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CHRONOLOGICKÝ SLED

13. list. 2001 Prezident George W. Bush podepisuje prezidentský vojenský příkaz k zadr
žování, zacházení a soudnímu procesu s „nezákonnými bojovníky“. Vztahuje 
se na teroristy organizace Al Káida a členy hnutí Taliban, jimž budou na 
základě tohoto nařízení odepřena práva udělovaná válečným zajatcům podle 
3. ženevské úmluvy.
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/11/print/20011113-27.html

17. května 2004 Bývalý agent CIA Bob Baer, který pracoval v 90. letech jako tajný agent na 
Středním východě, prohlašuje: „Pokud CIA chce pořádný výslech, pošle vězn
ě do Jordánska. Pokud ho chce mučit, pošle ho do Sýrie. Pokud se ho chce 
zbavit, pošle ho do Egypta“.
http://www.newstatesman.com/200405170016

8. června 2004 V článku pro deník Washington Post odhalují Dana Priestová e Jeffrey Smith 
existenci memoranda Ministerstva spravedlnosti z roku 2002 a zprávy 
Pentagonu z roku 2003. V těchto dvou dokumentech je definice mučení
daleko vymezenější než v případě definice, kterou tradičně používá americká
armáda nebo která se objevuje v mezinárodních úmluvách.  
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A23373-2004Jun7.html

5. října 2005  Republikánský senátor John McCain předkládá změnu návrhu zákona o 
financování Ministerstva obrany na rok 2006, která všem zaměstnancům v
ěznic v USA zakazuje zacházet se zajatci krutě, nelidsky a ponižujícím zp
ůsobem. 
 http://mccain.senate.gov/index.cfm?fuseaction=NewsCenter

1. list. 2005 Viceprezident Dick Cheney odhaluje během pracovního oběda, kterého se ú
častní pouze republikánští senátoři, existenci systému tajných věznic. 
Cheneyho úmyslem je pozastavit McCainův pozměňovací návrh.   
mediamatters.org/items/200511090005

2. list. 2005 Deník Washington Post zveřejňuje článek Dany Priestové o údajném systému 
tajných věznic, který pojednává o obsahu schůze, ke které došlo předchozí
den. V článku se mimo jiné uvádí: „CIA skrývá a vyslýchá některé své nejdůle
žitější vězně Al Káidy ve vojenských pásmech východní Evropy, které
pocházejí z doby Sovětského svazu“.  
http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2005/11/01/AR2005110101644.html

7. list. 2005 Organizace Human Rights Watch oznamuje, že CIA provozuje síť tajných v
ěznic nejen v některých asijských zemích a zemích Středního východu, ale 
také v Evropě, konkrétně v Polsku a Rumunsku. K těmto závěrům údajně
HRW dospěla na základě letových plánů letadel, které zpravodajská služba
USA používá pro převoz vězňů z Afghánistánu a Iráku do tzv. „black spots“ (
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„černých míst“), tajných věznic rozmístěných po celém světě, ale také na
Guantánamo. 
http://hrw.org/english/docs/2005/11/07/usint11995.htm

18. list. 2005 Dana Priestová ve svém článku pro deník Washington Post přináší svědectví n
ěkolika současných i bývalých agentů CIA, podle nichž prý tato agentura 
vytvořila protiteroristická zpravodajská střediska (CTIC) v různých zemích 
v Evropě, na Středním východě a v Asii. Podle Washington Post spolupracují
místní výzvědné služby a výzvědné služby USA údajně i na organizaci přemis
ťování podezřelých teroristů.

 http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2005/11/01/AR2005111702070.html

5. pros. 2005 Ve zvláštní reportáži agentury ABC Brian Ross a Richard Esposito tvrdí, že 
se od zdrojů CIA dozvěděli, že dvě tajné věznice CIA ve východní Evropě
byly na základě odhalení HRW uzavřeny. V očekávání návštěvy ministryně
zahraničí Condoleezy Riceové v Evropě proběhlo uzavření a přesun vězňů do 
zařízení v severoafrické poušti údajně velmi rychle. 
http://abcnews.go.com/WNT/Investigation/story?id=1375123

5. pros. 2005 Prohlášení Condoleezy Riceové před odjezdem do Evropy: „Již několik 
desetiletí používají Spojené státy a další země „přemisťování“ („renditions“)
k přesunu podezřelých teroristů (…) do jejich země původu nebo jiných zemí, 
kde mohou být vyslechnuti, zadržováni či souzeni. (…) Existují však (…) p
řípady, kdy z nějakého důvodu místní vláda nemůže podezřelého zadržovat či 
stíhat, a tradiční extradice není dobrá volba. V těchto případech může místní
vláda učinit vlastní rozhodnutí a spolupracovat na přemisťování (…) Přemis
ťování je velmi důležitým nástrojem v boji proti přeshraničnímu terorismu. 
(…) Spojené státy respektovaly – a nadále budou respektovat – svrchovanost 
jiných zemí“.
http://www.state.gov/secretary/rm/2005/57602.htm

6. pros. 2005 Organizace Amnesty International zveřejňuje zprávu, ve které oznamuje, že 
má informace o 800 letech uskutečněných agenturou CIA v evropském 
letovém prostoru a za využití většiny evropských letišť. Amnesty obdržela 
letové plány šesti civilních letadel pronajatých CIA od září 2001 do září 2005. 
V tomto období uskutečnilo zmíněných šest letadel celkem 800 letů z a do 
Evropy. 
www.amnesty.org.uk/news/press/16659.shtml

8. pros. 2005 Vincent Cannistraro, bývalý předseda protiteroristického oddělení CIA, sd
ěluje Joshovi Gershteinovi, štábnímu zpravodaji deníku The Sun:
„Nedomnívám se, že předávání či vyzvedávání vězňů, kterých se týká přemis
ťování, probíhá nějak zvlášť tajně: země, kde tyto operace probíhají, o nich v
ědí“.  
http://www.nysun.com/article/24129
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9. pros. 2005 John Bellinger, hlavní právní poradce Ministerstva zahraničí, v Ženevě prohla
šuje, že Mezinárodní výbor Červeného kříže má přístup „naprosto ke všem“
zadržovaným v Guantánamu. Na otázku, zda má Červený kříž přístup i 
k osobám zadržovaným za podobných okolností na jiných místech, Bellinger 
odpovídá „Ne“, aniž by poskytl další vysvětlení. Je to poprvé, co Spojené
státy přiznávají, že Červenému kříži neposkytly přístup ke všem zadržovaným, 
které mají pod kontrolou.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4512192.stm

13. pros. 2005 Švýcarský senátor Dick Marty je Radou Evropy jmenován zpravodajem pro 
vyšetřování domnělých tajných zadržení ve členských státech Rady Evropy. 

17. pros. 2005 Statewatch cituje původně „tajný“ dokument ze schůze Rady Evropy ze dne 
27. ledna 2003 o „nové Transatlantické agendě“. Článek 4.1 zápisu ze schůze
uvádí: „Obě strany se shodly na oblastech, ve kterých by bylo možné zlepšit 
spolupráci, (mezi něž patří) výměna údajů mezi složkami pro správu hranic, 
rostoucí využívání evropských tranzitních zařízení k podpoře návratu nep
řípustných cizinců / cizinců s kriminální minulostí, koordinace s ohledem na 
školení v odhalování falešných dokladů a zlepšování spolupráce v oblasti 
odsunu“.
www.statewatch.org/news/2005/dec/05eu-usa-flights.htmice

5. dubna 2006 Organizace Amnesty International zveřejňuje novou zprávu: „Below the 
radar, secret flights“ („Mimo dosah radaru, tajné lety“). Zpráva pojednává o 
únosu tří Jemenců jako o typickém případu zvláštního přemisťování a kritizuje 
způsob, jakým evropské vlády vykládají Chicagskou úmluvu, když tvrdí, že 
nad domnělými lety CIA nemají žádnou pravomoc, neboť se jedná o 
soukromé a nikoli komerční lety.  
web.amnesty.org/library/index/ENGAMR510512006

12. dubna 2006 Citát z článku pro časopis TIME, který se vrací k rozhovoru s Johnem
Negropontem, ředitelem Státní zpravodajské služba („National Intelligence“): 
„Negroponte dále pro TIME řekl, že asi tři desítky nejhorších teroristů Al 
Káidy zadržované v tajných věznicích CIA zůstanou pravděpodobně v zajetí, 
dokud „boj s terorem neskončí“. Dodal: „Tito lidé jsou drženi. A jsou špatní
herci. A dokud tato situace bude pokračovat, bude pokračovat i tento boj
s terorem. Nevím, jestli vám dokážu říct, co se nakonec s těmito zadr
žovanými stane.“ Negroponte vůbec poprvé otevřeně hovoří o tajném 
systému zadržování USA a o skutečnosti, že zajatci jako například Khalid 
Shaikh Mohammad, který se podílel na událostech z 11. září a dalších vá
žných útocích na zájmy USA po světě, budou možná zadržováni nekonečně
dlouho.“
http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,1183242,00.html

19. května 2006 Zveřejnění zprávy 36. zasedání Výboru OSN proti mučení. Konkrétně se v ní
píše:
„Výbor je znepokojen tvrzeními, že vláda USA založila tajná internační za
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řízení, ke kterým nemá přístup Mezinárodní výbor Červeného kříže. Zadr
ženým se nedostává základní právní ochrany včetně dohledu nad tím, jak je 
s nimi zacházeno, a revizních postupů s ohledem na jejich zadržení. Výbor je 
dále znepokojen tvrzeními, že lidé zadržovaní v těchto střediscích mohou být 
drženi delší dobu a mohou být vystaveni mučení nebo krutému, nelidskému či 
ponižujícímu zacházení. Výbor považuje politiku „bez komentáře“, kterou 
uplatňuje vláda v souvislosti s existencí těchto tajných internačních zařízení i 
se svou zpravodajskou činností, za politováníhodnou. (články 2 a 16)
Vláda by měla zajistit, aby pod její de facto účinným dohledem nikdo nebyl  v
žádném tajném internačním zařízení zadržován. Zadržování osob za takových 
podmínek představuje samo o sobě porušení úmluvy. Vláda by měla tuto zále
žitost prošetřit a odtajnit existenci těchto zařízení a orgán, který je založil,
jakožto i způsob, jakým je se zadrženými zacházeno. Vláda by měla veřejně
odsoudit každou politiku spočívající v tajném zadržování.“
„18. Vláda by měla přijmout všechna potřebná opatření, která by zakazovala a 
předcházela násilnému zmizení na všech územích, která se nacházejí v její
jurisdikci, a stíhat a trestat pachatele, neboť tento postup sám o sobě p
ředstavuje porušení úmluvy.“
http://www.ohchr.org/english/bodies/cat/cats36.htm

23. května 2006 Organizace Amnesty International zveřejňuje svou výroční zprávu, ve které
kritizuje zejména snahy prezidenta Bushe o vetování pozměňovacího návrhu 
Kongresu, který zakazuje mučení, a snahy viceprezidenta Cheneyho o to, aby 
se tento pozměňovací návrh nevztahoval na CIA. 
 Zpráva důrazně kritizuje také evropské vlády: „Evropské vlády se 
vykrucovaly, když jeden příběh za druhým odhaloval jejich úlohu jako méně
významných, začínajících partnerů USA v tomto „boji s terorem“. Veřejný
protest vyvolaly zprávy sdělovacích prostředků o možných tajných dohodách 
mezi vládou USA a některými evropskými vládami o „černých místech CIA“ –
domnělých tajných zadržovacích střediscích na evropském území. Důkazy o 
tom, že vězni byli nezákonně převáženi přes evropská letiště do zemí, kde jim 
hrozilo nebezpečí, že budou mučeni („zvláštní přemisťování“), vyvolalo také
kritiku ze strany veřejnosti.“  
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/5005754.stm


