevytvárať dôvody pre obmedzovanie prílevu vyspelých zahraničných 

technológií do Číny v záujme pokračovania jej vojenskej 

modernizácie.(STAVRIANAKIS, A., YUN, H., 2014.).  

4. Darovanie zbraní (vojenská pomoc) nie je špecifikom ČĽR, nakoľko ho 

aplikujú aj iné štáty, vrátane USA. Špecifický je prístup Číny k realizácii 

transferov zbraní darovaním. Čína sa preto aktívne zasadzovala, aby 

transfery zbraní darovaním neboli začlenené do ATT i za cenu blokovania 

konsenzu. Darovanie zbraní zostalo plne v kompetencii jednotlivých 

štátov. V prípade ČĽR je darovanie zbraní v exkluzívnej kompetencii ČĽOA 

a podlieha postupom oddeleným od národného systému administratívy 

exportu zbraní. Podľa Bromley a kol., transfer zbraní darovaním preto nie 

je chápaný ako obchodný transfer, ale ako vojenský transfer realizovaný v 

rámci bilaterálnej vojenskej spolupráce a vojenskej pomoci medzi 

rozvojovými štátmi. Vojenská pomoc nepodlieha regulácii 

medzinárodnými zmluvami.(BROMLEY, M., DUCHÂTEL, M.,  2013, s.11.). 

5. V posledných rokoch zaznamenala Čína významný pokrok vo vybudovaní 

efektívneho funkčného národného systému administratívy transferov 

zbraní. Jeho transparentnosť je z vonkajšieho pohľadu považovaná za 

stále nedostatočnú, čo systém nutne činí špecifickým. Podľa Bromley a 

kol., národný systém administratívy exportu zbraní ČĽR je špecifický v 

troch oblastiach: neúplne formalizované rozdelenie právomocí medzi 

jednotlivé vládne agentúry, vrátane úloh a zodpovednosti MZV, rozdielne 

úrovne posudzovania normatívnych aktov v právnom systéme štátu 

(obchodné transfery administratívne spravujú poverené SOEs, vojenské 

transfery darovaním podliehajú verejne nedostupným zvláštnym 

procedúram v kompetencii ČĽOA), nedostatočná transparentnosť a 

nejasný vplyv neformálnych personálnych prepojení straníckych štruktúr 

v SOEs a ČĽOA na systém kontroly transferov zbraní.(BROMLEY, M., 

DUCHÂTEL, M., 2013. S. 19.). 

1. 3 Transfery zbraní formou darovania  

Transfery zbraní formou darovania, alebo vojenské transfery, sú súčasťou 

vojenskej pomoci ČĽR, ktorá je v plnej kompetencii ČĽOA. Ich nezačlenenie 
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do ATT znamená, že nie sú zaradené do štatistík obchodných transferov 

zbraní a tiež nepodliehajú bližšej špecifikácii. Vojenská pomoc ČĽR 

neobsahuje len transfery zbraní, ale aj iného vojenského materiálu, resp. 

vybavenia, ako to ukazuje tabuľka č. 1. 

Tabuľka č. 1 Nedávno realizované vojenské transfery - vojenská pomoc ČĽR 

štátom Ázie 

Štát Vojenský transfer formou darovania - vojenská 

pomoc 

Termín  

Kambodža -rádiové a telekomunikačné zariadenia 

-učebné a výcvikové pomôcky pre vojenské 

akadémie 

-nešpecifikované vojenské vybavenie pre mi-

nisterstvo obrany 

november 

2015 

máj 2015 

Laos -kancelárske vybavenie pre ministerstvo obra-

ny 

apríl 2017 

Mjanmarsko niekoľko vlakových súprav nešpecifikovaného 

vojenského materiálu pre pozemné sily 

máj 2017 

Filipíny -niekoľko tisíc útočných pušiek a odst-

reľovacích pušiek s muníciou v celkovej hod-

note 6,4 milióna € 

-niekoľko tisíc SALWs, prístroje nočného vide-

nia a rýchle člny určené na boj proti terori-

zmu, drogám v hodnote 13 miliónov € 

(dar poskytnutý Čínou po vyjadreniach v Sená-

te USA o zablokovaní predaja 26 000 kusov 

pušiek M4 pre Filipíny) 

jún 2017 

 

december 

2016 

Zdroj: GEOFFROY, F. La diplomatie chinoise de l’armement en Asie du Sud-

Est. 2017. s. 9-10. Asia Centre. 30 juin 2017. 

http://www.defense.gouv.fr/content/download/510704/8618772/file/OBS_

Asie%20sud-est_201706-NA04-

La%20diplomatie%20chinoise%20d%27armement%20en%20Asie%20du%20

sud-est.pdf 
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Predikcia transferov čínskych konvenčných zbraní po prijatí zákona o 

kontrole zbraní je uvedená v prílohe č. 1., schéma č. 1. 

2. TRANSFERY ZBRANÍ A VOJENSKÁ DIPLOMACIA ČĽR 

Z pohľadu vojenskej diplomacie (VD) ČĽR sú transfery zbraní jednou z 

foriem medzinárodnej vojenskej spolupráce, modernizácie ozbrojených síl a 

zvyšovania ich kapacít v prospech spoločného boja proti bezpečnostným 

hrozbám. Podporu transferov zbraní realizuje VD ČĽR v rámci aktivít 

ekonomickej dimenzie diplomacie. Geoffroy hodnotí, že tieto aktivity sú 

integrálnou súčasťou čínskej stratégie aktívnej obrany, politiky pragmatickej 

vojenskej spolupráce a diplomacie dobrých susedských vzťahov.(GEOFFROY, 

F.  2017, 2.). Aktivity VD ČĽR sa riadia princípmi vzájomnej dôvery, rešpektu, 

rovnosti, reciprocity a výhodnosti, vyjadrenými v Bielej knihe o obrane 

2015.(State Council. Beijing 2015.). Biela kniha 2017 považuje transfery 

zbraní za súčasť medzinárodnej ekonomickej spolupráce a spoločného 

ekonomického rozvoja.  

Spoločný ekonomický rozvoj Čína chápe ako základ politickej a 

bezpečnostnej spolupráce a alternatívu vojenských aliancií.(State Council. 

Beijing 2015.). Budovanie politických a bezpečnostných partnerstiev v 

regióne ázijskej časti Tichého oceánu je v kontraste s alianciami vedenými 

USA, uzatvorenými počas studenej vojny. Čína chce štátom regiónu naznačiť, 

že nemôžu svoj ekonomický rozvoj spájať s Čínou a ich bezpečnosť s 

ochranou USA, nakoľko rozvoj a bezpečnosť nemožno chápať 

oddelene.(SINGH, D. 2017, s. 3). Prístupy Číny k transferom zbraní a ATT 

chápeme ako súčasť ambície Číny urobiť súčasné medzinárodné právo 

spravodlivejším, prispieť k novému modelu medzinárodných vzťahov 

založených na vzájomne prospešnej spolupráci a v konečnom dôsledku ku 

zmene medzinárodného poriadku podľa jej predstáv.  

Transfery zbraní majú preto širší strategický a geopolitický význam, 

než je samotná ekonomická a vojenská spolupráca. Toto konštatovanie pos-

úva aj význam VD ČĽR do inej roviny. Vychádzame z faktu, že VD ČĽR sa na 

transferoch zbraní podieľa v súlade s uvedeným primárnym členením. Najvý-

znamnejšiu úlohu zohráva VD ČĽR v prípadoch vojenských transferov formou 



 Jozef Žigray, Pavel Nečas                                                                                               ASO.A.10(2)/2017/95-112 

104 

darovania, keďže sú plne v kompetencii ČĽOA. Konkrétny podiel VD ČĽR na 

transferoch zbraní potom musíme tiež skúmať v dvoch rovinách: obecnej 

(medzinárodnej) a špecifickej (národnej), majúcej ešte úroveň obchodnú a 

vojenskú. V obecnej, alebo medzinárodnej rovine vychádzame z článku 3. 

Viedenského dohovoru  o diplomatických stykoch, upravujúceho funkcie 

diplomatických misií (a teda aj pôsobenie Úradov pridelencov obrany, ako 

ich súčastí) v prijímajúcom štáte.(Treaty Series, vol. 500, p. 95. ). V národnej 

rovine vychádzame len z dostupných predpisov platných pre SOEs, bez po-

znania interných predpisov ČĽOA. Na základe analýzy dostupných dát sme 

závery týkajúce sa úloh VD ČĽR v oblasti transferov zbraní a vo vzťahu k fu-

nkciám diplomatických misií spracovali do tabuľky č. 2. Špecifické úlohy VD 

ČĽR národného charakteru sú uvedené kurzívou. 

Tabuľka č. 2. Úlohy bilaterálnej VD ČĽR vo vzťahu k funkciám diplomatických 

misií podľa VD 1961 a národných administratívnych predpisov 

Funkcie diplomatickej 

misie (podľa čl. 3 VD 1961) 

Úlohy bilaterálnej vojenskej diplomacie pri 

podpore realizácie transferov zbraní z vysie-

lajúceho štátu (ČĽR) do prijímajúceho štátu 

zastupovať vysielajúci štát 

v štáte prijímajúcom 

-budovať siete zastúpení vojenskej diplomacie s 

prihliadnutím na realizáciu predpokladaných 

transferov zbraní a vojenského materiálu 

-realizovať a sprostredkovať oficiálne a praco-

vné návštevy predstaviteľov a funkcionárov 

vysielajúceho a prijímajúceho štátu, kompe-

tentných v otázkach politického a vojenského 

rozhodovania, výskumu, vývoja, výroby, trans-

ferov a konečného využitia  

-budovať siete osobitných diplomatických 

zastúpení úradov vojenskej technickej spolupr-

áce ČĽR v štátoch realizácie transferov zbraní a 

vojenského materiálu, určené na ich podporu 

(obdoba  United States Security Assistance Or-

ganizations - SAOs) 

chrániť v prijímajúcom -podporovať priamu realizáciu transferov, ove-
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štáte záujmy vysielajúceho 

štátu a jeho občanov v 

limitoch určených med-

zinárodným právom 

rovanie rešpektovania dohôd partnerskou stra-

nou aj v oblasti konečných užívateľov  

-organizovať aktivity expertných skupín pre 

odborné posúdenie podmienok realizácie trans-

ferov zbraní a ich vyhodnocovanie 

-podieľať sa na kontrole plnenie zmlúv a do-

hovorov týkajúcich sa transferov zbraní, kontro-

ly zbrojenia a odzbrojovania  

-získavať klientov a upozorňovať na zmenené 

podmienky a hrozby úspešnej realizácie trans-

ferov zbraní, vrátanie medzinárodnej konku-

rencie  

-podporovať spoluprácu v rámci medzinár-

odného krízového manažmentu spojenú s 

transfermi zbraní a vojenského materiálu 

-podieľať sa na výmene informácií v oblastiach 

transferov zbraní 

-obhajovať pozície Číny k ATT a získavať prijí-

majúci štát pre realizáciu transferov zbraní 

podľa národných administratívnych predpisov 

ČĽR 

-šíriť obraz ČĽR ako zodpovedného exportéra, 

realizujúceho transfery zbraní podľa jasne 

deklarovaných princípov a prepracovaného 

národného systému administratívy exportu 

zbraní, resp. interných predpisov ČĽOA 

-kontrolovať certifikáty konečného užívateľa 

cestou diplomatických zastúpení ČĽR v štátoch 

transferu zbraní formou kontroly na mieste, 

zadaním požiadavky na miestne autority a 

agentúry, resp. vyžiadaním certifikátu od prijatí 

transferu, podľa pokynov vysielajúceho štátu 

-realizovať preventívne opatrenia voči zneužitiu 

transferov zbraní nevládnymi aktérmi, ich ree-



 Jozef Žigray, Pavel Nečas                                                                                               ASO.A.10(2)/2017/95-112 

106 

xportu do iných štátov a pašovaniu späť na 

územie ČĽR na podporu aktivít ohrozujúcich 

národnú bezpečnosť, teritoriálnu integritu a 

sociálny mier ČĽR 

podporovať činnosť štátom riadených podnikov 

a vojenských agentúr ČĽOA majúcich v kompe-

tencii transfery zbraní do prijímajúceho štátu 

viesť rokovania s vládou 

prijímajúceho štátu 

-pripravovať a zúčastňovať sa rokovaní kompe-

tentných predstaviteľov a funkcionárov vysie-

lajúceho a prijímajúceho štátu týkajúcich sa 

transferov  

-viesť vlastné rokovania v prijímajúcom štáte (z 

titulu poverenia a akreditácie - ako predstaviteľ 

ozbrojených síl) podľa pokynov vysielajúceho 

štátu 

-podporovať a zabezpečovať realizáciu transfe-

rov zbraní a vojenského materiálu v súlade s 

bilaterálnymi dohodami, zvyklosťami a pokynmi  

-zabezpečovať prípravu a priebeh aktivít súvis-

iacich s transfermi zbraní, ako napr. školenia, 

výcvik, údržba, opravy, doplnenie, modernizácia  

zákonnými prostriedkami 

sledovať a vyhodnocovať 

stav a vývoj v prijíma-

júcom štáte a podávať 

správy vláde vysielajúceho 

štátu 

-hodnotiť stav a vývoj politickej a bezpečn-

ostnej situácie v prijímajúcom štáte z pohľadu 

možného transferu zbraní  

-upozorňovať na skutočnosti ohrozujúce 

záujmy štátu vyslania a porušujúce medziná-

rodné princípy a dohody týkajúce sa transferu 

zbraní  

-podporovať realizáciu výmeny spravodajských 

informácií v oblastiach retransferu, alebo 

zneužitia transferov s dôrazom na boj proti 

terorizmu, extrémizmu, nacionalizmu, pirátstvu 

a kriminálnej činnosti 

-získavať poznatky využiteľné pre vývoj a výrobu 
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nových zbraňových systémov a vojensky vyu-

žiteľných technológií s cieľom ďalšej moderni-

zácie ČĽOA a následného transferu produkcie 

do zahraničia  

podporovať priateľské 

vzťahy a rozvíjať hospod-

árske, kultúrne a vedecké 

styky 

-vytvárať kontakty a rozvíjať vzťahy so štátnymi, 

politickými, a vojenskými predstaviteľmi 

kompetentnými v otázkach transferov 

-vytvárať kontakty a rozvíjať vzťahy s predsta-

viteľmi zbrojárskych, výskumných, vývojových, 

výrobných a obchodných spoločností, silových 

rezortov a inštitúcií vynútenia práva kompete-

ntnými v otázkach transferov 

-podporovať vzdelávanie a spoločný výcvik 

personálu, kombinované vojenské cvičenia, 

vzájomné výmeny skúseností a medzi oboma 

štátmi 

-podporovať spoločnú prípravu a pôsobenie v 

operáciách medzinárodného krízového 

manažmentu s využitím zbraní a techniky získa-

ných transfermi 

-podporovať propagáciu ČĽOA a produkcie 

čínskeho obranného priemyslu, formou priamej 

účasti na medzinárodných výstavách zbraní 

-podporovať priateľské vzťahy medzi národmi a 

ich ozbrojenými silami a presadzovať tzv. 

"mäkkú silu" voči elitám a občanom prijíma-

júcemu štátu 

-budovať pozitívny obraz ČĽR a ČĽOA v prijíma-

júcich štátoch aj cestou vojenských transferov 

formou darov, s dôrazom na štáty v periférii 

ČĽR, rozvojové štáty Afriky a štáty Latinskej 

Ameriky 

-realizovať medzinárodné kombinované vojens-

ké cvičenia s ozbrojenými silami štátov majúcich 
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vo výzbroji čínske zbrane a vojenskú techniku, s 

cieľom podporiť bilaterálne vzťahy s ČĽR a posi-

lniť operačné kapacity ČĽOA v boji proti tradič-

ným a netradičným hrozbám  

-podporovať realizáciu operácií MOOTW (Mili-

tary Operations Other Then War) v prijímajúcich 

štátoch (mierové operácie, odstraňovanie násl-

edkov prírodných katastrof, humanitárna po-

moc, mierová evakuácia obyvateľstva, patro-

lovanie, eskortovanie) s cieľom poukázať na 

nebojový potenciál ČĽOA a využitie transferov aj 

pre mierové účely  

-podieľať sa na realizácii transferov darov v 

rámci vojenskej pomoci s cieľom podporovať 

priateľské vzťahy medzi štátmi a ozbrojenými 

silami rozvíjanými na ideologickom základe 

podľa straníckych pokynov Ústrednej vojenskej 

komisie KSČ/ČĽR 

 

ZÁVERY 

 Postoje Číny voči ATT potvrdzujú zmeny jej správania sa v medzi-

národných vzťahoch a jej prechod od reaktívnej k proaktívnej až asertívnej 

zahraničnej politike. Čína získala v OSN dostatočnú podporu pre presadenie 

jej zásadných výhrad voči ATT, dohoda o agende rokovaní o ATT bola dosia-

hnutá väčšinou, text zmluvy nebol schválený konsenzom a za signatára nebo-

li uznané RIOs. Uvedené fakty sú možným precedensom budúceho správania 

sa Číny v multilaterálnej diplomacii a príprave obdobných zmlúv, ktorý by bol 

významný aj pre EÚ. Nepripojenie sa k ATT nevytvára pre Čínu technické 

prekážky transferov zbraní ani tlak pripojiť sa k ATT v strednodobom horizon-

te. Rozhodnutie o pripojení sa k ATT tak zostáva v rovine politickej (domácej i 

zahraničnej). Ku zmene postoja Číny k ATT by boli nutné ďalšie diplomatické 

rokovania.  

ATT tiež nevytvára na Čínu dostatočný tlak, aby podstatne upravila 

jej národné postupy v transferoch zbraní. Z dostupných dát vyvodzujeme, že 
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Čína má v súčasnosti tri možnosti realizácie medzinárodných transferov 

zbraní: 1. transfery v súlade s ATT (teda v plnom súlade s medzinárodným 

právom) 2. transfery v súlade s jej národným systémom administratívy 

exportu zbraní (neskôr zakotvené v pripravovanom zákone), 3. vojenské 

transfery formou darovania (nepodliehajúce medzinárodným zmluvám ani 

súčasnej a budúcej národnej legislatíve).  

Pozitívny posun Číny k tvorbe vlastného efektívneho systému admi-

nistratívy a kontroly transferov zbraní, vrátane vojenskej pomoci formou 

darovania, chápeme v kontexte s jej dlhodobými ekonomickými strateg-

ickými a geopolitickými cieľmi, spojenými s postupným nekomplikovaným 

rastom jej regionálnej a globálnej prítomnosti. Vypracovávanie nového záko-

na potvrdzuje záujem Číny zdokonaľovať celý systém transferov a zosúladiť 

ich na národnej úrovni.  

Draft zákona naznačuje, že Čína si prioritne zachová národný prístup 

v transferoch zbraní. Mieru rešpektovania medzinárodnej ATT určí zákon. 

Nezahrnutie transferov zbraní darovaním do textu ATT znamená, že zmluva 

sa týka len komerčných transferov a vojenská pomoc ČĽOA formou darov 

bude pokračovať plne v súlade s internými predpismi ČĽOA a pod politickým 

dohľadom jej Ústrednej vojenskej komisie.  

Vojenské transfery darovaním potvrdzujú špecifické postavenie ČĽ-

OA v rámci medzinárodného obchodu so zbraňami, vplyv ČĽOA na zahrani-

čnú politiku ČĽR a pevnú pozíciu ČĽOA vo vzťahu k MZV ČĽR. Pozíciu ČĽOA 

podporuje Ústredná vojenská komisia. Vyššie uvedené hodnotenia potvrdz-

ujú význam vojenskej diplomacie ČĽR ako nástroja zahraničnej, bezpečn-

ostnej a hospodárskej politiky štátu. 
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