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Úvod 

Bakalářská práce je věnována Společenství nezávislých států. Je tomu již sedmnáct let,  

co se na mapě světa objevilo po rozpadu Sovětského svazu patnáct nově vzniklých nezávislých 

států. První kapitola se bude věnovat celkové charakteristice Společenství nezávislých států.  

Ta bude rozdělena do tří menších částí, přičemž první z nich bude charakterizovat historické 

aspekty rozpadu Sovětského svazu a vztahy mezi jednotlivými republikami SSSR na začátku  

90. let. Dále bude nastíněn vývoj gruzínsko – abcházského konfliktu. V druhé podkapitole budou 

popsány  hlavní body zákládajících smluv a dohod. V zakládacích listinách se praví, že SNS 

vzniká jako státní svazek suverénních republik bývalého SSSR při zachování nezávislosti  

a rovnosti všech jeho členů. Hlavním cílem první kapitoly je objasnit, z  jakého důvodu začali 

představitelé nově vzniklých států usilovat o vytvoření alespoň jakéhosi koordinačního svazku, 

který by Sovětský svaz nahrazoval. 

Druhá kapitola se zabývá historií, současnou situací a ekonomickým potenciálem 

jednotlivých členských států Společenství. Transformace po roce 1989 byla změnou systému, 

která s sebou přinesla vážné nepříznivé sociální důsledky pro mnoho obyvatel: zbídačení 

obyvatelstva, snížení zaměstnanosti, zvýšení nerovností, snížení kvality a rozsahu veřejných 

služeb, sociální vyloučení a v některých zemích SNS i zhoršení zdravotního stavu obyvatelstva. 

Přes to transformace nepřinesla jen společenské ztráty, ale měla také mnoho společenských 

přínosů (například zajímavější zpravodajství médií, zvýšení rozsahu cestování do zahraničí, větší 

možnosti pro legální živnostenskou činnost a zakládání soukromých podniků). V dalších dvou 

podkapitolách jsou popsány vztahy Ruska a členských států SNS, protože i přes odstředivé 

tendence 90. let jsou hospodářské systémy postsovětských zemí nadále velmi blízké a Ruská 

federace zůstane jejich nejbližším ekonomickým partnerem. Doposud uvedená fakta a informace 

se následně pokouším aplikovat v závěrech, které následují na konci jednotlivých  kapitol. 

Volná struktura SNS, velké množství účastníků různorodého charakteru, mnohdy 

přetrvávající nestabilita ekonomická a politická a výrazná různost zájmů vytvářejí předpoklady 

pro zakládání různých subregionálních center integrace uvnitř SNS. Analýza integračních 

tendencí v rámci Společenství  a role Ruska v nich jsou hlavním tématem  třetí  kapitoly.  

Hlavním cílem bakalářské práce je určitá komparace vzájemných vztahů mezi 

postsovětskýmí republikami a zhodnocení současného stavu této spolupráce v rámci SNS. 

Předkládaná práce se snaží objasnit některá základní fakta, s cílem pokusit se také nalézt možnou 

odpověď na budoucí uspořádání Společenství nezávislých států. Zároveň by měla práce sloužit 

jako zdroj informací o členských státech  Společenství. Pro svou práci jsem se snažila 

zpracovávat informace především ze zdrojů, které zastávaly nestranný postoj a jejich informace 

byly ověřitelné hned z několika dalších zdrojů. 
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1 VYTVO ŘENÍ SPOLEČENSTVÍ NEZÁVISLÝCH STÁT Ů 
  

1.1 HISTORICKO – POLITICKÉ ASPEKTY ROZPADU SSSR 
 

Do roku 1917 bylo Rusko monarchií dynastie Romanovců. V únoru 1917 byla monarchie 

svržena revolucí a byla vyhlášena republika. V noci ze 7. na 8. listopadu roku 1917 provedla 

bolševická frakce Sociálnědemokratické dělnické strany Ruska ozbrojený převrat v Petrohradě  

a svrhla Prozatímní vládu. V noci z 8. na 9. listopadu vyhlásil Všeruský sjezd sovětů dělnických, 

rolnických a vojenských zástupců převzetí moci v zemi Sověty a vyhlásil Ruskou sovětskou 

republiku a ustavil vládu - Radu lidových komisařů v čele s V. I. Leninem. V lednu 1918 vznikla 

Ruská federativní sovětská socialistická republika (dále jen RSFSR), v červenci téhož roku byla 

schválena první ústava. V letech 1918 - 1921 trvala občanská válka s odpůrci sovětské vlády.   

Po zavedení vojenského komunismu zvítězili bolševici, ale země byla velmi zničena.  

Dne 30. prosince 1922 vznikl Svaz sovětských socialistických republik. Federativní stát vznikl 

spojením 4 formálně rovnoprávných republik: Ruské federativní SSR, Ukrajinské SSR, 

Běloruské SSR a Zakavkazské federativní SSR (Arménie, Ázerbajdžán a Gruzie). V letech 1924 

- 1940 vznikly ostatní svazové republiky a území SSSR se zvětšilo: Turkmenská SSR (1924), 

Uzbecká SSR (1924), Tádžická SSR (1929), Kazašská SSR (1936), Kyrgyzská SSR (1936), 

Ázerbájdžánská SSR (1936), Arménská SSR (1936), Gruzínská SSR (1936), Karelsko-finská 

SSR (1940, zanikla v roce 1956), Lotyšská SSR (1940), Estonská SSR (1940), Moldavská SSR 

(1940), Litevská SSR (1940). V roce 1924 byla schválena první a v roce 1936 druhá ústava 

SSSR. Od konce dvacátých let byla v  Sovětském svazu zahájena radikální transformace 

hospodářství během následujících tzv. pětiletek (rozvoj těžkého průmyslu, energetického 

průmyslu, transformace zemědělství). Realizace tohoto úkolu si vyžádala bezpočet obětí 

(hladomor na Ukrajině na začátku třicátých let). V třicátých letech docházelo v  SSSR  

k masovým represím (postiženo bylo několik milionů lidí), které měly občany zbavit svobody  

a donutit je k poslušnosti totalitní moci. 

V roce 1986 byl zahájen proces přeměn uvnitř SSSR. Za začátek tohoto procesu lze označit 

kampaň otevřenosti (tzv. glasnosti). Byla omezena Státní kontrola medií, byla umožněna kritika 

státních orgánů. Občané získali svobodu slova, shromažďování a svobodu vyznání.  

Na 17. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu (dále jen KSSS) byl navržen program 

přestavby (tzv. perestrojka) hospodářských a politických vztahů. Prvními výsledky byly: 

svobodné volby do místních zastupitelstev (1987) a do parlamentu republik (1990), změna 

ústavy SSSR, rehabilitace mnoha obětí politických represí z období stalinismu, vznik různých 
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politických uskupení, nárůst hospodářských problémů, vyhrocení etnických konfliktů, snahy 

sovětských republik o samostatnost. 

SSSR se na začátku 90. let začal rozpadat. Nejprve se odtrhly pobaltské republiky, když 

jejich vlastní Nejvyšší sověty vyhlásily nezávislost. Zpočátku byla povstání potlačena silou 

(Litva, Lotyšsko, Estonsko), později však byla Moskva nucena uznat právo svazových republik 

na sebeurčení tak, jak to garantovala ústava z roku 1977. 

Dne 19. srpna 1991 proběhl v SSSR pokus o puč. Stalo se tak těsně předtím, než měla být 

podepsána nová smlouva o reorganizaci Svazu ve volnější federaci republik. Gorbačov 

(Prezident SSSR) byl internován na Krymu1 a odstaven od moci; oficiálně kvůli zdravotním 

komplikacím. Převrat po třech dnech nakonec zkrachoval; pučisté ztratili podporu veřejnosti. 

Situaci navíc pomohl zastavit tehdejší prezident RSFSR Boris Jelcin. Pučisté byli nakonec 

pozatýkáni ještě na letišti, když se Gorbačov vracel z Krymu. Vliv Borise Jelcina neustále rostl. 

Vztahy mezi jednotlivými republikami se však nadále horšily. Vyhlášení nezávislosti 

Ukrajiny dne 24. srpna 1991 vytvářelo pro její zahraniční politiku daleko širší prostor než 

teoretická parlamentní rezoluce o ukrajinské státní suverenitě z července 1990. Ve státním 

referendu schválilo dřívější vyhlášení nezávislosti Ukrajiny 90% obyvatel. První prezident 

Ukrajiny Leonid Kravčuk prohlásil, že Ukrajina zřídí svou vlastní armádu. Republiky 

Sovětského svazu, zejména Rusko, byli závislé na ukrajinských dodávkách pšenice a dalších 

obilnin. Byl to střet národních zájmů, Rusko muselo zabránit nezávislosti Ukrajiny. Sovětský 

svaz však do konce prosince 1991 nadále existoval. 

A proto se Jelcin rozhodl navštívit souseda Ukrajiny – Bělorusko. V době, kdy Jelcin 

navštěvoval Minsk, ukrajinský prezident Kravčuk také přijel do Běloruska, ale nenavštívil 

Minsk, jeho letadlo přistalo v Bělověži.  

 V  Bělověžském pralese se dne 7. prosince 1991 na dače neboli vesnické vile sešli  

na večeři tehdejší prezidenti Ruska a Ukrajiny Boris Jelcin a Leonid Kravčuk, předseda Nejvyšší 

rady hostitelské země Běloruska Stanislav Šuškevič. Jelcin  všem přátelsky poděkoval, že přišli, 

a také poblahopřál Kravčuku, prvnímu demokraticky zvolenému prezidentu Ukrajiny. Dále  

se začalo jednat o budoucnosti Sovětského svazu.  

                                                 
1 V roce 1954 Ukrajinec Nikita Chruščov předal své rodné vlasti krymskou oblast z celku RSFSR jako dar k výročí 

300 let od podřízení ukrajinských kozáků Moskvě na Perejeslavské radě. I když se za ním skrývaly možná i osobní 

boje kremelských vůdců, nikdo takovému aktu v hloubi nové světové velmoci až do rozpadu Sovětského svazu 

nevěnoval pozornost. V roce 1992 ale prohlásila ruská Duma předání Krymu za nelegální. Spor byl vyřešen teprve 

podepsáním rusko – ukrajinské smlouvy o přátelství, spolupráci a partnerství z roku 1997, kdy Rusko širokou 

politickou shodou na Krym rezignovalo. 
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Jelcin navrhoval podepsat novou smlouvu o unii za podmínek, že Ukrajina dostane více 

práv než ostatní země, ale neupřesnil přesně, co tím chtěl říct. Na to ukrajinský Prezident 

odpověděl, že ukrajinský lid chce nezávislý stát a proto žádnou smlouvu o konfederaci 

podepisovat nebude. Ukrajina nehodlala přistoupit na kompromis, proto se účastníci shodli  

na tom, že bude rozpuštěn Sovětský svaz. 

V červnu stejného roku Chorvatsko vyhlásilo nezávislost na Jugoslávii. Ale na doporučení 

států Evropských společenství (dále jen ES) pozastavilo Chorvatsko platnost vyhlášení 

nezávislosti na devadesát dní. Tím se mělo předejít vypuknutí vojenského konfliktu. Zároveň 

probíhala jednáni KBSE2 o Jugoslávii, ale bez výsledků. Na počátku července 1991 došlo 

k ozbrojeným srážkám, vypukly etnické nepokoje. Boje v Chorvatsku si vyžádaly na tisíc obětí, 

tisíce raněných a svoje domy bylo nuceno opustit na 500.000 utečenců.  

Bosna a Hercegovina – národnostně nejvíce rozdělená republika Jugoslávie byla nejhůře 

postižena občanskou válkou. Boje, které poté propukly, si vyžádaly přes 100.000 obětí, další 

statisíce lidí byly raněny nebo vyhnány z domovů.  

To se odehrávalo v té době, kdy probíhala Bělověžské jednání. Co se týče Sovětského 

svazu, existovaly dvě možnosti: 1) jugoslávský scénář nebo 2) nějaký druh konfederace.  

Prezident Ukrajiny Leonid Kravčuk byl maximálně opatrný, protože se obával nové 

podoby Sovětského svazu. Ale přesto se pokusil posunut se k dohodě. Z ministrů zahraničních 

věcí a poradců byla vytvořena pracovní skupina. Ukrajina se však nezúčastnila, ale pozorně 

sledovala to, co se odehrávalo. Hlavním úkolem Rusů bylo přijít z něčím, co by Ukrajinci mohli 

podepsat. Ukrajina chtěla oddělenost i samostatnost a muselo by to být zakotveno ve smlouvě.  

Samotný název nové unie byl předmětem debaty. Na začátku se jmenovala Společenství 

Demokratických Států. Ale následující otázka zněla: Nazýváte Uzbekistán, Turkmenistán, 

Kazachstán demokratickými státy? V úvahu přišlo slovo nezávislé, protože členské státy ačkoliv 

diktátorské byly nezávislé. Už to nebyla  sovětská éra, kdy názvy a skutečnost byly odlišné. 

Následoval jiný problém, kdo měl tu pravomoc rozpustit Sovětský svaz? Každý kdo byl 

přítomen, si vzpomenul na to, co se učil od malička: „v roce 1922 založily Ruská federace, 

Ukrajina, Zakavkazská federace3 a Bělorusko Svaz Sovětských Socialistických republik.“ 

Pracovní skupina našla základ pro jeho rozpuštění, protože se dohodla  že většina (tři ze 

zakládajících republik) byla přítomná4  a mohla ukončit platnost svazové  smlouvy z roku 1922, 

                                                 
2 Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE, též Helsinská konference). 
3 Zakavkazská socialistická federativní sovětská republika – státní útvar sjednocující Ázerbájdžán, Arménii a Gruzii 

v době od 12.3.1922 do 5.12.1936. Od roku 1936 se jednotlivé části staly samostatnými republikami v rámci 

Sovětského svazu, v roce 1991 se úplně osamostatnily. 
4 Novelizace Ústavy Svazu sovětských socialistických republik z roku 1977 (Основы обшественного строя и 
политики СССР) [10], článek 70, 72. 
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což následně vedlo k rozpouštění SSSR. Dne 8. prosince 1991 v deset hodin ráno byl návrh nové 

smlouvy předán hlavám států. Hranice a území nově zrozených států byly rozebírané v pátem 

odstavci Bělověžské dohody. Největším úspěchem ruské delegace byl právě ten odstavec, který 

má za cíl udržet státy ve Společenství. Pokud by např. vystoupila Ukrajina, staly  

by se Krym a Černomořská flotila střetem zájmů a mohly by být rozděleny mezi státy.  

Bělověžská dohoda o vytvoření Společenství nezávislých států uzavřená mezi Ruskem, 

Ukrajinou a Běloruskem dne 8. prosince 1991 ve své preambuli fakticky ukončila existenci 

SSSR. Oficiálně přestal Sovětský svaz existovat dne 31. prosince 1991, kdy byla ze stožáru 

Kremlu stažena vlajka SSSR a nahrazena vlajkou Ruska. Tento den je považován za poslední 

den existence SSSR. Jeho právním nástupcem na mezinárodním poli se stalo Rusko. Dohoda  

o společenství nezávislých států má otevřený charakter a mohou se k ní připojit všichni členové 

někdejšího Sovětského svazu a rovněž jiné státy, které sdílejí cíle a principy tohoto dokumentu. 

Dne 21.12.1991 na základě deklarace přijímající hlavní zásady dohody ze dne 8.12.1991  

se k SNS připojily (s právem zakladatelských stran): Arménie, Ázerbájdžán, Kazachstán, 

Kyrgyzstán, Moldavsko, Tádžikistán, Turkmenistán a Uzbekistán (více viz. příloha č.1).  K SNS 

se nepřipojily: Estonsko, Gruzie, Litva a Lotyšsko. Jako sídlo koordinačních orgánů společenství 

byla vybrána běloruská metropole Minsk. 

Společenství nezávislých států mělo zajistit rozdělení materiálního bohatství SSSR, včetně 

ozbrojených sil vybavených jadernými zbraněmi, a nejnutnější spolupráci mezi nástupnickými 

státy, tak aby ve specificky organizovaném sovětském hospodářském prostoru nedošlo 

k totálnímu zhroucení ekonomik nyní už nezávislých států.  

 

1.1.1 Gruzínsko – abcházský konflikt  
 

Poté, co v roce 1991 Gruzie vyhlásila nezávislost, bylo její největší snahou v zahraničně-

politické oblasti vymanit se z vlivu na tehdejším Sovětském svazu. Své spojence se snažila 

nalézt spíše na Západě, proto v roce 1992 odmítla členství v nově založeném Společenství 

nezávislých států. Ale situace se podstatně změnila po 14.8.1992, kdy vypukl abcházský 

konflikt. 

Abcházie, ležící na pobřeží Černého moře, tvoří součást Gruzínské republiky (více viz. 

příloha č.2). Přesněji to je jedna ze dvou autonomních republik. Počátkem devadesátých let  

se zde rozhořel rozsáhlý etnický konflikt mezi dvěma národnostními etniky – Abcházci  

a Gruzíny.  Dne 7. července 1992 abcházská část Abchazského Nejvyššího sovětu vyhlásila 

plnou nezávislost na Gruzii. O měsíc později dne 14. srpna 1992 vypukla občanská válka.  
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Je nutné poznamenat, že tato nezávislost nebyla uznána žádným státem mezinárodního 

společenství a Abcházie tak byla stále pokládána za součást Gruzie. 

V této krizové situaci nebylo v silách samotné Gruzie vyřešit tato zbrojená povstání  

a proto bylo nutné se spojit se silnějším partnerem – Ruskou federací a to nejlépe na nějakém 

širším mezinárodně politické základě. Jako nejvhodnější se v dané chvíli Gruzii jevila spolupráce 

s Ruskou Federaci (dále jen RF) v rámci SNS. 

 Ruská strana reagovala na vypuklý konflikt rozdílně. Prezident Boris Jelcin zastával 

neutrální pozici. V září v Moskvě uspořádal schůzku prezidenta Gruzie s  předsedou Nejvyššího 

sovětu Abcházie, na níž byla vyjednána první dohoda o příměří a stažení gruzínské těžké bojové 

techniky. Dohoda rovněž specifikovala podmínky stažení severokavkazských dobrovolníků,  

ale nezmiňovala se o budoucím federativním uspořádání Gruzie. To vedlo Abcházii k obnovení 

bojů. 

 Po dvouleté občanské válce se podařilo za výrazného přispění Ruské federace uzavřít mezi 

znepřátelenými stranami příměří. Na území Abcházie byly vyslány mírové pozorovatelské 

jednotky OSN a Společenství nezávislých států. 

Dne  20. října 1993 Gruzie nakonec skutečně vstoupila do SNS. V únoru následujícího 

roku pak byla s Ruskem podepsána Dohoda o přátelství a spolupráci, která počítala  

s vytvořením ruských vojenských základen na gruzínském území a s urovnáním abcházského 

konfliktu. Ruské vojenské jednotky pak výrazně přispěly ke stabilizaci v celém regionu 

Zakavkazska. 

 

1.2 VÝVOJ EKONOMICKÉ INTEGRA ČNÍ SPOLUPRÁCE 
 

Jak jsem se zmínila již v předešlé podkapitole, Společenství nezávislých států vzniklo 

v prosinci 1991. Jeho aktivity po formální stránce zasahují do všech podstatných oblastí,  

od vojensko-bezpečnostní  po oblast politickou. Ale při vzniku SNS nebylo v zakládajících 

dokumentech organizace téměř žádné zmínky o jejích ekonomických záměrech a cílech. 

Odráželo to počáteční stav, kdy byla veškerá pozornost soustředěna na politické a vojenské 

otázky, které souvisely s rozpadem Sovětského svazu.  

Členské státy nového společenství v zakládajícím dokumentu5 vyjadřují odhodlání 

spolupracovat při zajištění mezinárodního míru a bezpečnosti, při realizaci opatření zaměřených 

na snížení vojenských rozpočtů a na odzbrojení. Ujišťují současně o svém úsilí likvidovat 

                                                 
5 Smlouva o založeni Společenství Nezávislých Států (Соглашение о создании Содружества Независимых 

Государств) [14]. 
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jaderné zbraně a dosáhnout úplného odzbrojení pod mezinárodní kontrolou. Zároveň hodlají 

navzájem ctít úsilí o získání statusu bezjaderného pásma a neutrálního státu. Zastoupené 

republiky rovněž potvrdily, že vzájemně respektují a ctí svoji územní celistvost  

a nedotknutelnost současných hranic, které hodlají udržovat otevřené pro svobodný pohyb 

obyvatelstva. Dohoda o společenství předpokládá uzavření zvláštních dohod mimo jiné v oblasti 

politiky, ekonomiky, kultury, vzdělávání, ochrany zdraví, vědy, obchodu a životního prostředí. 

V bezpečnostní sféře byly považovány za klíčové problémy spojené s vytvořením systému 

kolektivní bezpečnosti v rámci SNS, se zajištěním vnějších hranic Společenství a s mírotvornou 

aktivitou. Vojensko-bezpečnostní spolupráce v rámci SNS je zajišťována několika orgány. 

Nejvyšší autoritou je summit hlav států, který přijímá zásadní rozhodnutí v obecné rovině  

i v konkrétních případech, schvaluje koncepční materiály a rozhoduje o mírových operacích. 

Podle ustavujících dokumentů SNS se vojensko-politickou problematikou zabývají  

na společných zasedáních také předsedové vlád příslušných států.  

Základní rozhodnutí hlav států a předsedů vlád má pak být v praxi realizováno 

specializovanými orgány. Nejdůležitějším z nich je po vojenské linii Rada ministrů obrany, která 

byla vytvořena počátkem roku 1992 s tím, že by se měla scházet čtyřikrát ročně. Jednotlivým 

zasedáním Rady obvykle předsedá ruský ministr obrany. Úkolem Rady je uvádět do praxe 

směrnice nejvyšších orgánů, koordinovat vojenskou spolupráci, zajišťovat mírové operace atd.  

V dohodě o novém společenství se mimo jiné zdůrazňuje, že zastoupené republiky 

potvrzují oddanost principům Charty Organizace spojených národů, helsinského Závěrečného 

aktu a že se zavazují dodržovat mezinárodní normy týkající se lidských práv a práv národů.     

Republiky se rozhodly, že budou vyvíjet společnou činnost při koordinování svých 

zahraničněpolitických aktivit, při formování a rozvíjení společného hospodářského prostoru  

a evropského i euroasijského trhu, v rámci celní a migrační politiky, při rozvíjení systémů 

dopravy a spojů, při ochraně životního prostředí, v oblasti ekologické bezpečnosti a rovněž při 

boji s organizovaným zločinem. 

Samostatnou pozornost věnovali účastníci brestské schůzky v závěrečném dokumentu 

černobylské jaderné katastrofě6 a dohodli se, že v zájmu koordinace úsilí o odstranění následků 

této havárie podepíší zvláštní ujednání. 

Složení SNS (podle počtu obyvatel v milionech) ukazuje tabulka 1.1 

                                                 
6 Dne 26.4.1986 v 01:24 hod. došlo na 4. bloku jaderné elektrárny Černobyl (Ukrajina) k havárii reaktoru, která 

měla za následek ozáření resp. radioaktivní zamoření mnoha tisíců obyvatel bývalého Sovětského svazu a dalších 

zemí. Po explozi reaktoru bylo více jak 140 lidí zraněno a přes 100 000 jich muselo být evakuováno mimo 

nebezpečnou oblast. Bohužel rozsah havárie představitelé SSSR po několik dní tajili, a tak kvůli  tomu bylo radiací 

zbytečně ohroženo a zasaženo velké množství lidí včetně blízkého města Pripjať či miliónové metropole Kyjev. 
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Tab. 1.1 Členské státy SNS (2007) 

 

Stát Obyvatelstvo, 
mil. 

Stát Obyvatelstvo, 
mil. 

Stát Obyvatelstvo, 
mil. 

Rusko 142,2 Bělorusko 9,7 Kyrgyzstán 4,8 
Ukrajina 46,6 Ázerbájdžán 8,4 Moldavsko 4 
Uzbekistán 26,4 Tádžikistán 7,1 Arménie 3,2 
Kazachstán 15,4 Gruzie 4,7 Celkem 272,5 

 

Zdroj: Stránky Společenství Nezávislých Států [20],vlastní zpracování 

 

Působnost SNS se omezuje víceméně na koordinaci společných obchodních, finančních, 

legislativních a bezpečnostních otázek. Mezi základní statutární orgány Společenství patří:7 

- Rada hlav států; 

- Rada hlav vlád; 

- Rada zahraničních ministrů; 

- Rada ministrů obrany; 

- Meziparlamentní komise (IPA). 

Rada hlav států je nejvyšším orgánem Společenství.  

Rada hlav vlád představuje pravidelné summity předsedů vlád členských států. Rada  

má základní rozhodovací pravomoci v ekonomických otázkách. Pracovním orgánem Rady  

je Mezistátní ekonomický výbor, který se soustřeďuje na přípravu materiálů a doporučení Radám 

hlav států a předsedů vlád. 

Rada ministrů obrany SNS je poradní orgán, jehož úkolem je napomáhat rozvoji vojenské 

spolupráce jedenácti členů SNS - bývalých sovětských republik s výjimkou tří pobaltských zemí. 

V roce 2006 Gruzie vystoupila z Rady ministrů obrany členských zemí Společenství nezávislých 

států. Učinila tak proto, že se orientuje na vstup do NATO a nemůže být současně členem dvou 

vojenských aliancí. 

Meziparlamentní komise je tvořená z parlamentních delegací členských států, které  

se scházejí  dvakrát ročně v Petrohradu (Rusko). 

Mezi základní výkonné orgány patří  Ekonomická rada a Výkonný  výbor. 

                                                 
7 Ústava Společenství Nezávislých Států od 22. ledna 1993 (Устав Содружества Независимых Государств от 

22 января 1993 года) [15],  hlava VI, článek 21 a násl.  
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Společenství je založeno v podstatě na principu volného zájmového sdružení. Každá země 

se případ od případu rozhoduje, zda se k danému opatření či integračnímu kroku připojí  

či nikoliv. SNS navíc nemá žádný efektivní mechanismus, který by zajišťoval plnění již přijatých 

rozhodnutí. Závěry hlavních orgánů SNS, především Rad hlav států a vlád, nejsou totiž právně 

závazné. 

Jedním ze znaků integrace je vysoká úroveň vzájemné výměny zboží a služeb. 

Postsovětský prostor byl v minulosti velmi specifický mimořádně silnou vzájemnou závislostí, 

kterou vytvořil sovětský plánovací systém. Pokles obchodu souvisel s rozpadem sovětského 

vnitřního trhu, koncem plánování a se zahájením reforem, které různými způsoby a s různou 

intenzitou probíhají v zemích postsovětského prostoru.  

Vzhledem k tomu, že po několik roků, které následovaly po rozpadu SSSR, nefungoval 

platební mechanismus a že byly rozdílně stanoveny celní a daňové procedury, začaly být 

v obchodě ve Společenství preferovány bilaterální vztahy založené na mezivládních smlouvách. 

Část obchodu byla navíc realizována barterovou formou.  

Materiály z prvních let existence SNS obsahovaly velice ambiciózní představy a projekty 

ekonomické integrace. V praxi však z nich zůstalo velmi málo. 

1.3 ETNICKÉ PROBLÉMY UVNIT Ř SPOLEČENSTVÍ 
 

Rozpad Sovětského svazu probíhal poměrně klidně a vznik nezávislých států byl 

všeobecně vítán s nadějí jako začátek nové éry. Záhy se však začalo ukazovat, jak obtížné bude 

překonat odkaz sedmdesáti let sovětské nadvlády a že demokratická a ekonomická transformace 

bude velmi složitým a bolestivým procesem, který není radno uspěchat. Nové nezávislé státy 

začaly vystupovat jako suverénní celky snažící se znovu potvrdit svou národní identitu, zachránit 

vlastní územní celistvost a v některých případech změnit stávající hranice.  

Skutečnost, že mnohé hranice byly v minulosti určovány svévolně a obyvatelstvo  

se vzájemně mísilo, přinášela řadu potíží. Vedle viditelného případu nevyřešené roztržky mezi 

Arménií a Ázerbajdžánem o Náhorní Karabach (více viz. příloha č.3), který brzy přerostl  

v otevřenou válku mezi oběma státy, došlo i k mnoha jiným konfliktům. První etnické násilnosti 

se na území Ruské federace objevily již koncem října 1992 na severním Kavkaze, když Osetové 

vyhnali z Prigorodné oblasti v Severní Osetii desetitisíce Ingušů. Toto území patřilo Ingušům 

před jejich deportací v roce 1944.  

Obyvatele Ruska a Ukrajiny žily v napětí, kromě jiného, také kvůli budoucnosti 

Krymského poloostrova a bývalé sovětské Černomořské flotile, která zde měla základnu. V roce 

1944 byli z Krymu deportováni krymští Tataři a přišli ruští osadníci. V roce 1954 navíc 

Chruščov převedl Krym i s početnou ukrajinskou menšinou z Ruské federace pod správu 
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Ukrajiny. Další roztržky kvůli hranicím začaly mezi Estonskem a Ruskem, Litvou a Běloruskem, 

Ruskem a Ázerbajdžánem, Kyrgyzstánem a Tádžikistánem, Kyrgyzstánem a Kazachstánem, 

Kyrgyzstánem a Uzbekistánem, Uzbekistánem a Tádžikistánem (více viz. příloha  č.4). 

Všechny nezávislé státy, které vznikly rozpadem SSSR, jsou více méně multietnické a nyní 

se potýkají s problémem integrace národnostních menšin.  

Estonsko a Litva přijaly zákony (například zákon o občanství), jejichž cílem je zastavit 

přistěhovalectví do těchto států a nepřímo vyvolat "repatriaci" Rusů. Protože tyto zákony  

ve svém důsledku znevýhodňují velkou část populace, odsoudily je jako diskriminační slovanské 

menšiny i Rusko, které přijalo roli hlasitého ochránce práv všech Rusů a rusky mluvících 

obyvatel, z nichž se po rozpadu Sovětského svazu stali najednou v místě bydliště cizinci. 

Ukrajina, kde žije nejpočetnější ruská menšina, připravila v oblasti integrace menšin 

samostatnou právní úpravu. Kyjev na oplátku žádá podobné zacházení s několika miliony 

Ukrajinců, kteří žijí v Rusku a v dalších nově vzniklých státech.  

V Gruzii a Moldavsku vedly problémy týkající se práv národnostních menšin k ozbrojeným 

konfliktům a k velkým přesunům obyvatel. V roce 1991 propukly boje mezi Gruzíny a osetskou 

menšinou, o rok později pak mezi Gruzíny a Abcházci. Abcházie i Jižní Osetie jsou z velké části 

odkázány na finanční i politickou podporu Moskvy, která je garantem jejich fakticky nezávislého 

postavení na centrální gruzínské vládě, a tak není divu, že Tbilisi razí zahraničně-politický kurz 

orientovaný především na Západ.  

Kromě nevyřešených konfliktů v Abcházii a Jižní Osetii je tak velkým problémem pro 

současnou Gruzii přítomnost ruských vojenských základen na jejím území, které jsou většinou 

dislokovány v problémových oblastech, tzn. Adžárii, Džavachiti a Abcházii (dvě ruské základny 

jsou tedy rozmístěny v oblasti plánované stavby ropovodu). V Jižní Osetii a Abcházii navíc 

působí ruské mírové jednotky s mandátem SNS. Ruská vojenská přítomnost v separatistických 

oblastech  

se tak stává potenciálním nástrojem Moskvy k podněcování nepokojů v klíčových oblastech  

a posilování svého vlivu na Jižním Kavkaze. To je důvod, proč je gruzínská zahraničně-politická 

orientace, stejně jako ázerbajdžánská, výrazně prozápadní, obě republiky například usilují  

o členství v NATO. Členství kavkazských republik v NATO, což jsou dlouhodobější ambice jak 

Gruzie, tak i Ázerbajdžánu, by však rozhodně přineslo do regionu stabilitu, všechno však záleží 

na ruském postoji k rozšiřování NATO na Kavkaz a na spolupráci s NATO v otázkách zajištění 

bezpečnosti a stability v Evropě. 

Jeden z nejvážnějších konfliktů od rozpadu Sovětského svazu se odehrál v Tádžikistánu, 

kde v roce 1992 propukla občanská válka. Statisíce uprchlíků z Tádžikistánu prchaly  

do Afghánistánu, Kazachstánu a Kyrgyzstánu. Kvůli míšení etnických skupin (například  
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v sousedním Uzbekistánu, nejpočetnějším státu střední Asie, žije 950.000 Tádžiků, 850.000 

Kazachů, přičemž 2,5 milionu Uzbeků žije mimo Uzbekistán, polovina z nich v Tádžikistánu), 

tádžické otevřené hranici s Afghánistánem a kvůli strachu z rozšíření islámského 

fundamentalismu měl konflikt v Tádžikistánu velký dopad na celý subregion. 

Zhruba čtvrtina z osob, které se od roku 1989 přestěhovaly do Ruska, byla označena  

za uprchlíky nebo nucené migranty. Nejvíce jich přišlo z Tádžikistánu (více než 25%), Gruzie 

(19%), Ázerbajdžánu (16%) a z ostatních států střední Asie. Relativně malou část (asi 1,5%) 

tvořili lidé přicházející z Litvy a Estonska. Desetitisíce lidí prchly ze Severokavkazské republiky 

Čečensko, která se pokusila odtrhnout od Ruska, další osoby vyhnal z domova konflikt mezi 

Inguši a Osety.  

Problém je i s ubytováním desetitisíců příslušníků bývalé sovětské armády, kteří byli 

staženi ze střední a východní Evropy a z nových nezávislých států, i s umístěním vnitřních 

ekonomických migrantů přicházejících z odlehlých, dříve tajných armádních výrobních sídel  

a uměle budovaných měst v nehostinných oblastech severu, na Sibiři a na Dálném východě. Tyto 

problémy dále zvyšují napětí a sociální tlaky v Ruské federaci.  

Odchod rusky mluvící populace ze střední Asie přináší problémy místní ekonomice  

a sociálním službám, protože připravuje oblast o vzdělaný/zkušený personál s potřebnými 

profesionálními dovednostmi jako jsou lékaři, učitelé a inženýři. V některých státech střední 

Asie je problém natolik vážný, že se vlády aktivně snaží slovanskou populaci uklidnit a zastavit 

její odchod. 

Ke skutečnému zvládnutí již existujících i dalších potenciálních rizik však bude zapotřebí 

ještě mnohé vyčerpávající, soustavné a náročné práce. Postsovětské republiky stále nejsou zcela 

stabilní a čelí mnoha konfliktům. Hodně přitom bude záležet na postoji Ruska, nejmocnějšího 

státu této oblasti. 

 

* * * 

 

V první kapitole jsem se věnovala celkové charakteristice Společenství nezávislých států.  

Bělověžská dohoda o vytvoření Společenství nezávislých států, uzavřená mezi Ruskem, 

Ukrajinou a Běloruskem dne 8. prosince 1991, ve své preambuli fakticky ukončila existenci 

SSSR. 

Je zřejmé, že pouhá rozmanitost jednotlivých států postsovětského prostoru, jejich 

geografický rozptyl, od Baltu až do Střední Asie, a jejich konkrétní geopolitické postavení 

naznačuje rozmanitost postojů k integraci prostoru i k vzájemným dvoustranným vztahům. Řada 

postsovětských států vstoupila do SNS spíše pod tlakem vnějších či vnitřních faktorů  
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než z vlastního rozhodnutí. Nepřekvapuje tudíž, že se ke spolupráci a integraci v rámci SNS 

stavějí velmi diferencovaně. Jedním z důležitých problémů, které vyplynuly z rozpadu 

Sovětského svazu, byl statut administrativních hranic oddělujících jednotlivé svazové republiky. 

Pokusila jsem se objasnit příčiny gruzínsko – abcházského konfliktu, a pak odpovědět  

na otázky, jakou roli zde hrála Ruská federace a jaký vliv měl tento konflikt na rozhodnutí 

Gruzie vstoupit do SNS. V druhé podkapitole jsem upozornila na hlavní body zákládajících 

smluv  

a dohod. V zakládacích listinách se praví, že SNS vzniká jako státní svazek suverénních republik 

bývalého SSSR při zachování nezávislosti a rovnosti všech jeho členů. Jeho hlavním městem  

se stal Minsk.  

 Došla jsem k závěru, že by bylo obtížně udržet přátelské vztahy mezi postsovětskýmí 

republikami při rozpadu Sovětského svazu bez jakési dohody. Hlavním problémem by bylo 

rozdělení hranic a sporných území, následně pak vojenské konflikty. Částečně tomu zabránilo 

podepsání Bělověžské dohody, kde je rozebrána problematika rozdělení hranic a území nově 

vzniklých států,  likvidace jaderných zbraní a úplné odzbrojení pod mezinárodní kontrolou.  
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2    EKONOMICKÝ POTENCIÁL JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁT Ů 
 

2.1 DŮSLEDKY TRANSFORMA ČNÍHO PROCESU V ZEMÍCH SNS 
 

Na začátku 90. let 20 století se zhroutilo sovětské impérium, rozpadla řada států ve střední 

a východní Evropě a vznikly státy nové - během deseti let došlo k transformaci politického  

a hospodářského systému regionu. Tato transformace znamenala pronikavé a dalekosáhlé 

sociální změny, které často vedly k horšímu. 

Jedním z prvních dopadů transformace bylo prudké snížení životní úrovně velké části 

populace zemí, v nichž transformace probíhala. Všeobecně se soudí, že pokles životní úrovně  

v bývalých sovětských republikách začal v roce 1992 a následoval po období sedmi let.  Vypadá 

to, že transformace v zemích bývalého Sovětského svazu uvrhla čtvrtinu lidí do chudoby. Podle 

Dlouhodobé ruské monitorovací studie vzrostl podíl domácností s příjmem nižším než polovina 

hranice chudoby v letech 1992 – 1996 téměř sedmkrát (ze 3 na 20 procent).8 Jedním z následků 

zhoršené životní úrovně je i zhoršená výživa mnoha lidí. Zdá se, že se podvýživa stala v Rusku 

ohromným problémem s dopadem zejména na děti chudých domácností.  

Transformační recese způsobila v celém regionu prudký pokles zaměstnanosti, který často 

vedl ke snížení příjmů jednotlivců a rodin, k jejich sociálnímu vyloučení a ke zhoršení životních 

šancí dětí. Pracovníci, kteří byli odmítnuti, odešli pracovat do zahraničí (trvale nebo dočasně –  

a často ilegálně), nebo odešli do starobního důchodu, či se stali nezaměstnanými.  Důležitým 

rysem zaměstnanecké scény v SNS byla existence mzdových nedoplatků, náhradních plateb  

v naturáliích, nucené dovolené, nedobrovolného zkrácení pracovního úvazku a delší mateřské 

dovolené. Tudíž výrazná část „zaměstnanosti“ oficiálně vykazované nebyla doprovázena 

pravidelnou výplatou mezd v peněžní podobě a v plně výši. To způsobilo postiženým mnoho 

potíží a nespokojenosti.  

Během transformace se mnoho veřejně poskytovaných sociálních služeb zhoršilo, případně 

byly přesunuty mimo rámec veřejného sektoru. V řadě zemí došlo například k zanedbávání 

údržby školních budov. V některých zemích se stalo vážným problémem vytápění škol  

v zimních měsících. V mnoha zemích se prudce zhoršila dostupnost a kvalita jídla pro školáky. 

Projevilo se to například v Rusku, Bělorusku a  na Ukrajině.  

Jedním z nápadných rysů transformace bylo značné rozšíření zločinnosti a prorůstání 

kriminálních živlů do společnosti. V zemích SNS přispěla vysoká kriminalita k odlivu kapitálu. 

                                                 
8 N. Zahoori a kol., „Monitorování hospodářského přechodu v Ruské federaci a jeho účinky na demografickou 

krizi – Dlouhodobá ruská monitorovací analýza“, World Development, sv. 26, č. 11 (Oxford), 1998. 
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Významnou charakteristikou každodenního dění v devadesátých letech tam bylo propojování 

světů politiky, podnikání a organizovaného zločinu.  Nelze zastírat, že i za starého režimu 

v regionu tranzitivních zemích existovala rozsáhlá korupce, ale po pádu komunismu se její 

rozměr dramaticky zvýšil. Tak silné zvýšení korupce vyplynulo z rozpadu státního aparátu  

a značně rozšířeného nefunkčního zavedení právního řádu, jeho malé prosaditelnosti, nedostatku 

patřičné právní kultury.  

Transformace po roce 1989 byla změnou systému, která s sebou přinesla vážné nepříznivé 

sociální důsledky pro mnoho obyvatel: zbídačení obyvatelstva, snížení zaměstnanosti, zvýšení 

nerovností, snížení kvality a rozsahu veřejných služeb, sociální vyloučení a v některých zemích 

SNS i zhoršení zdravotního stavu obyvatelstva. Ve srovnání s dopadem předchozích 

systémových změn sociální důsledky v regionu jsou však celkově nižší.  

Mezi tranzitivními zeměmi jsou nyní velké rozdíly. Zatímco některé se již přiblížily 

vyspělé Evropě, jiné silně zaostávají. Místo dřívějšího jednotného socialistického tábora se mezi 

zeměmi prudce rozevřely nůžky velkých nerovností. Transformace nepřinesla jen společenské 

ztráty, ale měla také mnoho společenských přínosů (například zajímavější zpravodajství médií, 

zvýšení rozsahu cestování do zahraničí, větší možnosti pro legální živnostenskou činnost  

a zakládání soukromých podniků, v některých případech snížení národního útlaku).   

 

2.2 DOMINANTNÍ POSTAVENÍ RUSKA 
 

Rusko, oficiálním názvem Ruská federace, je s rozlohou 17 075 400 km² největší zemí  

na světě. S počtem 142 milionů obyvatel je osmá nejlidnatější země na světě. Ruská federace  

se rozkládá od východní Evropy přes celou severní část Asie až Ochotskému a Beringovu moři. 

Skládá se z 21 federálních republik, 47 oblastí, 8 krajů, 6 autonomních okruhů, 1 autonomní 

oblasti a  2 federálních měst.  Evropská část země je převážně rovinatá, na jihu Kaspická nížina  

a pohoří Kavkaz. Evropu od Asie odděluje pohoří Ural, dále pokračuje Rusko Sibiří. Rozmístění 

obyvatelstva je nerovnoměrné: většina (přes 100 miliónů) obyvatel žije v menší evropské části, 

zatímco obrovská území Sibiře jsou téměř liduprázdná – proto činí průměrná hustota osídlení 

pouhých 8 obyv./km². 
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Obrázek 2.1 Mapa Ruska 

 

 

Zdroj: Wikipedie – otevřená encyklopedie [22]. 

 

Nezávislá Ruská federace vznikla při rozpadu Sovětského svazu na konci roku 1991; její 

území odpovídá bývalé Ruské sovětské federativní socialistické republice. Převažující část 

populace a průmyslové produkce bývalého Sovětského svazu je soustředěna právě v Ruské 

federaci. Po vzniku nezávislého, postsovětského Ruska v zemi propukla hluboká hospodářská  

a sociální krize, která trvala celá 90.léta. 

V dubnu 2000 byl Vladimír Putin zvolen novým ruským prezidentem. Za vlády prezidenta 

Putina se začala hospodářská situace zlepšovat, zlepšilo se splacení ruských dluhů v důsledku 

růstu cen ropy a zemního plynu, jehož je Rusko významným exportérem. Výrazně vzrostly 

kapitálové investice. Na druhou stranu ale přibývají nová rizika, jako například terorismus nebo 

separatismus jednotlivých republik. 

Ruská ekonomika je v současnosti devátá nejsilnější na světě.9 Rusko má stále,  

i po obtížných 90. letech, klíčový význam ve světovém hospodářství. Od roku 1999 zažívá 

ekonomický růst, na němž se podílí jak zdražení surovin na celosvětových trzích,  

tak i restriktivní politika vlády vůči dovozu. Rusko má tak aktivní obchodní bilanci: více vyváží 

než dováží.  

 

 

                                                 
9 Wikipedie – otevřená encyklopedie [22] , k 11.03.2008. 
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Tab. 2.1 Obchodní bilance Ruska (2005) 

Export: 175,900 mil. $ 
Partneři pro export: USA 8,8 %, Německo 8,5 %, Ukrajina 6,5%, 

Bělorusko 5,1 %, Itálie 5 %,  
Nizozemsko 4,8 %  

Import: 95,400 mil. $ 
Partneři pro import: Německo 13,8 %, Bělorusko 10,7 %, Ukrajina 

8,3 %, USA 7,9 %, Kazachstán 4,6 %,  
Itálie 3,8%  

Zdroj : Oficiální portál pro podnikání a export [18], vlastní zpracování 

 

Oproti předchozímu roku se ruský hrubý domácí produkt zvýšil o 6,7 %. Mezinárodní 

měnový fond  ve svých zprávách uvádí, že za rok 2008 bude růst HDP více než 7 %. Rusku 

pomohly kromě exportu ropy i silné investice financované právě z exportních příjmů. Rusko  

je druhým největším producentem a exportérem ropy. Mezinárodní měnový fond (dále jen 

MMF) odhaduje, že 25 % ruského HDP je tvořeno produkcí ropného a plynárenského průmyslu.  

Pravdou je, že tahounem ruské ekonomiky v nejbližší budoucnosti stále budou nerostné 

suroviny. Výše růstu HDP bude částečně nepřímo závislá na vývoji cen komodit na světových 

trzích. Vzhledem ke stále se tenčícím zásobám a omezené nabídce ropy v budoucnu se jeví jako 

pravděpodobné, že její cena bude nadále růst. Pozitivní čísla HDP neodrážejí skutečný stav 

ekonomiky. Ta se potýká s relativně vysokou inflací, kterou se sice v roce 2006 podařilo stlačit 

pod 10 %, ale v poslední době je její opětovný růst jen dalším z negativních důsledků vysokých 

exportních příjmů z ropy a zemního plynu. Ruské ministerstvo financí ve svém ambiciozním 

odhadu počítá s poklesem inflace na 6,5 % do konce roku 2010.  

 

Graf 2.1 Růst hrubého domácího produktu (HDP)  v Rusku  (v %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  Ekonomický portál [17], vlastní zpracování  
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Po krátkém úvodu, v kterém jsem se snažila popsat základní údaje a ekonomický potenciál 

Ruska,  bych se ráda zaměřila na zahraniční politiku Ruské federace. 

Mezinárodní vztahy byly tradičně v Rusku a SSSR výsadou první osoby státu. Právě ona 

přijímala hlavní zahraničně politická rozhodnutí a pak směrovala veškeré vnitřní zdroje země  

na jejich uvedení do života. Podobná centralizace má napomáhat dosažení jednoty zahraniční 

politické aktivity jménem Ruské federace a tím zvýšení její efektivity. Zvláště na pozadí 

stabilního a velmi rozšířeného mínění o tom, že hlavní problém politického života Ruska v 1990-

tých  letech spočíval v absenci jasné strategie rozvoje a promyšleného plánu akcí na vyvedení 

země z krize. S příchodem Putina vláda jasně zformovala svou zahraniční politickou pozici.  

Jak poznamenal německý politolog Alexandr Rar, nynější ruský prezident dal národu příklad 

„politika, kterému bylo možné po tolika dlouhých letech rozčarování znovu věřit“. V programu 

Putina mnozí západní politologové uviděli racionální základ, se kterým musí počítat i na Západě: 

„Rusko se naučí hájit své národní zájmy, bude hrdé ne pouze na minulost, ale i  na současnost,  

a bude se přesvědčeně dívat do budoucnosti – a při tom vědět, že bude umět moci žít bez cizí 

pomoci.“ 

Přiblížení NATO k ruským hranicím bylo velmi zjevným příznakem neshody 

světonázorových pozicí a konkrétních politických očekávání dvou stran – ruské a „západní“,  

což vedlo k podstatné korekci ruské politiky. Výsledkem takové korekce, která probíhala celou 

druhou polovinu 1990-tých let, se stala nynější Koncepce národní bezpečnosti10  

a v ní vypracovaný rozvoj Koncepce zahraniční politiky, Vojenská doktrína a další dokumenty. 

Vedení země odstoupilo od zvýšených globálních ambicí, ale při tom se pevně postavilo  

na pozici tvrdě hájit národní zájmy. 

Rusko udělalo hodně pro to, aby se přizpůsobilo Západu - dlouho před tím, než V. V. Putin 

přijal rozhodnutí o aktivní účasti Ruska v americké kampani boje s mezinárodním terorizmem. 

Tento proces začal ještě v době přestavby. Za Gorbačova podporovalo Rusko v Radě 

bezpečnosti válku v Perském zálivu a za Jelcina - srbskou kampaň NATO.  Moskva souhlasila,  

i když neochotně, s první etapou rozšíření NATO na Východ. To všechno jsou příklady 

podstatných, alespoň z hlediska ruského veřejného mínění, ústupků Ruska Západu. 

Vladimír Putin svůj prvořadý úkol vidí v tom, aby nepřipustil mezinárodní izolaci země. 

Jedním z důležitých směrů ruské zahraniční politiky se stala spolupráce s evropskými zeměmi  

za účelem postupné integrace Ruska do Velké Evropy. Dodatečné možnosti vzniku partnerství 

                                                 
10 Platná Koncepce národní bezpečnosti Ruské federace (KNB-2000) byla vyhlášena prezidentským dekretem  

už v lednu 2000. Podle ní „národní zájmy Ruska jsou souhrnem vybilancovaných zájmů jednotlivce, společnosti  

a státu v ekonomické, vnitropolitické, sociální, mezinárodní, informační, vojenské, pohraniční, ekologické a dalších 

oblastech“. 
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s Evropskou unií se nacházely v aktivizaci dvoustranných vztahů s vedoucími státy kontingentu, 

především s Velkou Británií, Německem, Itálií a Francií. 

K USA byl vztah dostatečně zdrženlivý, snad dokonce předpojatý, což bylo vyvoláno jejich 

pretendováním na roli jediného světového lídra. V porovnání s procesem rozšiřování NATO  

na východ Evropy se zdá tendence početního růstu Evropské unie pro Rusko menším zlem.  

Ze všech zemí bývalé Varšavské smlouvy jsou pro Rusko nejdůležitější ty z nich, které patří 

k vlastní Východní a nebo Střední Evropě. Tedy - Polsko, Česká republika, Slovensko  

a Maďarsko. Tyto státy již vstoupily do Evropské unie a do NATO, což omezilo na minimum 

možnosti ruského tlaku na ně a přinutilo Moskvu odstoupit od pokusů zachovat s nimi zvláštní 

ekonomické vztahy. Paradox spočívá v tom, že z České republiky, Slovenska, Maďarska  

a Polska se nejhorší politické vztahy vytvořily z Polskem, při čemž se ekonomické a kulturní 

vztahy rozvíjení prudce. Přes Polsko procházejí nejdůležitější dopravní trasy exportu ruských 

energetických médií do dalších zemí EU. 

Z ekonomického pohledu všechny tyto země, stejně jako Evropská unie jako celek, závisí 

na Rusku v oblasti dodávek energetických médií, zvláště plynu, při tom Rusko svým způsobem 

závisí na nich v oblasti tranzitu svých energetických médií dále na Západ. Celkově Polsko  

a Maďarsko závisí na dodávkách ruských energetických zdrojů na 90 %. Česká republika 

dostává 75 % paliva z Ruska. Tato závislost je dokonce větší než u dalších členů EU. Ruský trh 

není ani pro jednu z těchto zemí kriticky důležitým a ruský export značně převyšuje import  

(v případě Maďarska - 4 krát, v případě Polska - dvakrát). Tak Rusko zaujímalo v roce 2005 

pouze 8. místo mezi zeměmi importujícími polské zboží, a na Rusko připadlo pouze jen 4 % 

celkového polského exportu.  

Proto například faktické embargo zavedené Ruskem na import živočišné produkce z Polska 

jako trest za roli, kterou polští politici hráli v době „oranžové“ revoluce na Ukrajině11, nemělo 

žádný vliv na vnitřní politickou situaci. Pro ostatní země Východní Evropy je podíl Ruska  

na exportu ještě menší. Je zřejmé, že žádné ruské ekonomické sankce proti Moldávii a Gruzii, 

pro Východní Evropu tedy ani žádný podstatný vliv nebudou mít. 

Růst mezinárodní autority Ruska se dobře projevil již v průběhu summitu „Velké osmičky“ 

v roce 2002 v Kanadě. To bylo přímým důsledkem vstoupení Ruska do mezinárodní 

antiteroristické koalice. Lídři největších průmyslových zemí se všestranně snažili podtrhnout 

statut Ruska jako „rovného mezi rovnými“. Bylo přijato rozhodnutí provést summit „Velké 

osmičky“ v Petrohradě v roce 2006. Politické sympatie byly podpořeny materiálně: lví podíl  

ze 30 miliard dolarů vyčleněných USA, EU a Japonskem (10 + 10 + 10) na likvidaci jaderných 

                                                 
11 Oranžová revoluce je označení událostí, které nastaly po druhém kole prezidentských voleb na Ukrajině 

v listopadu 2004. 
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zbraní bývalého SSSR rozhodli lídři průmyslově vyspělých zemí na žádost amerického 

prezidenta poskytnout Rusku. Velmi těsných vztahů s Washingtonem Moskva dosáhla díky 

aktivnímu boji s mezinárodním terorismem a principiální podporou americké vojenské akce proti 

talibanu v Afganistanu. 

 

2.2.1 Vztahy Ruska a postsovětských zemí 
 

Částečná hospodářská stabilizace umožňuje Moskvě v postsovětském prostoru postupně 

přistupovat k obnově ekonomických vazeb a spolupráce zvláště v oblastech jako je energetika  

či vojensko-průmyslový komplex, doprava, komunikace. Přes odstředivé tendence 90. let jsou 

hospodářské systémy postsovětských zemí nadále velmi blízké a Ruská federace zůstane jejich 

nejbližším ekonomickým partnerem. Vztahy Ruska a postsovětských zemí jsou však rozvíjeny 

především na bilaterálním a subregionálním základě. RF se snaží pomocí polostátních firem 

v oblasti energetiky a dopravní a jiné infrastruktury integrovat a rozvíjet systémy v SNS pod 

svou kontrolou. Jde o snahu naplnit obsahem cíl stát se opět reálnou velmocí globálního rozsahu, 

tentokrát pomocí své role v energetice. 

Význam strategického trojúhelníku Moskva – Minsk – Kyjev v postsovětské geopolitice 

je těžké hodnotit. Specifikum „slovanské trojice“ spočívá v tom, že charakter v ní probíhajících 

procesů je veličinou s mocným nábojem projevujícím působení na veškerý postsovětský prostor. 

Právě zde kulturní a historické, ale především etnické, spojení s Ruskem, by se zdálo, 

umožňovalo počítat s největším úspěchem integrace. 

Přesto se v průběhu 90-tých let vztahy mezi slovanskými republikami vytvářely dle dvou 

diametrálně protikladných scénářů. Uvnitř Společenství (od roku 1996) a pak v Svazu (od roku 

1999) Běloruska a Ruska (SBR) měla místo integrace, i když zdaleka nevyužívala všech 

potenciálních možností, a v ukrajinském směru se stagnace ve vztazích střídala s periodami 

agresivního popichování Kyjeva a Moskvy kvůli problémům Velké smlouvy o přátelství, 

poskytnutí ruskému jazyku na Ukrajině statutu státního jazyka, postavení ruské Černomořské 

flotily na Krymu a sporům ohledně vedení hranice v Azovsko – Kerčském aquatoriu.  

Vztahy k Ruské federaci zaujímaly od počátku úřední místo v zahraniční politice 

nezávislé Ukrajiny. Čelní představitelé obou států neustále zdůrazňovali mimořádný význam 

těchto dvoustranných styků. Ale prakticky od prvních dnů samostatné existence Ukrajiny  

i Ruské federace vznikaly větší i menší konflikty vyvolané snahou Ukrajiny o dobudování reálné 

nezávislosti a úsilím Ruské federace zachovat si v bývalých svazových republikách co největší 

vliv.  
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Už čtyři měsíce po vzniku SNS vznikly předpoklady pro dlouhodobě negativní ovlivnění 

vztahů Ukrajiny a RF dvěma vzájemně spojenými problémy. Dramaticky se vyvíjela jak otázka 

státoprávního statutu Autonomní republiky Krym a největšího tamního města Sevastopolu,  

tak spor o kontrolu nad dříve sovětským černomořským loďstvem, resp. dohadování  

o přijatelném způsobu jeho rozdělení.  

Příčinou konfliktu spojeného s černomořským loďstvem, které bylo roku 1991 součástí 

Sovětské armády, byl dekret L. Kravčuka ze dne 5. dubna 1992, ve kterém bylo deklarováno 

vytvoření Vojenských námořních sil Ukrajiny na bázi dosavadního černomořského loďstva, aniž 

si ho tím Ukrajina nárokovala jako celek. Prohlášení k této problematice přijal ve dnech  

6. a 10. dubna také ukrajinský parlament. Vytvoření vlastního loďstva mělo završit proces 

formování samostatné armády nového státu. Negativní reakce Ruské federace na tento 

požadavek vedla k několikaměsíčnímu zvýšení napětí mezi oběma státy a znemožnila rychlou 

realizaci Kravčukova dekretu. Vývoj na Krymu směřoval ke konfrontaci celo-ukrajinských 

orgánů s politickou reprezentací krymské autonomie a Rusko v této věci nemohlo zůstat stranou.  

Zdálo by se, že kolem roku 2004 byly rusko – ukrajinské vztahy přátelské jako nikdy  

a že vláda Kučmy12 dozrála ke vstupu do jednotného ekonomického prostoru (JeEP) spolu 

s Ruskem a Běloruskem. A to by otevřelo nové perspektivy pro těsnější ekonomickou  

a politickou integraci v rámci „slovanského trojúhelníku“. Avšak vítězství „oranžové revoluce“ 

v Kyjevě koncem roku 2004 a příchod k moci demokratických sil v čele s prezidentem Viktorem 

Juščenkem znamenal největší geopolitickou porážku Putina. Ale následný rozpad „oranžové“ 

koalice a vznik na Ukrajině protiváhy prezidentovi Juščenkovi ve formě proruské vlády 

Janukoviče ve mnohém paralyzovaly ukrajinskou zahraniční politiku a zmenšily důsledky 

Putinovy porážky. Další rozvoj rusko – ukrajinských vztahů bude záviset na tom, bude-li  

se moci vláda prezidenta Juščenka jednoznačně upevnit u moci nebo zda si ji rozdělí  

s Janukovičem. Ve druhém případě je možno do konce prezidentství Juščenka očekávat,  

že ze strany Ukrajiny nejspíše nebudou nějaké protiruské demarše. 

Problémové vztahy i nadále panují mezi Ruskem a Moldavskou republikou. Od rozpadu 

Sovětského svazu se snažilo Rusko uchovat si v zemi značný vliv. Ve svých ambicích však 

velmi často naráželo na odpor místních prorumunsky orientovaných nacionalistů, kteří odmítali 

jakékoliv zasahování Ruska do vnitřních záležitostí Moldavské republiky. 

Moldavsko je malý vnitrozemský stát mezi Rumunskem a Ukrajinou (více viz. příloha č.5).  

Moldavané mají nejen jazykem, státním znakem, vlajkou, ale i kulturou velmi blízko 

k sousednímu Rumunsku. Současná Moldávie se nachází ve složité situaci, protože trh 

s bývalým SSSR zhroutil a ekonomika se propadla. Velmi složité rusko-moldavské vztahy byly 

                                                 
12 V letech 1994 – 2005 byl prezidentem Ukrajiny Leonid Danylovyč Kučma. 
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v prvních letech nezávislosti napjaté. Rusko má neustále 7000 vojáků v přidněsterské oblasti 

Moldavska, obývané převážně Rusy a Ukrajinci. Ti vyhlásili v září 1990 nezávislou 

Přidněsterskou republiku (více viz. příloha č.6), která však nebyla uznána. Účast Ruska v řešení 

přidněsterského konfliktu je hlavním problémem rusko – moldavských vztahů. Při tom třenice 

vznikající mezi Putinem a komunistickým vedením Moldávie úplně nejlépe ilustrují konflikt 

přístupů k integraci role Ruska do SNS. Ve výkladu moldavského prezidenta Vladimira 

Voronina zůstává Moskva stále „starším bratrem“ povinovaným „vysokou odpovědností“  

za osud bývalých sovětských republik, ale současně se snažícím namačkat pod sebe jejich 

suverenitu. Voronin i když neustupuje v přidněsterské otázce, ale na rozdíl od Michaila 

Saakašviliho13 se snaží Rusko neprovokovat. Za takové „vzorné“ chování byl odměněn zrušením 

sankcí na víno14. 

 Ve prospěch Moldávie a Ukrajiny hraje geografická poloha. Přidněstří je klasickou 

enklávou, nemá přístup k moři, s žádným dalším státem kromě Ukrajiny nehraničí. A nezávislost 

Přidněstří není uznána ani jediným státem světa. 

 Nyní se v Moldávii za účasti zahraničního kapitálu uskutečňuje projekt exportu 

moldavské elektrické energie do Rumunska. Je pozorovatelné určité oslabení napětí,  

a to i v souvislosti se zrušením embarga na export moldavských vín do Ruska. Právě Voronin 

provokující bouřlivá vystoupení nacionalistů (Křesťansko – demokratické národní strany Rošky 

a Centristické aliance Bragiše) se snaží o přidělení ruskému jazyku v Moldávii statutu druhého 

státního, je jakýmsi patronem výuky ruských dějin a kultury v moldavských školách a nejednou 

veřejně potvrdil připravenost k integraci s Ruskem v širokém měřítku. To však zůstává na úrovni 

deklarací, jelikož Moldávie zůstává spolu s Albánií nejchudším státem Evropy.  

Moskvě se nelíbilo to, že v roce 2003  bylo zmařeno na poslední chvíli podepsání 

memoranda Dmitrije Kozaka, speciálního zástupce Ruska na jednáních Moldávie a Přidněstří. 

Toto memorandum  předpokládal navrácení Přidněstří do Moldávie na podmínkách federace  

a umístění tam 14. armády na ruskou vojenské základnu existující minimálně do roku 2020. 

Přidněstří by při tom získalo právo veta na nejvážnější státní rozhodnutí a ruský jazyk  by byl 

uznán v Moldávii druhým státním jazykem. Voronin, který původně souhlasil s plánem Kozaka, 

po konzultacích s Evropskou unií požadoval účast zástupců EU jako garantů dohody, 

bezpodmínečné vyvedení 14. armády a zrušení přidněstrovského práva veta. 

                                                 
13 V lednu 2004 Michail Saakašvili drtivou většinou 95 % vyhrál prezidentské volby v Gruzii. 
14 Dne 27. března 2006 byl zakázán import moldavských vín do Ruska, protože údajně nesplňují stanovené 

hygienické podmínky. 
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Přidněsterské republice současná situace vyhovuje. V případě potřeby pak zde  

má za svými zády velkého spojence v podobě Ruska. To si tak díky Podněstří i nadále uchovává 

svůj geopolitický vliv v tomto strategicky důležitém regionu, který je v bezprostřední blízkosti 

hranic Evropské unie. Budoucí osud Přidněsterské republiky se bude odvíjet podle toho, zdali  

se bude Rusko schopno domluvit s Evropskou unií, Spojenými státy a OBSE na společném 

postupu v řešení této otázky. V případě jednotné dohody, která bude dodržována všemi stranami 

se dá předpokládat určitý posun. Pokud zde však i nadále nebude panovat shoda v názorech  

na řešení otázky Podněstří, nelze ani v budoucnu očekávat změnu současné situace. Typickým 

příkladem nedodržování jasně stanovených dohod je Rusko a jeho 14. armáda, která je přítomná 

v Podněstří dodnes. 

 Přesto míra rozporů  mezi Moskvou a Kišiněvem nikdy nedosáhla té úrovně napětí, které 

existovalo mezi Ruskem a Ukrajinou v prvním období po vítězství „oranžové revoluce“ a mezi 

Ruskem a Gruzií po nástupu k moci Michaila Saakašviliho. Proto stále ještě zůstává zachována 

naděje na dosažení v dohledné budoucnosti kompromisu ohledně přidněstrovské otázky, který by 

vyhovoval i Moldávii i Rusku. Nyní, po prakticky nevyhnutelném výstupu Ruska z CFE15 

nebude Moskva vázána povinnostmi ohledně vyvedení 14. armády a to dělá vládce Tiraspolu 

ještě neústupnějšími na jakýchkoliv jednáních s Kišiněvem. 

Po rozpadu Sovětského svazu a vzniku v Centrální Asii nových suverénních států 

disponujícími zásobami ropy a plynu v miliardách tun, geopolitický význam tohoto regionu 

prudce vzrostl. V tomto kontextu se pro Rusko stalo varovnou tendencí to, že Kazachstán, 

Kirgizie, Tádžikistán, Turkménie a Uzbekistán se od prvních dnů svého vstupu na politickou 

mapu světa snažili stát se nezávislými na Moskvě a rozvíjet rovnoprávné politické a ekonomické 

vztahy a také spolupráci v oblasti bezpečnosti s jejími subregionálními (Turecko, Irán, Čína)  

a globálními (USA) konkurenty. Navíc od okamžiku získání nezávislosti vynakládají Astana, 

Dušanbe, Ašchabád, Biškek a Taškent maximum snahy k tomu, aby vytvořili vlastní nezávislý 

vojenský potenciál s provedením reorganizace ozbrojených sil v širokém měřítku, které jim 

zůstaly jako dědictví po rozpadu Sovětského svazu. 

 Dnes je již možno hovořit o silné ekonomické závislosti na Moskvě pouze u Tádžikistánu 

(tam je i nejsilnější politická závislost, jelikož pouze v této centrální asijské zemi stále ještě 

zůstávají ruská vojska). Kirgizie a do určité míry i Turkmenistán závisí na ruském tranzitu  

energetických médií. Kazachstán a Turkménie  si zachovávají vícevektorovou orientaci  

                                                 
15 Ruský stát se rozhodl pozastavit účinnost Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (CFE) a smluv  

s ní souvisejících. Učinil tak dekretem presidenta Putina, vydaným dne 14. července 2007. Dekret sám se odvolává 

na „výjimečné okolnosti, týkající se obsahu uvedené Smlouvy z 19. listopadu 1990, týkající se bezpečnosti ruského 

státu a vyžadující bezodkladná opatření“. 
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i v politice i v ekonomice, i když po Andižanských událostech16 uzbecký prezident Islam 

Karimov po rozhádání se s USA i EU a po likvidaci americké vojenské základny v Uzbekistánu 

byl nucen udělat krok směrem k Moskvě. 

Rusko má zájem jak na importu levné pracovní síly z Centrální Asie, tak i na kontrole 

exportu energetických médií z tohoto regionu. Střední Asie je tedy oblastí politicky neklidnou. 

Nejvíce to zřejmě souvisí se střetem komunistické ideologie s ideologií islámu a současnou 

hospodářskou krizí. Většina zemí se chce zbavit politické a ekonomické závislosti na Rusku  

a snaží se obrátit své hospodářství směrem k islámským mocnostem. 

Nehledě na to, že v rámci SSSR byl Uzbekistán nejvíce integrovanou centrální asijskou  

republikou,  je jeho podílová účast v SNS dovedena k minimu, a v dubnu 1999 se Karimov 

připojil k GUUAM, řady kterého však v roce 2006 opustil. 

Jižní Kavkaz zůstává hlavní geopolitickou a psychologickou překážkou pro plány Moskvy 

na upevnění svých pozicí v rámci SNS. Základem vnitrokavkazských protikladů jsou dvě 

hluboké regionální krize: srážka Ruska a Gruzie kvůli Abcházii a jižní Osetii a dlouholetý 

arménsko – ázerbajdžánský konflikt (při hlubokém vtažení ruské diplomacie a armády) kvůli 

Náhornímu Karabachu. Pro Rusko samotné znamenal rozpad SSSR kromě jiného podstatné 

ztráty pobřeží a přístavů Černého moře.  Problémy Abcházie a Gruzie mají tedy určitě v pozadí  

i geopolitické zájmy Ruska – přístup k Černému moři a udržení si svého vlivu v Zakavkazsku. 

 Stejně složitě se vytvářely vztahy mezi Ruskem a Ázerbajdžánem – především kvůli 

pozici Moskvy v karabašské otázce. Právě Arménie v 90. letech minulého století zaujala pozici 

jediného spojence Ruska na Kavkaze, protože státy Arménie a Gruzie jsou státy, jejichž státním 

náboženstvím je křesťanství. Problémem je to, že tyto křesťanské státy jsou ze všech stran 

obklopeny státy muslimskými, což s sebou pochopitelně přináší konflikty. Těžko by Arménie 

žádala pomoc od států ležících jižním směrem, to jsou muslimské mocnosti; je tedy 

pochopitelné, že ochranu hledají u Ruska. Prezident Arménie Robert Kočarjan opírající  

se o mocnou prorusky naladěnou regionální elitu Arménie a zahraniční politickou doktrínu 

„komplementarity“ („hledat výhodu v uhlazování rozporů velkých států a bloků, ale ne v jejich 

zostřování“), stále deklaroval příklon ke strategickému partnerství s Moskvou. I když 

exkomunistický lídr nezávislého Ázerbajdžánu a jeho syn budovali jemnou zahraničně 

politickou linii, spolupráce s USA a strategie národní suverenity. 

                                                 
16 Na počátku celé události bylo zatčeno 23 obchodníků v městě Andižan a obviněno z příslušnosti k islamistické 

skupině. Ozbrojená skupina, která vězně vysvobodila z místního vězení, obsadila další vládní budovu a vzala 

desítky rukojmí. Reakcí vládních jednotek byla střelba do neozbrojeného shromážděného davu.  
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SNS jako organizace se dnes z řady důvodů nachází ve stavu praktické paralýzy a V. Putin 

otevřeně přiznává, že šlo především o nástroj pro civilizovaný „rozvod“ po rozpadu SSSR. 

Společenství není fungujícím mechanismem, lze spíše hovořit o svérázném kanálu pro vzájemné 

informování a jisté koordinaci otázek druhé a třetí kategorie. Proto se RF snaží, v posledním roce 

intenzívněji, SNS reformovat. Zatím však bezvýsledně. Integrační seskupení SNS tak zůstává 

především formální strukturou, protokolárním rámcem pro bilaterální minisummity prezidentů 

s V. Putinem a ztratilo perspektivu jako mezinárodní a regionální organizace. 

 

2.3 EKONOMICKÁ SÍLA ST ŘEDNÍ ASIE A ZAKAVKAZÍ 
 

Středoasijské republiky SNS představují region mimořádně rozdílných přírodních poměrů, 

region velkého přírodního bohatství, ale také obrovských sociálních problémů. Mezi 

středoasijské republiky patří Tádžikistán, Uzbekistán, Kyrgyzstán, Turkmenistán a Kazachstán. 

Z hlediska Společenství nezávislých států je potom tento region často rozšiřován o republiky 

ležící v Zakavkazsku - Arménii, Gruzii, Ázerbajdžán (více viz. příloha č.7).   

Po východním a severním úpatí Kavkazu odedávna probíhaly transkontinentální migrační  

a dopravní trasy. Na tomto nepříliš velkém území žijí desítky různých národů a národností, což 

je mnohdy příčinou tamních sporů. Tato oblast soustřeďuje na padesát jazykově, historicky  

i kulturně značně rozdílných národností, které touží po svobodě a sebeurčení. Dalším a nemalým 

problémem je střet kulturních tradic a to především muslimských a křesťanských. Po tisíciletí  

už zde probíhají národnostní boje. Ohnisky střetů jsou především Náhorní Karabach a jižní 

hranice republik s Tureckem.  

Hospodářství zakavkazských států je založeno na těžbě surovin (plyn, ropa, rudy). Oblast 

má velmi důležitou roli v zajištění tranzitu (hlavně plynu a ropy ) z Íránu a ze Střední Asie  

do jiných částí Společenství nezávislých  států a dále do Evropy. Má tedy velký strategický 

význam. 

Oblast kolem Kaspického moře je ze strategického hlediska velmi významnou oblastí, 

která se v blízké době stane jedním z nejdůležitějších světových regionů. Ačkoliv počátky 

průmyslové těžby ázerbájdžánské ropy z ropných polí u Baku se datují již od roku 1871,  

na dnešek je prozkoumáno pouhých cca. 10% - 12% celkové plochy kontinentálního šelfu 

Kaspického moře. Vzhledem k této skutečnosti je nesmírně obtížné zcela jasně definovat,  

jak velké jsou zásoby ropy a zemního plynu v Kaspickém moři. Je proto nutné rozlišovat mezi 

ověřenými a předpokládanými zásobami energetických surovin na Kaspiku.  
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Tab.  2.2 Ověřené a pravděpodobné zásoby ropy (2003) 

ROPA 

Stát Těžba Ověřené zásoby Pravděpodobné zásoby 
        

Ázerbájdžán 244 000 barelů denně 1,2 mld. barelů 4 mld. barelů 

  12 723 000 tun ročně 0,17 mld. tun 0,57 mld. tun 

        

Kazachstán 490 000 barelů denně 3,3 mld. barelů 12 mld. barelů 

  25 550 000 tun ročně 0,47 mld. tun 1,7 mld. tun 

        

Kyrgyzstán zanedbatelná 0,3 mld. barelů 1 mld. barelů 

    0,04 mld. tun 0,14 mld. tun 

        

Tádžikistán zanedbatelná 0,3 mld. barelů 1 mld. barelů 

    0,04 mld. tun 0,14 mld. tun 

        

Turkmenistán 100 000 barelů denně 1,4 mld. barelů 3 mld. barelů 

  5 214 000 tun ročně 0,2 mld. tun 0,42 mld. tun 

        

Uzbekistán 55 000 barelů denně 0,3 mld. barelů 2 mld. barelů 

  2 867 000 tun roně 0,04 mld. tun 0,28 mld. tun 

        

Celkem 889 000 barelů denně 6,8 mld. barelů 23 mld. barelů 
  46 354 000 tun ročně 0,97 mld. tun 3,28 mld. tun 

 

Zdroj: [4], s. 157, vlastní zpracování. 

 

Podle US Energy Department17 by mohla výše exportu kaspické ropy tvořit 2 až 4 miliony 

barelů denně, což by tvořilo 3,5% - 7% dnešní světové produkce. Výše exportu zemního plynu  

z oblasti Kaspické pánve by mohla  tvořit asi desetinu světové produkce. 

Turkmenistán je republikou s téměř absolutním postavením prezidenta.  Za sovětských dob 

byl Turkmenistán jedno z nejodlehlejších míst SSSR. Pod touto zemí leží miliardy kubických 

metrů plynu (odhaduje se, že zásoby jsou čtvrté největší na světě) a právě díky tomuto bohatství 

má Turkmenistán všechny předpoklady stát se středoasijským Kuvajtem. Díky vnějším  

i vnitřním politickým a ekonomickým poměrům však bude cesta k bohatství dlouhá. Problémem 

je především infrastruktura, spojená s dopravou plynu. Doposud jediná cesta, kterou turkmenská 

ropa a plyn mohou proudit na světové trhy, vede přes Rusko, které si dává velice záležet,  

aby z nastalé situace mohlo co nejvíce vytěžit. 

                                                 
17 Stránky US Energy Department [21]. 
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Ekonomický růst dosahuje v posledních letech úrovně kolem 9 % HDP. Průmysl tvoří  

38 % HDP, kromě ropy a zemního plynu se těží ještě síra a jód. Zemědělství se věnuje 44 % 

obyvatel a na 90 % využitelné plochy se pěstuje hlavně bavlna. Turkmenistán produkuje ročně 

asi 600 tis. tun bavlny a je po Uzbekistánu jejím druhým největším dodavatelem do Ruska. 

Vláda v podstatě pokračuje ve způsobech a formách  řízení ekonomiky známých ze sovětského 

období. Podniky se řídí závazným státním plánem a stát rozděluje veškeré výrobní zdroje. 

V roce 1993 míra inflace dosáhla tři tisíce procent. Vývoj míry inflace v dalších letech 

ukazuje graf 2.2.  

 

Graf 2.2 Vývoj míry inflace v Turkmenistánu v letech 2001 – 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Oficiální portál pro podnikání a export [18], vlastní zpracování 

 

Po rozpadu SSSR byl Kazachstán poslední republikou, která vyhlásila nezávislost.  

Na rozdíl od ostatních zemí středoasijské oblasti si Kazachstán své vztahy s Ruskem udržuje. 

Spoléhá se na Rusko hlavně v otázkách vojenské spolupráce a zbraňových systémů.  

Ekonomika Kazachstánu je založena hlavně na jeho surovinovém bohatství. Je třetím 

největším producentem uranu na světě a má 926 tis. tun uranových zásob, přičemž roční 

produkce je 3000 tun. Zlepšování ekonomiky Kazachstánu lze pozorovat již od konce 90. let. 

Kazachstán hospodaří od roku 2002 s mírným rozpočtovým přebytkem, který v roce 2003 dosáhl 

+ 0,9 % HDP. V roce 2003 pokračoval rychlý růst ekonomiky Kazachstánu. Nosnými odvětvími 

zůstává nadále těžba ropy, těžba rud a produkce obilovin. Postupně se začíná projevovat obnova 

zpracovatelského průmyslu. HDP vzrostl v roce 1993 o 9,2 % a dosáhl 31,7 mld. USD. V roce 

2003 byl růst podobný jako v několika předchozích letech. 
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Graf 2.3 Přírůstek HDP v Kazachstánu v letech 1998 – 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Oficiální portál pro podnikání a export [18], vlastní zpracování 

 

Uzbekistán je klíčovým státem Střední Asie. Sousedí s Kazachstánem, Kyrgyzstánem, 

Tádžikistánem, Turkmenistánem a Afgánistánem. Má největší počet obyvatel v regionu (kolem 

25 miliónů) i relativně velký ekonomický potenciál - ropu a zemní plyn, barevné kovy, uhlí  

a dalších důležité suroviny. Na území republiky se navíc nacházejí významná tradiční kulturní  

a duchovní centra celé oblasti – Taškent, Samarkand, Buchara nebo Chiva. I přes svou 

strategickou polohu je Uzbekistán silně izolován od ostatních koutů světa. Když chce vyvést 

uzbeckou ropu nebo bavlnu, je třeba k otevřeným mořím překonat nejméně 2 hranice, což 

Uzbekistán nutí být se svými sousedy relativně zadobře. To se zatím příliš nedaří. Sousednímu 

chudšímu Kyrgyzstánu zastavil Uzbekistán po neplacení dluhů dodávky zemního plynu. 

Kyrgyzstán na oplátku zastavil dodávky životně důležitých zdrojů vody z kyrgyzských přehrad, 

které zdarma napájely hustě osídlenou Fergánskou kotlinu (Uzbekistán). 

Bez ohledu na množství konfliktních zón, které reálně ve střední Asii existují, zůstává  

i nadále tato oblast relativně stabilní. Jsou to právě více nebo méně autoritativní režimy, které 

tuto stabilitu podporují, především důrazem na rozvoj ekonomiky, která ve všech zemích začíná 

postupně vykazovat růst. 

Jak se změnilo pořadí členských států dle velikosti HDP na obyvatele v letech 1995  

až 2005  ukazuje následující tabulka.  
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Tab. 2.3 Členské státy SNS dle velikosti HDP na obyvatele  

Státy 
HDP/obyvatele v $ 

(1995) Státy 
HDP/obyvatele v $ 

(2005) 
1. Tádžikistán 768 1. Tádžikistán 1 413 
2. Kyrgystán 982 2. Kyrgystán 1 728 
3. Moldavsko 1 003 3. Uzbekistán 2 000 
4. Uzbekistán 1 102 4. Moldavsko 2 362 
5. Gruzie 1 989 5. Gruzie 3 505 
6. Arménie 2 044 6. Arménie 3 903 
7. Ukrajina 2 101 7. Ázerbájdžán 4 648 
8. Ázerbájdžán 3 326 8. Ukrajina 5 583 
9. Bělorusko 5 041 9. Bělorusko 8 541 
10. Kazachstán 5 168 10. Kazachstán 8 699 
11. Rusko 6 744 11. Rusko 11 861 

Zdroj: Ruský statistický úřad (Федеральная служба государственной статистики) [19].  

 

 Všechny země potřebují příliv zahraničních investic, které se mohou realizovat pouze  

ve stabilním politickém a ekonomickém prostředí. I to je důvod, proč prezidenti  středoasijských 

republik přes všechny rozpory deklarují zájem na společné bezpečnostní politice. V současné 

době  můžeme považovat střední Asii  za relativně stabilní region, ovšem s přihlédnutím k jejímu 

konfliktnímu potenciálu a k blízkosti nestabilních oblastí, které mají na střední Asii 

bezprostřední vliv. 

 

* * * 

 

V druhé kapitole jsem se věnovala zejména vztahům mezi jednotlivými členskými státy 

SNS. Dospěla jsem k závěru, že většina postsovětských států jsou závislé na Ruské federaci. 

Tyto země jsou odkázány na Rusko zejména v oblasti dodávek energetických médií, zvláště 

plynu. Středoasijské republiky SNS podléhají Rusku v oblasti tranzitu energetických médií dále 

na Západ. Právě proto Rusko zůstává nejbližším ekonomickým partnerem postsovětských států  

a jeho mezinárodní autorita stále roste. Musím zdůraznit, že vztahy Ruska a členských států 

Společenství nezávislých států jsou však rozvíjeny především na bilaterálním a subregionálním 

základě. Většina středoasijských zemí se chce zbavit politické a ekonomické provázanosti  

s Ruskem a snaží se obrátit své hospodářství směrem k islámským mocnostem. Z výše 

zmíněných důvodů  integrační seskupení SNS tak zůstává především formální strukturou  

a ztratilo perspektivu jako mezinárodní organizace. 
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3 MOŽNOSTI BUDOUCÍHO VÝVOJE SNS 
 

3.1 SUBREGIONÁLNÍ CENTRA INTEGRACE V SNS 
 
Volná struktura SNS, velké množství účastníků různorodého charakteru, mnohdy 

přetrvávající nestabilita ekonomická a politická a výrazná různost zájmů vytvářejí předpoklady 

pro zakládání různých subregionálních center integrace uvnitř SNS.  

 Dezintegrační tendence byly logickým krokem při budování nových nezávislých států, 

které se začaly chovat jako mezinárodní subjekty, a tudíž zde byla snaha o odpoutání  

se od bývalého impéria. Navíc v této době byly prakticky ve všech sovětských republikách silné 

nacionalizační proudy, které hleděly k novým partnerům, investorům či odbytištím pro zajištění 

ekonomické prosperity země. Tyto představy si na postsovětském prostoru často vzájemně 

konkurovaly, což dezintegrační tendence jenom podporovalo. 

Integrační tendence se naopak objevovaly v deklarativní podobě. Na schůzkách  

a summitech nejrůznějších úrovní je až dodnes demonstrována nutnost zachovat tradiční 

ekonomické a politické vazby. Ve středoasijském regionu se integračním motivům přidaly  

i bezpečnostní důvody. Na území Střední Asie vzniklo proto několik uskupení, které se hlásí 

zejména k ekonomické nebo bezpečnostní spolupráci. Analýza těchto integračních tendencí  

a role Ruska v nich jsou hlavním tématem této podkapitoly.  

Organizace dohody o kolektivní bezpečnosti (dále jen ODKB) zůstává jedním z mála 

reliktů fungování Společenství nezávislých států. Proces jejího formování byl zahájen podpisem 

tzv. Taškentského paktu 15. května 1992, jehož signatářem se stalo Rusko, Kazachstán, 

Kyrgyzstán, Tádžikistán, Uzbekistán a Arménie.18 V dubnu 1994 byl předán poslední ratifikační 

protokol, a podle článku 11 tak smlouva vstoupila v platnost. V tehdejší době se jejím hlavním 

smyslem ukázala snaha o zachování určitého stupně společné obrany a vojenských sil na bázi 

původní sovětské armády.19 Armády jednotlivých republik sice na počátku 90. let získaly tu část 

výzbroje sovětského obranného komplexu, která v okamžiku rozpadu SSSR zůstala na území 

dané republiky. Často se však jednalo o součásti, které nebyly pro danou republiku potřebné.20 

                                                 
18 Zde i dále citováno podle Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (Договор о коллективной безопасности) [11], 

 s. 357-360. 
19 Vznik systému kolektivní bezpečnosti (Формирование системы коллективной безопасности СНГ)  [16],  

 s. 151.  
20 Příkladem může sloužit Kyrgyzstán, na jehož území zůstala letecká základna nedaleko Biškeku a zkušební 

polygon pro ponorková torpéda v oblasti východního Issyk-Kulu. Kyrgyzské ozbrojené síly nedisponovaly 

potřebným obsluhujícím personálem, a proto na území republiky ještě do roku 1999 působily jednotky ruské 

armády.  
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Smlouva o kolektivní bezpečnosti skýtá v zárodečné podobě základ pro vznik vojenské 

aliance jmenovaných států v čele s Ruskem. Signatářské státy smlouvou na sebe vzaly závazek 

zejména nevstupovat do vojenských svazů, bloků či jiných uskupení, stejně tak jako se nepodílet 

na nepřátelských akcích namířených proti některé z členských zemí (čl. 1). Současně se zavázaly 

k vzájemným konzultacím a koordinaci politiky v oblasti mezinárodní bezpečnosti s cílem 

prevence a eliminace možných vojenských hrozeb (čl. 2). Regulace vztahů mezi členskými státy 

organizace ovšem není předmětem smlouvy. Jádro smlouvy – čl. 4 odst. 2 – jmenovitě určuje,  

že „v případě agrese proti některému z účastnických států mu všechny ostatní účastnické státy 

poskytnou nezbytnou pomoc, včetně vojenské, jakož mu i poskytnou podporu prostředky, jež 

mají k dispozici, při výkonu práva na kolektivní obranu v souladu s čl. 51 Charty OSN“. 

Od roku 1996 funguje jako pracovní orgán smlouvy v Moskvě stálý sekretariát organizace 

v čele s generálním tajemníkem. Spolu s ním zpravidla bývají k zasedáním rady kolektivní 

bezpečnosti přizváni rovněž ministři zahraničí, ministři obrany a tajemníci národních 

bezpečnostních rad členských států. 

Základní strategii smlouvy měla naznačit Koncepce kolektivní bezpečnosti členských státu 

ODKB.21 V ní byly vytyčeny základní etapy integrace vojenských i politických struktur  

a naznačeny základní orgány koordinující činnost smlouvy. Podle této koncepce mělo v první 

fázi dojít ke konsolidaci armád členských zemí. Ve druhé etapě pak mělo dojít k postupnému 

vytvoření společných jednotek, protivzdušné obrany a vypracování plánu na opětovné sjednocení 

ozbrojených sil. Ve třetí fázi se měl proces vytváření systému kolektivní bezpečnosti završit, 

aniž by základní dokument definoval přesněji konečný cíl tohoto systému. 

Institucionální struktura organizace smlouvy zůstávala dlouho nerozvinuta. Jelikož 

smlouva zahrnovala  většinu členských států SNS, byla považována za jakousi vojenskou odnož 

SNS, a rozhodnutí v jejím rámci byla tudíž přijímána u příležitosti zasedání rady hlav států, 

ministerských rad, popř. jiných grémií během pravidelných summitů SNS.  

Zásadní přelom v činnosti organizace nastal v roce 1999, kdy vypršela platnost zakládající 

smlouvy. Gruzie, Ázerbajdžán a Uzbekistán odmítly podepsat protokol o prodloužení svého 

členství v paktu a daly přednost skupině GUUAM s perspektivou preference spolupráce s USA  

a západní Evropou před Ruskem. Tento krok však na druhé straně vedl k deklarované 

intenzifikaci úsilí o těsnější spolupráci mezi zbylými členy smlouvy. Bylo vyhlášeno ukončení 

první etapy formování smlouvy a zahájení její druhé fáze (postupné vytvoření společných 

jednotek, protivzdušné obrany a vypracování plánu na sjednocení ozbrojených sil).  

                                                 
21 Koncepce kolektivní bezpečnosti členských států ODKB  (Концепция коллективной безопасности 

государств-участников Договора о коллективной безопасности) [9]. 
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 Lze konstatovat, že v průběhu druhé poloviny 90. let byly v jednotlivých zemích vytvořeny 

řádné ozbrojené síly. 

V roce 2004 byly otevřeny nové struktury ODKB, které měly posílit její integraci. 

Především byl posílen post výkonného tajemníka organizace. Od 1. ledna 2004 funguje, byť 

prozatím formálně, generální štáb ODKB, který by měl koordinovat veškeré vojenské záležitosti 

bloku, související především s velením Kolektivních sil rychlé reakce ve Střední Asii, vojensko-

technickou spoluprací a plánováním společných vojenských operací a cvičení. 

Přes veškeré problémy ve vztazích mezi jednotlivými státy lze konstatovat, že ODKB  

je jednou z mála organizací na postsovětském prostoru, jež se pokouší vyvíjet alespoň nějakou 

činnost. Celý blok však do značné míry drží na snaze Ruska udržet si svůj vliv ve středoasijském 

prostoru, stejně jako na momentální provázanosti středoasijských států s Ruskem. S růstem 

tendencí k oslabování podobných vazeb se dá očekávat i možné rozvolňování vztahů mezi 

jednotlivými členskými státy organizace. Jako u všech  uskupení postsovětských zemí  i zde však 

hrají relativně slabou roli psané dokumenty, které se mohou stát v příhodném okamžiku pouhými 

cáry papíru, zatímco větší váhu mají neformální  dohody mezi jednotlivými představiteli států. 

Uskupení GUUAM vzniklo na summitu Rady Evropy v říjnu roku 1997 ve Štrasburku. 

Prezidenti Ukrajiny, Moldavska, Gruzie a Ázerbájdžánu tehdy vyjádřili zájem na vytvoření 

„neformální konzultativní struktury“. Zpočátku své existence deklarovalo sdružení orientaci  

na upevnění nezávislých struktur a obchodní spolupráci. Zvláštní místo bylo uděleno rozvoji 

Euroasijského koridoru Evropa–Kavkaz–Asie na území zúčastněných států. V další fázi stála 

snaha o vytvoření zóny volného obchodu podle vzoru podobných zón např. EFTA nebo CEFTA.  

Členské státy GUUAMu projevovaly své prozápadní postoje. Protiruská rétorika byla 

tehdy blízká i Uzbekistánu, který se ke GUUAMu připojil na summitu NATO v dubnu 1999  

ve Washingtonu. 

V geopolitickém měřítku GUUAM mohl posloužit jako svého druhu protiváha vůči 

postupně se formujícím kooperačním uskupením v prostoru bývalého Sovětského svazu pod 

vedením Ruska – v ekonomické rovině Euroasijskému ekonomickému společenství (dříve Celní 

unie) a ve vojensko-bezpečnostní rovině Smlouvě o kolektivní bezpečnosti (ODKB). I proto 

vyvolal vznik podobné skupiny států v samotném Rusku rozporuplné reakce. 

Naštěstí pro Rusko se ukázalo, že členské státy GUUAMu nejsou schopny vytvořit nějakou 

hlubší a reálně fungující strukturu. Problémem pro výraznější kooperaci natož pak integraci 

GUUAMu se staly rozdílné přístupy a očekávání jednotlivých států ve vztahu k této organizaci. 

Potenciál pro ekonomickou spolupráci se ukázal jako velmi nízký a navíc se projevila 

pokračující silná závislost jednotlivých států na Rusku. Vojensko-politická sféra rovněž odhalila  

různé priority zahraničně-politického směřování, stejně jako bezpečnostních hrozeb. Zatímco 
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však evropské a kavkazské státy se postavily za těsnější spolupráci s NATO či EU. Rozrůzněnost 

států tak logicky vedla k neefektivitě sdružení a ambiciózní plány (vytvoření společných 

mírových sborů GUUAM, dohoda o zóně volného obchodu, rozvoj dopravní infrastruktury  

a dopravy ropy aj.) zůstaly spíše na deklaratorní, maximálně marginální úrovni ještě více než  

u ostatních skupin v euroasijském prostoru. V červnu 2002 Uzbekistán pozastavil své členství 

v organizaci a dne 5. května 2005 definitivně vystoupil z GUUAMu.  

Současné pokusy o reanimaci této organizace z iniciativy Ukrajiny a Gruzie již Uzbekistán 

nemohl akceptovat z hlediska rozdílného charakteru režimu. Lze předpokládat,  

že demokratizační tendence na Ukrajině, Gruzii či v Moldavsku, stejně jako posilování rusko-

uzbeckého partnerství nemohlo dlouhodobě Uzbekistán udržet v podobném uskupení. 

Euroasijské ekonomické společenství (dříve celní unie, někdy také „celní pětka“) 

představuje formálně nejpokročilejší integrační a kooperační strukturu v prostoru bývalého 

Sovětského svazu. Skupina zahrnuje státy, jež lze označit jako určité užší integrační jádro 

postsovětských republik sdružených kolem Ruska, a zejména v ekonomické a humanitární 

oblasti postupně přebírá některé funkce, které mělo původně vykonávat Společenství nezávislých 

států.  Nehledě na nesčetné pokusy o sbližování ekonomik od samotného počátku existence SNS 

(dohoda o zóně volného obchodu z roku 1994 aj.) byl základní právní rámec pro vznik tohoto 

uskupení vytvořen v letech 1995 a 1996. Sama celní unie nicméně neznamenala o sobě ještě 

integrační a kooperační strukturu ve smyslu mezinárodní organizace, ale jednalo se spíše  

o soustavu bilaterálních a multilaterálních smluv mezi zainteresovanými státy. Teprve vznik 

samotného Euroasijského ekonomického společenství v letech 2000 a 2001 znamenal přechod 

k institucionální fázi integrace. 

Výchozím bodem formování Euroasijského ekonomického společenství byla dohoda  

o celní unii mezi Ruskou federací a Běloruskou republikou ze dne 6. ledna 1995.22 Dohoda 

předpokládala integraci hospodářských soustav obou republik ve dvou hlavních etapách. V první 

fázi mělo být završeno mezitím započaté vytváření zóny volného obchodu, v jejímž rámci měly 

být odstraněny všechny formy tarifních a netarifních  omezení ve vzájemné obchodní výměně.  

A teprve poté, co mělo být dosaženo dostatečného sblížení legislativního rámce v oblasti 

zahraničně ekonomické činnosti ve vztahu k třetím zemím (daně, cla, obchodní režim, devizová 

regulace aj.), mělo být přistoupeno k sjednocení celních území obou zemí v jednotný celní 

prostor. Dne 20. ledna 1995 uzavřela analogické dohody o volném obchodu  a jednotné regulaci 

zahraničně ekonomické činnosti s Ruskou federací i Republika Kazachstán. Tyto dohody byly 

současně inkorporovány do systému dohod o rusko-běloruské celní unii, k níž Kazachstán tímto 

                                                 
22 Dohoda  o celní unii mezi Ruskou federaci a Běloruskem (Соглашение о Таможенном союзе между 

Российской Федерацией и Республикой Беларусь) [8]. 
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přistupoval.23 Dne 29. března 1996 se k celní unii připojila Kyrgyzská republika. Současně s tím 

byla v Moskvě podepsána čtyřstranná smlouva o prohloubení integrace v hospodářské  

a humanitární oblasti. 

Kromě toho smlouva zavazovala strany ke koordinaci zahraniční politiky a společné 

ochraně vnějších hranic vytvářeného jednotného celního prostoru. Tento ambiciózní (v prostoru 

bývalého Sovětského svazu) projekt do určité míry přejímal myšlenky bývalých Evropských 

společenství. Smlouva nicméně nespecifikovala časový harmonogram pro zavádění konkrétních 

kroků na cestě k deklarované integraci, což skýtalo zúčastněným stranám dostatek možností 

k eventuálnímu bojkotu celé akce. Smlouva o prohloubení integrace zároveň avizovala zřízení 

některých řídících orgánů (mezistátní rada, integrační výbor aj.), avšak neochota 

zainteresovaných států postoupit společným orgánům rozhodující pravomoci efektivitu jejich 

práce zásadně omezovala. Koordinace celní politiky v praxi proto probíhala dlouho  

na dvoustranné úrovni prostřednictvím delegování zástupců celní správy příslušného státu při 

ředitelství cel v Ruské federaci a naopak.  

Poslední rozšíření celní unie proběhlo dne 26. února 1999, kdy k uskupení přistoupila 

Republika Tádžikistán. Dlouholetou občanskou válkou zdecimovaná ekonomika, jakož i právní 

vakuum, jež nemělo obdoby v žádné jiné postsovětské republice, činily z Tádžikistánu daleko 

nejslabší článek unie a ani neumožňovaly okamžitou a plnou integraci i v rámci dohodnutých 

mechanismů. Nedílnou součástí smlouvy o přistoupení byl proto protokol o etapách a časovém 

harmonogramu plnění podmínek vyplývajících z dohod o celní unii ze strany Tádžikistánu, čímž 

se od samotného počátku měl na tuto nejchudší republiku vztahovat zvláštní režim.24 

Uskutečnění plánovaných projektů, které měly na dlouho předbíhat integrační realitu,  

se ukazovalo jako nemyslitelné v dosavadním volném formátu. Předpokladem pro prohloubení 

integrace musela být proto institucionalizace uskupení. V průběhu roku 2000 byly vypracovány 

projekty příslušných ustavujících aktů. U příležitosti schůzky na nejvyšší úrovni v Astaně dne 

10. října 2000 byla pak uzavřena smlouva o zřízení Euroasijského ekonomického společenství  

na bázi dosavadní celní unie. V souladu se jmenovanou smlouvou měla nová organizace 

disponovat již řadou nadstátních kompetencí, jež se jí smluvní strany zavázaly dobrovolně 

delegovat při současném zachování vlastní suverenity a mezinárodně právní subjektivity. 

                                                 
23 Smlouva o volném obchodu mezi Ruskem a Kazakstánem ( Протокол о введении режима свободной торговли 

без изъятий и ограничений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан)  [13]. 
24 Smlouva o přistoupení republiky Tádžikistán k celní unii Evroasijského ekonomického společenství  (Договор 

 о присоединении Республики Таджикистан к соглашениям о Таможенном Союзе; Протокол об этапах  

и сроках завершения Республикой Таджикистан работы по выполнению условий соглашений о Таможенном 

союзе) [12]. 
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Nejvyšší orgán Euroasijského ekonomického společenství představuje tzv. mezistátní rada, 

svolávaná minimálně jednou ročně na úrovni hlav států, kde se zadávají hlavní směry dalšího 

vývoje a přijímají rámcová rozhodnutí na základě konsensu. Stálým pracovním orgánem  

je integrační výbor zasedající na úrovni místopředsedů vlád. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí 

integračního výboru se musejí opírat minimálně o dvoutřetinovou většinu hlasů, zaručuje tento 

systém Moskvě fakticky právo veta. K dalším orgánům společenství patří pak  

tzv. meziparlamentní shromáždění, jehož hlavním úkolem je harmonizace národních legislativ. 

Tento orgán vypracovává modelové vzory zákonů v oblastech spadajících do působnosti 

organizace. K řešení obchodních sporů mezi účastnickými státy kromě toho ustavující 

dokumenty společenství předpokládaly existenci společného soudního dvora. Společné soudní 

instance však dosud nebyly zřízeny, neboť jednotlivé státy včetně Ruska nejsou ochotny 

postoupit tomuto rozhodčímu orgánu potřebné pravomoci. 

Euroasijské ekonomické společenství se stává obětí geopolitických ambicí jeho 

nejvlivnějšího člena. Rusko se pomocí této organizace nejen fakticky snaží o ovládnutí klíčových 

sektorů ekonomik jednotlivých členských států, ale využívá její existence i pro svoje globální 

plány. Dne 19. září 2003 byla v Jaltě (Ukrajina) podepsána čtyřstranná dohoda o jednotném 

hospodářském prostoru mezi Ruskem, Běloruskem, Kazachstánem  a Ukrajinou. 

Přes potíže s praktickou implementací dohod se ukazuje, že spolupráce v humanitární 

oblasti je pro členské státy snazší než integrace národních ekonomik. Obdobně pak jako 

v případě dalších regionálních uskupení, trpí i Euroasijské ekonomické společenství přílišnou 

hegemonií Ruska. V mnoha ohledech proto organizace funguje spíše jako společná platforma 

postsovětských států pro narovnání jejich bilaterálních vztahů s Moskvou než jako efektivní 

mnohostranná struktura. 

 

3.1.1 Svaz Rusko - Bělorusko 
 

Nejrozvinutější podoby integrace doznal nesporně Svaz Ruska a Běloruska (dále jen SRB), 

který vznikl na základě dohody ze dne  2. dubna 1996, pak v roce 1997 přeměněného na Unii 

Ruska a Běloruska. Vyhlášená rusko-běloruská ekonomicko-politická unie předpokládá 

hlubokou ekonomickou integraci, srovnatelnou s Evropskou unii. Zahrnuje zavedení celní unie  

a posléze jednotné měny, tedy unie měnové. 

Pro prezidenta Běloruska A. Lukašenka představovalo Rusko nejen nevyčerpatelný zdroj 

levných surovin a největší odbytiště pro výrobky běloruských podniků, ale také možné místo 

pokračování jeho vlastní politické kariéry.  Snil o větším poli působnosti, o dobytí moci v Rusku, 

což by mu dovolilo pokusit se o obnovení sovětského impéria. V 90. letech navázal dobré vztahy 
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s mnoha vlivnými ruskými politiky a získal popularitu u konzervativních ruských voličů. Řada 

smluv podepsaných Jelcinem a Lukašenkem v 90. letech dávala běloruskému prezidentovi 

určitou šanci ucházet se o místo v ruském parlamentu, protože z právního hlediska tvoří Rusko  

a Bělorusko tzv. svazový stát, ačkoli ve skutečnosti se řídí každá z těchto zemí vlastními zákony. 

Proto se neočekávaný vzestup Vladimíra Putina na vrchol kremelské moci stal pro Alexandra 

Lukašenka nesmírným zklamáním. 

Dlouhé období integračního poklidu v běloruském směru skončilo, když prezident 

Běloruska Alexandr Lukašenko dne 14. srpna 2002 se skandálem odmítl přijmout jakýkoliv  

ze scénářů dvoustranné integrace předložených prezidentem Ruské federace Vladimírem  

Putinem. Toto bylo důsledkem rozporů, které se navršily v procesu budování svazového státu. 

Konkrétně nebyly žádné posuny v otázce o zavedení rublů jako jediné měny Ruska a Běloruska. 

V podstatě v politické elitě dvou zemí od samého počátku málo kdo věřil možnosti úplného 

sjednocení. Někteří experti předpokládají, že Putin přece jen „dozrál do pochopení úplné 

neúčelnosti sjednocení s Běloruskem“ a pouze „se chce dočkat okamžiku závěrečné diskreditace 

Lukašenka uvnitř země“.  

 Nelze hovořit o odmítnutí integrace, ale o snaze převést tuto z roviny propagandy  

do roviny reálného konstruování modelu společné státnosti. V daném okamžiku jsou fakticky 

vytýčeny následující zájmy zemí. Rusko chtělo za výhodnou cenu získat běloruský státní podnik 

„Běltransgaz“ výměnou za přetrvání nízké ceny ruského plynu pro běloruské spotřebitele.  

To se podařilo a Rusko dosáhlo práva na účast v privatizaci „Běltransgazu“ a závodů a chce  

se zúčastnit dle schématu „akcie za dluhy“ privatizace „Bělněftěchimu“ a dalších velkých 

běloruských státních podniků. Moskva se také snažila o zavedení ruského rublu jako jediného 

platebního prostředku na území dvou států s jediným emisním centrem v osobě Centrální banky 

Ruska, přijetí Běloruskem ruských pravidel regulace zahraniční politiky, zrušení ochranářských 

opatření na zboží ruského původu; přechodu Běloruska na ruské sazby a způsob placení 

nepřímých daní, zejména DPH a spotřebních daní, a také daně ze zisku; unifikace pravidel 

importu zboží ze třetích zemí s poskytnutím ruské straně práva celní kontroly na vnějších 

hranicích Běloruska; vytvoření jednotného informačního prostoru, a také úhrady průběžných 

dodávek energetických zdrojů „živými“ penězi. 

 Běloruský balík požadavků se principiálně liší od ruského. Lukašenko by chtěl získat  

od Ruska souhlas na Ústavní akt, ve kterém by byla zakotvena funkce Nejvyšší úřední osoby 

Svazu, rovnoprávná tvorba svazových orgánů, provedení referenda ke schválení tohoto 

dokumentu. kromě toho by si běloruské vládnoucí složky chtěly zachovat národní měnu (nebo 

získat jednotnou měnu, ale se dvěmi emisními centry), kontrolu nad klíčovými běloruskými 

podniky při postupném prodeji balíků akcií (ne kontrolních) ruským společnostem za peníze,  
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ale ne výměnou za dluhy; možnost získání regulérních výhodných úvěrů Centrální banky  

a Vlády Ruské federace; právo poskytovat výhody běloruským podnikům a samostatně určovat 

parametry tarifní a netarifní politiky; samostatný daňový systém, včetně vlastních daňových 

sazeb a výhod; právo samostatně určovat formát vysílání ruských médií, a také pokračovat 

v barterových platbách za energetické zdroje. 

 Běloruský lídr by byl připraven se sjednotit s Ruskem pouze za podmínky konfederace, 

kde by Bělorusko disponovalo minimálně blokačním hlasem. V ideálním případě by se Alexandr 

Lukašenko chtěl stát plnohodnotným hráčem na ruském politickém poli, což by v podstatě bylo 

možné za podmínky, že reálná moc by přešla na prezidenta jediného rusko – běloruského státu, 

ať by se nazýval tento jakkoliv: Sdružení, Svaz nebo ještě nějak. A tento prezident by se volil 

v přímých obecných a relativně svobodných volbách. Ale Putin, což v Bělorusku pochopili  

už dávno, je připraven pouze na faktické připojení Běloruska k Ruské federaci. A v Rusku také 

začali chápat, že pro Lukašenka jsou výzvy k vytvoření jednotného rusko – běloruského státu 

pouze hrou, jejímž účelem je povyužívat nostalgii běloruského národu po Sovětském svazu,  

a ve vztazích s Ruskem – garantovat, že, zatímco běloruský lídr vyhlašuje záměr sjednocovat  

se, Moskva pro něj nebude hledat záměnu a neodmítne mu podporu. Současně Moskva 

v podmínkách na Západě vyhlášeného bojkotu běloruského diktátora zůstane jediným spojencem 

Běloruska, proto se nemůže Lukašenko až příliš distancovat od Ruska. 

Podstatu nového ruského přístupu k Bělorusku je souhrn správné integrační rétoriky  

a tvrdého kuloárového jednání ohledně klíčových pozic. V té době Lukašenko nejednou 

prohlašoval, že Bělorusko nikdy nevstoupí do Ruské federace, jelikož: „My to nepotřebujeme, 

Bělorusko je nádherná soběstačná země“. Zvláště častá se prohlášení takového druhu stala  

po vyhlášení záměru Ruska mnohonásobně zvýšit cenu Ruskem prodávaného plynu. Lukašenko 

tehdy prohlásil, že bude souhlasit se zvýšením cen pouze v případě, jestli Rusko proporcionálně 

zvýší cenu plynu na světovém trhu.  

 Je příznačné, že rusko – běloruská energetická válka v lednu roku 2007 skončila, jakmile 

začala. Je pravděpodobné, že to nebyl pokus Moskvy silně tlačit na Lukašenka, aby tento  

ve skutečnosti přistoupil na vytvoření rusko- běloruského svazového státu. Ruské vedení  

se prostě rozhodlo zvýšit příjmy své země z exportu energetických médií, dokud ceny plynu jsou 

ještě vysoké. Jestli plynovod na dně Baltu může v jakési míře garantovat nezávislost 

plynárenského tranzitu před komplikacemi v rusko – běloruských a rusko – ukrajinských 

vztazích, pak s ropou podobná alternativa není. Vést ropovod po mořském dnu je příliš 

nebezpečné z ekologického hlediska. Navíc - v případě jestli Bělorusko v nějakém okamžiku 

zavede prakticky zákazová cla na ruskou ropu, nepodaří se navýšit odpovídající objemy ropného 

tranzitu, jelikož ukrajinské ropovody i tak pracují na hranicích své kapacity. Výstavba nových 
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ropovodů přes Ukrajinu a Bělorusko vyžaduje čas a prostředky a podléhá politickým rizikům  

ve vzájemných vztazích Ruska s těmito dvěmi zeměmi. 

 Dle názoru vedoucího běloruského analytického střediska „Strategie“ Leonida Zaiki  

se Bělorusko „dobře vyvleklo“ z energetického konfliktu s Ruskem, jelikož ztráty běloruské 

ekonomiky nejsou až tak strašné, cena tuny ropy se pro Bělorusko zvýšila asi o 20 %. Rusku 

tento konflikt přinesl daleko horší újmu. Jak přiznal ministr ekonomického rozvoje a obchodu 

German Gref, utrpěla reputace Ruska jako spolehlivého dodavatele  energetických médií. Avšak 

zdražení energetických médií hned o 20 %, to je závažná rána pro běloruskou ekonomiku, která 

je silně zestátněna a není schopna rychle se přizpůsobit k tržním změnám. K tomu se ještě 

v souladu s podepsanou rusko – běloruskou dohodou tato cena pro Bělorusko v následujících 

letech bude neustále zvyšovat. 

 Ale možnosti Ruska tlačit na Bělorusko v ekonomické sféře vůbec nejsou neomezené. 

Jestli Lukašenko pocítí, že ekonomická krize se prohlubuje natolik, že to hrozí stabilitě režimu, 

přijme určitě odvetná opatření, především vůči tranzitu ruských energetických médií na Západ, 

například obnovením existujícího celkem jen několik dnů cla na ruskou ropu. 

 

3.2 ZÁNIK SPOLE ČENSTVÍ NEZÁVISLÝCH STÁT Ů? 
 

Sovětský blok  zanikl a všechny bývalé satelity SSSR ve střední a východní Evropě  

se zapojily do západoevropského integračního procesu. Desintegrační tendence uvnitř 

východního bloku však ani po jeho zániku neskončily a pokračovaly dále na nižších úrovních. 

Došlo tak k rozpadu tří federálních států. Nejprve se v roce 1991 rozpadl Sovětský svaz a došlo 

ke vzniku patnácti samostatných republik, poté se koncem roku 1992 rozpadla Česká  

a Slovenská federativní republika (ČSFR) a vedle toho po celá devadesátá léta jsme svědky 

postupné desintegrace jugoslávské federace, která zřejmě ještě není u konce. Vše navíc 

nasvědčuje tomu, že desintegrační tendence mohou dále pokračovat na ještě nižších úrovních. 

Podle mého názoru, existuje reálná hrozba desintegrace Ruské federace; jejím prvním 

významným signálem je rusko-čečenský konflikt, který se částečně přelil i do sousedního 

Dagestánu a Ingušska. Separatistické tendence se však objevují i jinde v bývalém SSSR,  

např.  snaha Abcházie o odtržení od Gruzie. 

Kromě výrazných desintegračních procesů na území bývalého SSSR však došlo  

i k opětovným integračním snahám, což se projevilo založením Společenství nezávislých států. 

SNS bylo založeno v roce 1991 jako volný spolek států, které vznikly po rozpadu SSSR. Kromě 

pobaltských států do něj vstoupily všechny bývalé svazové republiky, třebaže v případě Gruzie 

to bylo až v roce 1993 pod ruským tlakem. Integrační proces v rámci SNS je však velmi slabý  
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a chybí mu silná motivace ze strany většiny účastnických zemí. Již při zakládání SNS, k němu 

jeho členové přistupovali s úplně rozdílnými cíly. Dokonce v Bělověžském pralese (při setkání 

Jelcina, Kravčuka a Šuškeviče, které se uskutečnilo na začátku prosince 1991, na něm se jednalo  

o rozpuštění SSSR) se řešily různé problémy. Boris Jelcin chtěl využít nové politické situace, 

která vznikla po ukrajinském referendu (jež prakticky schválilo vystoupení Ukrajiny  

ze SSSR), aby od moci odstavil Michaila Gorbačova s jeho celým svazový aparátem. Ruská 

federace byť měla daleko více pravomocí, byla totiž stále považována za “svazovou republiku”.  

Leonid Kravčuk zase využil Jelcinovy mocenské ambice k tomu, aby od Moskvy získal uznání 

ukrajinské nezávislosti a vyloučil jakoukoliv polemiku o její legitimnosti. Stanislav Šuškevič  

se ocitl v pozici, kdy se jeho rodné Bělorusko neočekávaně a nepředvídatelně stalo nejen 

nezávislým státem, ale zároveň prostředníkem mezi Moskvou a Kyjevem.  

Již na samém počátku tak byl položen základ budoucích velkých problémů. To, co pro 

jedny bylo důvodem - pro druhé bylo příčinou. Ruská politická elita v roce 1991 nebrala 

ukrajinskou nezávislost příliš vážně, mimochodem k ostatním nezávislým státům bývalého SSSR 

přistupovala obdobně. Pro Jelcina a jeho okolí bylo SNS prodloužením existence Sovětského 

svazu, pouze bez Gorbačova. Ruský prezident - a to ukázala i první kola jeho rozhovorů 

s ostatními hlavami nových nezávislých států, se považoval za lídra SNS. Přitom nebral v úvahu, 

že post předsedy této organizace je pouze formální.  

 Já si myslím, že Společenství je tak de facto pouze koordinační organizací jednotlivých 

samostatných postsovětských republik. Silnější integrační snahy se objevily jen v případě Ruska 

a Běloruska, kde došlo k významnému posílení bilaterálních vztahů na různých úrovních  

a ke zřetelnému pokusu o vytvoření jakési konfederace. K určitým integračním snahám dochází  

i v rámci středoasijských postsovětských republik. 

SNS zatím představuje velmi volné ekonomicko-politické seskupení států. Ovšem na tom, 

aby se Společenství nezávislých států změnilo ve funkční mezinárodní organizaci neměly zájem 

ani samotné státy, které se zabývaly výstavbou vlastní státnosti a po Svazu nějak zvlášť 

netoužily. Za prvé proto, že přijetí určitých povinností původně chápaly jako ústupky 

integračním záměrům Rusku a spojovaly je s budoucí ztrátou nezávislosti. Za druhé, protože  

se ihned objevily rozdílné regionální zájmy. V podmínkách, kdy reálné ekonomické reformy  

ve státech SNS stejně neprobíhaly, bylo velmi těžké pochopit, jaké zájmy, kromě společné 

minulosti, spojují státy Východní Evropy, Kavkazu a Centrální Asie. Za třetí, téměř okamžitě 

bylo jasné, že SNS nemůže efektivně fungovat jako mírotvorná struktura, ale pouze zajišťuje 

přítomnost ruských vojenských sil na různým místech bývalého SSSR. Stojí zato připomenout, 

že dosud se v rámci SNS nepodařilo vyřešit Karabašský konflikt ani problémy v Podněstří, 

Abcházii či Jižní Osetii. Řešení všech těchto sporů bylo předáno na úroveň jiných mezinárodních 
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organizací (OBSE) nebo se řeší cestou přímého vyjednávání zainteresovaných států, při kterém 

jako prostředník vystupuje Ruská federace.  

Samotné státy se však nesnaží o změnu SNS v efektivně fungující mezinárodní organizaci. 

Společenství využily jako prostředek civilizovaného rozvodu - právě takovou funkci mu přiřkl 

prezident Kravčuk. 

 Podle mého názoru je smysl fungování SNS překonán. Postupem času se priority 

hospodářských a geopolitických zájmů členských zemí SNS se změnily a  z mnohostrané 

spolupráce zde budou fungovat jen dvou nebo třístranné dohody. 

I když se zdá, že integrační procesy pokračují a sílí, zůstává stále otázkou, jak se budou 

vyvíjet v bližší a vzdálenější budoucnosti a jakých forem budou nabývat. Velkým otazníkem  

je budoucnost Společenství nezávislých států i samotné Ruské federace. Těžko lze zde 

předpovědět, zda v tomto případě nakonec převáží integrační nebo desintegrační tendence. 

Velmi to bude záležet na tom, jak úspěšné bude pokračování ekonomické transformace, zejména 

v Rusku. Zvláštní situace by se mohla vytvořit na západní hranici SNS, kde především Ukrajina 

proklamuje svou snahu připojit se k Evropské unii. To by pochopitelně znamenalo její 

vystoupení z SNS a všech integračních dohod a velmi vážný desintegrační zásah do celého 

euroasijského Společenství.  V případě totálního rozpadu SNS by se postsovětské středoasijské 

republiky asi ještě více přimkly k islámskému světu a Rusko by bylo nuceno více se orientovat 

na EU, pokud by nedošlo k těsnějšímu sblížení Ruska a Číny. 

 

* * * 

 

Ve třetí kapitole jsem analyzovala příčiny, které vedly k zakládání různých subregionálních  

center integrace uvnitř SNS. Popsala jsem integrační a desintegrační tendenci v rámci 

Společenství. První podkapitola je věnována různým integračním strukturám a uskupením uvnitř 

SNS (Organizace dohody o kolektivní bezpečnosti, uskupení GUUAM, Euroasijské ekonomické 

společenství, svaz Ruska a Běloruska).  Dospěla jsem k závěru, že integrační proces v rámci 

Společenství nezávislých států je velmi slabý a chybí mu silná motivace ze strany většiny 

účastnických zemí. Samotné státy se nesnaží o změnu SNS v efektivně fungující mezinárodní 

organizaci.  Silnější integrační snahy se objevily jen v případě Ruska a Běloruska, kde došlo  

ke zřetelnému pokusu o vytvoření jakési konfederace. Pode mého názoru postupem času zájmy 

členských zemí SNS se změnily a z mnohostrané spolupráce zde budou fungovat jen dvou nebo 

třístranné dohody.  
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Závěr 

Rozpad Sovětského svazu probíhal poměrně klidně a vznik nezávislých států byl 

všeobecně vítán s nadějí jako začátek nové éry. Na začátku 90. let 20 století se však začalo 

ukazovat, jak obtížné bude překonat odkaz sedmdesáti let sovětské nadvlády a že demokratická  

a ekonomická transformace bude velmi složitým a bolestivým procesem, který není radno 

uspěchat. Proto byla podepsána Bělověžská dohoda o vytvoření Společenství nezávislých států, 

uzavřená mezi Ruskem, Ukrajinou a Běloruskem dne 8. prosince 1991, která ve své preambuli 

fakticky ukončila existenci SSSR.  

Dospěla jsem k závěru, že by bylo obtížně udržet přátelské vztahy mezi postsovětskýmí 

republikami při rozpadu Sovětského svazu bez jakési dohody. Hlavním problémem by bylo 

rozdělení hranic a sporných území, následně pak vojenské konflikty. Částečně tomu zabránilo 

podepsání Bělověžské dohody, kde je rozebrána problematika rozdělení hranic a území nově 

vzniklých států,  likvidace jaderných zbraní a úplné odzbrojení pod mezinárodní kontrolou.  

Dále jsem se věnovala zejména vztahům mezi jednotlivými členskými státy SNS.  

Dle mého názoru je většina postsovětských států  závislá na Ruské federaci. Tyto země jsou 

odkázány na Rusko zejména v oblasti dodávek energetických médií, zvláště plynu. Středoasijské 

republiky SNS podléhají Rusku v oblasti tranzitu energetických médií dále na Západ. Právě 

proto Rusko zůstává nejbližším ekonomickým partnerem postsovětských států a jeho 

mezinárodní autorita stále roste. Musím zdůraznit, že vztahy Ruska a členských států 

Společenství nezávislých států jsou však rozvíjeny především na bilaterálním a subregionálním 

základě. Většina středoasijských zemí se chce zbavit politické a ekonomické provázanosti  

s Ruskem a snaží se obrátit své hospodářství směrem k islámským mocnostem. Z výše 

zmíněných důvodů  integrační seskupení SNS tak zůstává především formální strukturou  

a ztratilo perspektivu jako mezinárodní organizace. 

Já si myslím, že samotné státy se však nesnaží o změnu SNS v efektivně fungující 

mezinárodní organizaci. Společenství využily jako prostředek civilizovaného rozvodu - právě 

takovou funkci mu přiřkl prezident  Ukrajiny L. Kravčuk. Velkým otazníkem je budoucnost 

Společenství nezávislých států i samotné Ruské federace. Těžko lze zde předpovědět, zda  

v tomto případě nakonec převáží integrační nebo desintegrační tendence.  

Dospěla jsem k závěru, že integrační proces v rámci Společenství nezávislých států  

je velmi slabý a chybí mu silná motivace ze strany většiny účastnických zemí. Podle mého 

názoru je smysl fungování SNS překonán. Postupem času se priority hospodářských  

a geopolitických zájmů členských zemí SNS se změnily a  z mnohostrané spolupráce zde budou 

fungovat jen dvou nebo třístranné dohody. 
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Příloha č.1 : Mapa SNS

 

 

 

Zdroj:  http://www.lib.utexas.edu/maps/commonwealth.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Příloha č.2 : Mapa Gruzínské republiky 

 

 

Zdroj:  http://www.lib.utexas.edu/maps/cia07/georgia_sm_2007.gif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Příloha č.3 : Náhorní Karabach 

 

 

Zdroj: http://www.lib.utexas.edu/maps/commonwealth/nagorno-karabakh.gif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Příloha č.4 : Seznam hraničních sporů v rámci SNS 

Strany konfliktu P ředmět konfliktu Doba trvání Popis 
Arménie - 
Ázerbájdžán 

Náhorní Karabach Od roku 1987 Arménie a Ázerbájdžán vedou  
o toto území dlouholetý spor, který 
v 90. letech 20. století vygradoval 
ve válečný konflikt. V současné 
době se Náhorní Karabach nachází 
pod vojenskou kontrolou Arménie. 
Konflikt není vyřešen. 

Severní Osetie - 
Ingušsko 

Otázka hranic Od října 1992 V souvislosti s rozkladem SSSR 
zde byla roku 1990 vyhlášena 
svrchovaná Severoosetská repub-
lika v rámci Ruské federace. V roce 
1992 vypukl konflikt mezi Osety 
 a Inguši na území, která bylo roku 
1944 v souvislosti se zrušením 
Ingušské ASSR přičleněno  
k Severní Osetii a po obnovení 
Ingušské republiky roku 1957 
nebylo vráceno zpět (Prigorodnyj 
rajon).Většina ingušského obyva-
telstva uprchla ze sporné oblasti 
(odhady kolísají mezi 30 až 60 
tisíci) a přes severoosetsko-
inguškou dohodu o repatriaci 
uprchlíků z roku 1994 jich stále 
většina zůstává v Ingušsku.  
Na podzim 1997 byla pod ruskou 
patronací podepsána severo-
osetsko-ingušká dohoda o postupné 
normalizaci situace v této oblasti, 
včetně ruské ekonomické pomoci. 
Konflikt není vyřešen.  
 

Rusko - Estonsko Otázka hranic Od roku 1991 Po dlouhých letech sporů podepsalo 
Estonsko 18.května 2005 hraniční 
dohodu s Ruskem, která lehce mění 
hranici neformálně platnou od roku 
1991. Estonský parlament dohodu 
ratifikoval 20. června 2005. 
Parlament nicméně k textu přidal 
preambuli, ve které se odkazuje na 
nepřerušenou právní kontinuitu 
Estonské republiky v průběhu 
sovětské okupace. Právě tento 
odkaz způsobil, že ruská strana 
následně stáhla svůj podpis 
z uzavřené dohody a vyjádřila přání 
otázku hranic znovu otevřít. 
Konflikt není vyřešen.  
 
 



 

  

Strany konfliktu P ředmět konfliktu Doba trvání Popis 
Kyrgyzstán - 
Uzbekistán 

Ferganská nížina Od roku 1989 První roztržky se datují do období 
před rozpadem SSSR, konkrétně  
do roku 1989, kdy došlo  
ke krvavým střetům mezi Uzbeky  
a Mes-chetskými Turky. O rok 
později bylo 300 lidí zabito  
a na tisíc zraněno u kyrgyzských 
měst Oš a Uzgen, přičemž na jedné 
straně stáli Uzbeci a na druhé 
Kyrgyzové. Od získání nezávislosti 
nedošlo v oblasti k větším projevům 
násilí, které by byly etnického 
původu, ale začal se zde objevovat 
méně viditelný nenásilný konflikt 
mezi Uzbekistánem a 
Kyrgyzstánem, mezi majoritou  
a minoritami, opozicí a vládou 
uvnitř jednotlivých států. Konflikt 
není vyřešen dodnes. 
 

Rusko - Lotyšsko Postavení 
ruskojazyčných 
menšin a hraniční 
spory 

Od roku 1991 Lotyšsko už několikrát předložilo 
návrh na kompromisní řešení 
hraničního sporu, ale nikdy nebyl 
ruskou stranou přijat. 

 
 

Zdroj:  [5], vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Příloha č.5 : Mapa Moldavské republiky 

 

 

Zdroj: http://www.lib.utexas.edu/maps/commonwealth/moldova_pol01.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Příloha č.6 : Mapa Přidněsterské republiky 

 

 
 
 
Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Transnistria-map.png 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Příloha č. 7 : Středoasijské republiky a Zakavkazsko 
 

 
 
Zdroj: http://www.lib.utexas.edu/maps/commonwealth/caucasus_cntrl_asia_pol_00.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 


