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 Úvod 

 Většina států afrického kontinentu je označována za státy rozvojové – jde tedy 

o takové státy, které se potýkají s problémy chudoby, nedostatečné vzdělanosti, vysoké 

porodnosti nebo nerozvinuté infrastruktury. Africký kontinent byl po dobu druhé 

poloviny 20. století sužován neschopností kvalitní sebesprávy, autokratičtí vládci 

většiny afrických států nedbali zájmů svého obyvatelstva a nerespektovali jejich práva, 

považovaná mnohými mezinárodněprávními dokumenty za univerzální. 

 Africká unie je ambiciózním projektem hospodářské a politické integrace 

afrického kontinentu, který se pokouší překonat toto neblahé dědictví padesáti let 

nezávislosti kontinentu, řešit specifické problémy afrického prostoru a přispívat k jeho 

hospodářskému a sociálnímu rozvoji. Ačkoliv je zřejmé, že na koncizní zhodnocení 

úspěšnosti africké integrace, jejíž hlavní institucionální komponentou se snaží být právě 

organizace Africké unie, je nutno ještě posečkat (Africká unie vznikla teprve před devíti 

lety), je nezbytné již dnes sledovat proces hospodářského a politického rozvoje 

afrického kontinentu a roli, kterou v tomto procesu Africká unie hraje. 

 Tato práce si klade za cíl seznámit čtenáře s pojmem Africké unie; zvláštní 

prostor je věnován historickým souvislostem jejího vzniku. Hlavní část práce je pak 

věnována právní analýze Ústavního aktu Africké unie, cílů organizace tam obsažených a 

prostředků, jež jsou k dosažení těchto cílů Africkou unií používány. Analýza právní je 

pak doprovozena i analýzou ekonomickou, která by měla přispět k solidnějšímu 

uchopení a kritickému zhodnocení často vágních politických proklamací v textu 

Ústavního aktu Africké unie obsažených. 
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1. Pojem Afriky; realita africké (ne)integrace 

1.1 Je Afrika geosociálním celkem? 

 Na africkém kontinentu, jehož rozloha činí zhruba 30 milionů km2, žije kolem 

930 milionů obyvatel. Území Afriky tvoří 22% veškeré světové pevniny (nepočítaje v to 

Antarktidu), obyvatelstvo tam žijící pak činí zhruba 14% světové populace. Hrubý 

domácí produkt Afriky byl však v roce 2007 roven 2,32% celosvětové produkce, 

přičemž se za období 1992-2007 zvýšil jen o pouhých 0,28%. Korekci výše uvedenému 

údaji tvoří ukazatel HDP přepočtený v paritě kupní síly, který Africe v roce 2007 

přisuzoval podíl zhruba 3,8% na celosvětovém HDP. Významným údajem, který 

limituje africké snahy o hospodářský rozvoj, je odhad hodnoty agregátního vnějšího 

zadlužení afrických států – ten činí kolem 300 miliard USD. 

 Pojem integrace, který je ústředním tématem této práce, předpokládá existenci 

určitého svébytného prostoru, který lze sjednotit kolem hodnot, jež jsou pro jeho 

obyvatele společné. Regiony Afriky se však vyvíjely na sobě převážně nezávisle, 

politicko-mocenské sjednocení větších afrických regionů bylo spíše výjimečné a 

„státní“ útvary předkoloniálního období takto vzniklé byly většinou nestabilní. Až do 

období vrcholné kolonizace na počátku 20. století odvozoval jednotlivec svoji identitu 

zejména od kmenového společenství, potažmo od etnika, jehož byl příslušníkem. 

Vnímání státu jako specifického společenství, které je sjednoceno kolem společných 

hodnot, bylo a je v Africe obecně málo vyvinuté – kolonie byly účelově vytvořené 

jednotky pro hospodářské potřeby evropských mocností a velmi často do sebe zahrnuly 

etnické skupiny, které se vůči sobě po generace vymezovaly. Další překážkou celistvosti 

Afriky je fakt, že zatímco převážně arabský sever je součástí rozsáhlého islámského 

civilizačního okruhu, subshararská Afrika podobné socio-kulturní sjednocení nezná. 
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 Preambule Ústavního aktu Africké unie (AU) i preambule Charty Organizace 

africké jednoty (OAJ), její předchůdkyně, jsou si rozdílů mezi regiony Afriky vědomy. 

Politická identita Afriky je proto odvozována od společných idejí vymezování se vůči 

okolnímu světu, a to zejména na základě zkušenosti koloniálního porobení a obavám o 

jeho opakování. Rozdíly mezi jednotlivými regiony mají být překlenuty posilováním 

hodnot, jež tyto texty prohlašují za univerzální – svobody, rovnosti, spravedlnosti nebo 

solidarity. 

 Členění afrického kontinentu na oblast severní, převážně islámskou, a 

subsaharskou, převážně křesťansko-animistickou, odráží primární dualitu vnitřní africké 

diferenciace. Dosavadní postup africké integrace je příslibem překonání této – alespoň v 

oblasti hospodářské integrace –, neboť projekt Africké unie je podporován jak zástupci 

islámského severu, tak zástupci křesťanského „jihu“ (viz níže). 

 Větším problémem afrického kontinentu je to, že se náboženská, jazyková a 

etnická heterogenita uplatňuje nejen na úrovni nadstátní, ale i na úrovni vnitrostátní. Jde 

o důsledek formování moderních afrických států v souladu s osnovou dřívějšího 

koloniálního členění, které různorodost Afriky nerespektovalo. Spolu s celkovou 

ekonomickou a sociální zaostalostí Afriky za ostatním světem (za typický příklad může 

posloužit nedostatečný počet a kvalita dopravních cest a jiné infrastruktury) nemohlo 

dosud dojít k vytváření „moderních národů“ a nadále se silně projevují formy tradičního 

kmenového uspořádání – a to i v některých etnicky poměrně homogenních státech1. 

 Nedostatečná podpora vlád afrických států a jejich zpochybňovaná legitimita 

vede k nestabilitě a náchylnosti k diskontinuitním zvratům v politickém směřování 

                                                 
1 Ačkoliv je Somálsko na poměry Afriky ukázkově homogenním státem – a to jak etnicky (92% etnika 

tvoří Somálci), tak nábožensky (99,9% sunnitští muslimové), přivedla jej nynější neschopnost 
překonat tradiční kmenovou diverzitu a dosáhnout kompromisu k funkční centrální vládě až na samou 
hranici existence jakožto státního útvaru. 
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států. Předpokladem úspěchu hospodářské integrace bude tak zejména nutnost 

překonání vnitřní diverzity afrických států a sjednocení jejich obyvatel kolem 

společných hodnot rozvoje a prospěchu pro všechny. 

  

1.2 Chudoba a problémy zaostalosti 

 Afrika je nejchudším kontinentem světa. Africký HDP na obyvatele činí zhruba 

jednu šestinu světového průměru, a to v podstatě beze změny v letech 1992 – 2007. 

Ačkoliv se podíl Afriky na HDP světa v tomto období zvyšoval, zvyšoval se i podíl 

Afriky na populaci světa – a zvětšoval se tak i celosvětový problém chudoby; zvýšil se 

totiž celkový počet chudých2. HDP nelze však chápat jako jediný hodnotící ukazatel; 

zohledníme-li paritu kupní síly, dosahuje Afrika hodnoty zhruba 27% světového 

průměru. 

 Mezi výkonnostmi národních ekonomik afrických států panují značné rozdíly; 

společné však mají to, že jsou v porovnání se světem až na výjimky podprůměrné. Jen 

tři africké státy mají HNP/obyv. nad úrovní světového průměru – jde o Rovníkovou 

Guineu (stát má pouze 1,2 milionu obyvatel a významné zásoby ropy), Libyi (6,2 

milionu obyvatel a těží se zde zemní plyn a ropa) a Seychely (jen zhruba 100 000 

obyvatel; jde o významnou turistickou lokalitu). Pokud zkoumáme větší ekonomiky 

afrického kontinentu, pak JAR dosahuje zhruba 72% a Alžírsko zhruba 45% světového 

průměru HNP/obyv.3 Na opačném pólu stojí chudé Burundi s téměř 8 milióny obyvatel, 

které dosahuje pouze 1,4% světového průměru HNP/obyv. 

 S chudobou souvisejí i vážné problémy sociální, které – v souladu s 

                                                 
2 Definice chudých a chudoby vychází z klasifikace chudoby Světovou bankou, která za chudého chápe 

toho, kdo žije za méně než 2 USD na den. 
3 V případě JAR je významnou zejména těžba diamantů a barevných kovů, v případě Alžírska pak těžba 

ropy a zemního plynu. 
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ekonomickou teorií „bludného kruhu chudoby“ představují významné překážky 

hospodářského rozvoje kontinentu. Jde zejména o nízkou úroveň vzdělanosti a špatné 

zdravotní poměry obyvatelstva Afriky. Nízkou úroveň vzdělanosti lze demonstrovat 

faktem, že jen v patnácti státech světa přesahuje podíl negramotných v populaci 50% – 

a dvanáct z těchto států se nachází v Africe (např. Etiopie). Typickým příkladem 

problému nemocnosti africké populace je výskyt HIV/AIDS – u šestnácti států světa 

statistiky uvádějí pětiprocentní a vyšší podíl nakažených touto chorobou na celkové 

populaci státu; všechny tyto státy jsou v Africe. Nejvýznamněji tento problém zasahuje 

Svazijsko (z téměř milionu obyvatel je přibližně třetina infikovaných), avšak výše 

uvedeným kritériím vyhovují i lidnatější státy, jako např. JAR, Tanzanie nebo Keňa. 

 Významným africkým problémem je i korupce, která je jedním z hlavních 

negativních činitelů bránících řádnému provádění rozvojových plánů. S. Makinda a F. 

Wafula Okumu ve své knize4 uvádějí zprávu AU z roku 2002, v níž AU odhadla roční 

objem korupce na 148 miliard USD; přímá a nepřímá cena korupce pak tvoří cca 25% 

celoafrického HDP a navyšuje cenu zboží o zhruba 20%. Žebříček vnímání korupce, 

který každoročně zveřejňuje organizace Transparency International5, a který řadí 180 

zkoumaných států podle kritéria přístupu a vztahu jejich obyvatel ke korupci, uvádí k 

roku 2009 mezi 35 nejhůře hodnocenými státy 16 států afrických. 

 

1.3 Hospodářská integrace jako nástroj řešení afrických problémů? 

 Ekonomické teorie se poměrně vzácně shodují na názoru, že hospodářský 

protekcionismus (jehož typickým projevem jsou cla nebo kvóty) obecně snižuje výši 

důchodů. Zavádění protekčních opatření může být typicky motivováno politicky nebo 

                                                 
4 Makinda, S., Wafula Okumu, F.: The African Union. Oxford: Routledge, 2008, str. 65 

5 Transparency International: Corruption Perception Index –  
http://www.transparency.org/news_room/in_focus/2008/cpi2008/cpi_2008_table – 3. 7. 2009 
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strategicky, avšak jedná se vždy o překážku alokace výroby tam, kde je tato 

nejúčelnější.  

 Ricardova teorie komparativních výhod tvrdí, že odstraňování překážek 

volného obchodu navíc přináší výhody z ekonomie rozsahu, tj. velkovýroby. Pro 

podporu výroby a  hospodářského rozvoje je proto žádoucí, aby byla omezení pro 

přeshraniční obchod co nejmenší. Ačkoliv jsou tyto principy obecně platné i pro oblast 

Afriky, je zde třeba zohledňovat i řadu specifik a možné problémy, které by přinesla 

mechanická aplikace zmíněných zásad v africkém prostoru. 

 Vedle nutnosti promýšlet rizika přílišné specializace a z toho vyplývající 

omezené diverzifikace ekonomiky je nutno hledat i potřebný soulad mezi tržním 

hospodářstvím a jeho positivním společenským dopadem. V africkém prostoru jde 

zejména o problematiku křehkosti politické správy a společenského souhlasu s ní. 

Velkovýroba sice snižuje náklady, avšak jejím důsledkem je, a to typicky v podmínkách 

nerozvinutých ekonomik, sklon ke vzniku kartelů. Zatímco evropské právní systémy 

jsou schopné, a to zejména nástroji práva ochrany hospodářské soutěže a práva 

spotřebitelského, účinně zasahovat proti negativním důsledkům kartelizovaného trhu, 

tak vynutitelnost práva v Africe je slabá. Velkovýroba tak může lehce sklouznout k 

významnému obohacení úzké minority (a to i neafrické, jak je tomu např. v případě trhu 

s diamanty těženými v jižní Africe) na úkor majority; taková nerovnost v distribuci 

národního produktu může snadno působit politickou nestabilitu. 

 Nadto je nutno zmínit, že investiční náročnost budování velkovýroby je v 

rozporu s kapitálovou slabostí afrických států, popř. místního průmyslu. To by mohlo 

vést k zvýšené závislosti na mimoafrickém kapitálu, od nějž jakoukoli formu altruismu 

ve vztahu k rozvoji afrického kontinentu a společnosti zřejmě nelze očekávat. 
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 Dalším problémem úspěšnosti projektu africké integrace může být i to, že 

africké státy se nacházejí na různém stupni rozvoje. Tržní mechanismus alokace výroby 

tak může snadno ponechat méně rozvinuté členy afrického společenství mimo proces 

hospodářského rozvoje a soustředit výrobu do prostorů, v nichž existují nejvhodnější 

podmínky pro její rozvoj, např. kvalifikovaná pracovní síla, rozvinutá infrastruktura 

apod. 

 Navzdory výše uvedeným skutečnostem jsou však pozitiva regionální integrace 

v africkém prostoru zřejmě převažující – zahraniční investoři najdou pro své záměry 

vhodnější prostředí mimo sféru vlivu autokratického suveréna, vzájemná kontrola 

členských států povede k vyšší míře legitimity demokratizujících se národních vlád a 

spíše dojde k potlačování jak vnitrostátních, tak přeshraničních třenic mezi různými 

zájmovými skupinami. 

 Regionální integrace Afriky se zdá být též významnou alternativou celosvětové 

liberalizace obchodu; neúspěch snah o odstranění bariér obchodu zemědělskými 

produkty byl pro africké státy jasným signálem pro to, že musí své snahy spíše obracet 

k rozvoji přeshraničního obchodu uvnitř Afriky samotné. 
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2. Organizace africké jednoty předobrazem Africké unie? 

Africká unie je mezinárodní organizací, která je povolána k plnění úkolů, jež ji 

byly svěřeny Smlouvou z Lomé, přijatou dne 11. července 2000. Rozsah činností, jimiž 

se Africká unie zabývá, je poměrně široký a je třeba jej chápat v kontextu dějinného 

vývoje afrického kontinentu. V této kapitole se proto pokusím vznik této organizace 

uvést do souvislosti s významnými událostmi, jež africký kontinent potkaly v 

posledních dvou staletích a způsobily, že je Africká unie jednak výsledkem 

dlouholetých snah o integraci afrického regionu a jednak odpovědí afrického kontinentu 

na změny, jež do světového řádu vnáší proces globalizace. 

 

2.1 Kolonizace a projekt pan-afrikanismu 

Africký kontinent byl odedávna vystaven závažným vpádům okolního světa. 

Nejen Evropané, ale i Arabové pochopili rychle, jak bohatá je Afrika co do zásob 

nerostného bohatství a jiných surovin. Zároveň poznali, že podmanění si afrických 

zdrojů nepřináší tolik námahy, jako podobná aktivita v jiném prostředí. Africké 

společnosti nebyly vyspělé natolik, aby dokázaly své bohatství důsledně střežit, 

primitivní státní útvary byly vzhledem k faktické vzdálenosti mezi centrem a periferií 

velmi slabé a neschopné plnit roli autority ve vztahu k dobyvatelům. Sociální identita se 

odvozovala od příslušnosti ke kmeni, tedy menšímu společenství osob spojených 

zejména pokrevním poutem, stát byl spíše abstraktním pojmem, jež dosáhl svého 

naplnění teprve prostřednictvím naplnění osobních ambicí vládce kmene. Udržovat 

takový státní organismus v chodu bylo vzhledem k nevyvinuté sociální i technické 

infrastruktuře nesmírně náročné, pročež životnost větších územních celků byla poměrně 

malá. 

Teprve kolonizační proces, který na kontinentu probíhal zejména v 19. století, 
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přinesl na většině území Afriky vytvoření organizovaných struktur v některých ohledech 

podobných moderním státům. Hranice těchto kvazistátů nebyly však určeny přirozeným 

vývojem „zevnitř“ tak jako v Evropě, ale byly výsledkem působení vnějších sil, 

evropských kolonizátorů.  

Kolonie nelze označovat za stát ve smyslu vědy mezinárodního práva, neboť v 

nich neexistovala jedna z rozhodných složek definice státu – státní moc jakožto 

formální i faktická moc územního suveréna prosadit svoji vůli uvnitř hranic státu i 

navenek v mezinárodním společenství; tato vůle byla totiž podřízena vůli koloniálních 

mocností, tedy Belgie, Francie, Itálie, Německa, Nizozemí, Portugalska, Velké Británie 

a v omezené míře i Dánska (Dánské zlaté pobřeží), Švédska (Švédské zlaté pobřeží) a 

Španělska (např. dnešní Saharská arabská demokratická republika, sever Maroka aj.). 

Zvláštním případem kolonizace bez explicitního prosazování politické vůle kolonizátora 

je pak osud Libérie, která byla závislým územím Spojených států amerických, z nichž 

do Libérie v první polovině 19. století organizovaně přišlo zhruba 13 000 bývalých 

amerických otroků nebo jejich potomků6. 

Dědictví kolonialismu hraje pro Afriku 21. století stále významnou roli. 

Koloniální mocnosti volily různé strategie, jak spravovat závislá území, avšak lze 

konstatovat některé společné prvky, jimiž všichni kolonizátoři přispěli budoucnosti 

kontinentu. Účel kolonizace byl bezpochyby zejména ekonomický; správa závislých 

území tak byla podřízena účelu, pro nějž ke kolonizaci došlo – exploatace zdrojů byla 

základní maximou a domorodé obyvatelstvo bylo využíváno k realizaci tohoto cíle. 

Participace domácích elit na vládě a rozhodování byla výjimečná; je však nutno 

zdůraznit, že např. Britové svůj model koloniální správy založili právě na snaze zapojit 

místní obyvatelstvo nejprve do státní služby a posléze i do rozhodovacích struktur 

                                                 
6 Libérie: Dějiny – http://cs.wikipedia.org/wiki/Lib%C3%A9rie – 3. 7. 2009 
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kolonie; příkladem takového zacházení může být osud Idi Amina, jednoho z největších 

krutovládců 20. stol., který v ugandské koloniální armádě dosáhl hodnosti poručíka.  

Jednostranné zacházení s africkými koloniemi jako s pouhým objektem 

ekonomického zájmu vyvolávalo již od doby 19. století reakci afrických intelektuálů. 

Myšlenky na sebesprávu afrických národů daly vzniknout politickému programu 

panafrikanismu, jenž se vůči koloniálním mocnostem vymezoval zejména odkazem na 

existenci jednotné africké identity a na – ve vztahu k ostatnímu světu, a zejména pak ke 

koloniálním mocnostem – víceméně společnou historickou zkušenost afrických 

komunit. Panafrikanisté usilovali o politickou nezávislost afrických kolonií a na základě 

existence nezávislých afrických států o vytvoření nadnárodního afrického společenství. 

Vedle těchto klíčových politických požadavků usilovali panafrikanisté, vědomi si 

nedostatečnosti konstrukce jednotné africké identity, i o kulturní a sociální integraci 

národů Afriky.  

 

2.2 Proces dekolonizace 

Panafrikanismus by bez kolonialismu zřejmě nebyl myslitelný – od počátku se 

také vůči kolonialismu vymezoval, a to zejména odkazem na kolektivní pokoření, 

kterého se africkým společenstvím v procesu kolonizace dostalo. Toto pokoření 

spočívalo zejména v odejmutí půdy těm, kteří ji po generace vnímali jako vlastní, a 

narušení tradičních sociálních sítí, kdy koloniální mocnosti s sebou do kolonií přivedly 

vlastní elity a původnímu obyvatelstvu byla svěřena role pouhého vykonavatele příkazů 

nových vládců. 

Kolonialismus byl významný i pro budoucí vznik moderních afrických států – 

panafrikanismus, prosazující politickou nezávislost afrických kolonií, tak implicite 
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souhlasil s umělým vymezením hranic, které si pro své potřeby vytvořily koloniální 

mocnosti. Lze tedy konstatovat, že bez kolonialismu by nebyla myslitelná identita 

státní, protože předkoloniální Afrika stát v moderním smyslu neznala; bez kolonialismu 

by existovala jen identita kmenová, etnická. 

Příznivou pro realizaci požadavku nezávislosti afrických států se stala politická 

situace po skončení 2. světové války. Před ní existoval v Africe, vedle výše zmiňované 

Libérie, již jen jediný na koloniálních mocnostech nezávislý stát – Etiopie; jistá míra 

formální nezávislosti pak byla přiznána i Egyptu. Vyčerpání ze světové války však 

poznamenalo koloniální správu. Ta již nebyla s to udržet si stejný vliv jako v období 

meziválečném a tradiční mocenské struktury v koloniích došly oslabení.  

Vedle toho je nutno zmínit i příspěvek mezinárodněprávní – přijetí Charty OSN 

v červnu 1945 znamenalo zásadní průlom do dosud statického vztahu mezinárodního 

společenství k problematice kolonialismu: přijetím Charty OSN, jež stojí dle svého čl. 1 

odst. 2 na zásadě rovnoprávnosti a sebeurčení národů, souhlasily signující státy 

implicite s tím, že národy Afriky mají legitimní právo na vyjádření nesouhlasu s 

koloniální správou. Ačkoli již období od konce 2. světové války bylo poznamenáno 

vznikem mnohých suverénních států (šlo zejména, nikoli však pouze, o bývalé kolonie 

Velké Británie, v Africe jmenovitě o Súdán v roce 1956 a Ghanu v roce 1957), lze jistě 

za období vrcholného procesu dekolonizace označit 60. léta 20. století, během nichž 

došla politická mapa Afriky zásadní proměny.  

 V roce 1960 Valné shromáždění OSN přijalo Deklaraci o poskytnutí nezávislosti 

koloniálním územím a národům, která to, co Charta OSN pouze naznačovala, otevřeně 

konstatovala – tato deklarace stanoví: „podrobení národů zahraničnímu jhu, nadvládě a 

zahraničnímu vykořisťování znamená popírání základních lidských práv, odporuje 

Chartě OSN a brání rozvoji spolupráce a nastolení míru na celém světě; všechny národy 
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mají právo na sebeurčení a vyhlašují podle tohoto práva svobodně svůj politický status a 

uskutečňují podle něho svůj hospodářský, sociální a kulturní rozvoj“7. Deklarace dále 

stanoví, že „nedostatečné politické, hospodářské a sociální přípravy nebo přípravy v 

oblasti vzdělání nikdy nesmí být využito jako záminky k průtahům při poskytování 

nezávislosti“8. Nakonec ještě tato deklarace uvádí, že „jakékoli ozbrojené akce nebo 

represivní opatření jakéhokoli rázu namířené proti závislým národům musí být 

zastaveny, aby jim tak byla poskytnuta možnost uplatnit v podmínkách míru a svobody 

právo na úplnou nezávislost; musí být při tom respektována územní celistvost jejich 

národního území“9. Tato deklarace akcelerovala proces dekolonizace a ještě v roce 1960 

získává nezávislost dalších šestnáct afrických států (mj. Kamerun, Nigérie, Pobřeží 

slonoviny a Somálsko). 

 

2.3 Vznik Organizace africké jednoty 

Myšlenky panafrikanismu došly vyjádření i vytvořením Organizace africké 

jednoty Smlouvou z Addis Abeby, podepsanou dne 25. května 1963. Místo podpisu 

nebylo vybráno náhodně – Addis Abeba, hlavní město Etiopie, je symbolem úspěšného 

boje Etiopanů proti zejména italským snahám o kolonizaci území. I tento fakt tak 

dokresluje hlavní účel, pro který byla Organizace africké jednoty zřizována; klíčové pro 

signující africké státy bylo vymezení se koloniálním mocnostem a potvrzení procesu 

dekolonizace. 

Čl. II Charty Organizace africké jednoty (OAJ) stanovil cíle této mezinárodní 

organizace: 1. podpora jednoty afrických států a solidarity mezi těmito; 2. spolupráce ve 

                                                 
7 Deklarace o poskytnutí nezávislosti koloniálním územím a národům, rezoluce VS OSN č. 1514 (XV) 

ze dne 14. prosince 1960, čl. 1. Dokument přístupný např. na: smsjm.vse.cz/wp-
content/uploads/2008/10/sp7.pdf – 29. 7. 2009 

8 tamtéž, čl. 3 
9 tamtéž, čl. 6 
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věci zlepšení života afrických národů; 3. obrana suverenity, územní jednoty a 

nezávislosti členských států; 4. odstranění všech forem kolonialismu v Africe; a 5. 

podpora mezinárodní spolupráce v souladu s Chartou OSN a Všeobecnou deklarací 

lidských práv. 

Projekt Organizace africké jednoty byl do značné míry výsledkem kompromisu 

mezi různými zájmy, které se po odstranění společného nepřítele – koloniální nadvlády 

– počaly hlásit o slovo. Hlavními faktory, které rozdělovaly dosud v boji proti 

kolonialismu jednotnou Afriku byly socialismus, válka v Alžírsku a podoba budoucí 

integrace afrického kontinentu. Myšlenka politické integrace afrického kontinentu, tj. 

integrace vedené „odshora dolů“, měla zejména posílit okamžitý celosvětový politický 

vliv Afriky jako celku. Některé podoby projektu politické integrace směřovaly až k 

vytvoření africké federace; šlo zejména o návrh tzv. Casablanské skupiny10, která, 

ovlivněná marxleninskou doktrínou o odumírání státu a práva, prosazovala vytvoření 

jednotného politického celku, jakýchsi Spojených států afrických, v němž by byla 

zahraniční politika svěřena federální vládě.  

Jiné státy se naopak Casablanského programu odmítly účastnit a vedly 

politický boj za prosazení jiné podoby integrace kontinentu. Šlo zejména o projekt států 

zúčastněných v tzv. Brazzavillské skupině11, jež odmítala politickou integraci zejména v 

obavě ze ztráty těžce vydobyté suverenity, avšak podporovala postupnou integraci 

kontinentu skrze ekonomickou spolupráci jednotlivých afrických států. 

                                                 
10 Za tzv. Casablanskou skupinu se označuje skupina sedmi států (prozatímní vláda Alžírska, Egypt, 

Ghana, Guinea, Libye, Mali a Maroko), jež se sešly v roce 1961 na mezinárodní konferenci v 
Casablance a posléze podporovaly společný politický program rozvoje afrického kontinentu. Kromě 
výše uvedeného projektu federalismu šlo zejména o podporu alžírské nezávislosti a myšlenek 
socialismu. 

11 Brazzavillskou skupinu tvořilo 12 frankofonních států (např. Burkina Faso, Kamerun, Středoafrická 
republika, Čad, Pobřeží slonoviny, Senegal aj.), které se zejména v obavě z přerušení ekonomických 
vazeb na Francii stavěly zdrženlivěji k podpoře alžírské Národní osvobozenecké fronty v boji proti 
francouzské koloniální moci. 
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Výše nastíněné problematické otázky odsunuly pozdější konference, na nichž 

docházelo k vytváření finálního znění Charty OAJ, spíše do pozadí. Výsledný text 

Charty OAJ se podařilo zformulovat tak, aby tato byla zejména přístupná co nejširšímu 

okruhu afrických států a opravdu tak splnila roli dokumentu, jenž sjednotí africký 

kontinent v boji proti kolonialismu a  podpoře mladé suverenity nově vzniklých 

afrických států. Charta OAJ byla přímo v Addis Abebě podepsána 31 státy.  

Ač je v Chartě obrana státní suverenity zmíněna až v pořadí jako třetí cíl 

Organizace africké jednoty, je možno tento cíl označit za zcela klíčový, kterýžto 

zásadně ovlivnil budoucí fungování celé Organizace. Otázka státní suverenity byla 

rozvedena v tzv. Monrovijském programu12; v tom je uvedeno, že pojem státní 

suverenity je složený zejména z těchto komponent: práva afrických národů na 

sebeurčení a práva afrických států na existenci; rovnosti afrických států; dobrovolného 

sdružování jednoho státu s druhým; politiky nezasahování do vnitřních záležitostí 

afrických států; a neposkytování útočiště odpůrcům vlád jiných členských států. 

Zásada nevměšování se do vnitřních záležitostí jiných členských států spolu s 

nechutí ostatních členských států komentovat vnitřní záležitosti jiných se v dalších 

letech stala hlavním omezením funkčnosti a důvěryhodnosti Organizace africké jednoty. 

Ač se během doby existence Organizace africké jednoty mnohé členské státy potýkaly s 

občanskými válkami, genocidami, vojenskými převraty a dalšími formami 

organizovaného násilí, jež nebyly v souladu ani s předpisy mezinárodního práva, 

vnitrostátními právními řády členských států a konečně ani se samotnou Chartou OAJ 

(viz např. odkaz k Všeobecné deklaraci lidských práv v preambuli Charty), vyvinul se 

                                                 
12 Monrovijský program je politickým programem tzv. Monrovijské skupiny, jež v období před přijetím 

Charty Organizace africké jednoty sdružovala 20 afrických států (např. Kamerun, Pobřeží slonoviny, 
Etiopie, Libye, Nigerie, Senegal, Somálsko, Tunisko aj.). Šlo, podobně jako v případě Casablanské 
nebo Brazzavillské skupiny, o neformální sdružení států diskutujících budoucnost afrického 
kontinentu. Monrovijský program byl co do obsahu základem pozdějšího přijetí Charty Organizace 
africké jednoty. 
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postupem doby z Organizace jakýsi řečnický klub vzájemně se podporujících vládců, 

kteří ve snaze upevnit si svoji domácí politickou pozici hledali podporu ostatních 

afrických států na půdě Organizace africké jednoty. Vyjádřila-li se již Organizace 

africké jednoty k některým vnitropolitickým otázkám členských států, pak se téměř 

vždy jednalo o odsouzení rasistických režimů bílé minority v jižní Africe – Angoly a 

Mosambiku do roku 1975, Rhodesie (dnešní Zimbabwe do roku 1980), Namibie (do 

roku 1989) a Jihoafrické republiky (do roku 1990). 

Vztah Organizace africké jednoty k režimům bílé menšiny v jižní Africe lze 

ilustrovat i na příkladu zřízení tzv. Komise osvobození (Liberation Committee) se 

sídlem v tanzanském Dar-es-Salaamu. Hlavním cílem činnosti této komise, která v 

pozdějších letech de facto vykonávala pod křídly Organizace africké jednoty zahraniční 

politiku Angoly, Tanzanie a dalších dekolonizovaných států jižní Afriky, bylo přispět v 

souladu s čl. II(1)(d) Charty OAJ k odstranění všech forem kolonialismu v Africe. 

Politická motivace členských států vycházela zejména z toho, že byl-li by v jižní Africe, 

zejména pak v Jihoafrické republice, zachován apartheid, bylo by možno takovou věc 

vnímat jako vítězství neokoloniálních sil, kteréžto by mohly postupem času rozšiřovat 

svůj vliv i za hranice regionu jižní Afriky a zvrátit tak v té době již téměř dokončený 

proces africké dekolonizace. 

 

2.4 Role Organizace africké jednoty v procesu ekonomické integrace 
afrického kontinentu 

Ačkoliv preambule Charty OAJ hovoří o odpovědnosti sdružených členských 

států za celkový pokrok, a tedy i ekonomický rozvoj národů Afriky, lze konstatovat, že 

Organizace africké jednoty nikdy nepovýšila otázky ekonomické nad otázky politické a 

selhala v provádění těch ustanovení Charty, které upravovaly problematiku 
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ekonomického rozvoje. Organizace africké jednoty po většinu doby své existence 

nebyla schopna přijmout závazný právní akt, který by upravoval jakoukoli formu 

ekonomické integrace svých členů; změna přístupu nastala na počátku 90. let 20. století, 

kdy byla uzavřena Smlouva z Abuji a došlo k vytvoření Afrického hospodářského 

společenství (viz dále). 

Charta OAJ přitom v čl. II(2) stanovila, že: „K dosažení výše uvedených cílů 

(pozn. těmito cíli jsou obecné cíle Organizace africké jednoty uvedené výše) se členské 

státy zavazují ke sjednocení svých politik, zejména v těchto oblastech: (a) politické a 

diplomatické spolupráce; (b) hospodářské spolupráce, počítaje v to otázky dopravy a 

komunikací; (c) spolupráce v oblasti školství a kultury; (d) vědecké spolupráce; (e) 

spolupráce ve věcech zdraví, hygieny a výživy; a (f) spolupráce v oblasti obrany a 

bezpečnosti.“ Smělé cíle, které by ve svých důsledcích znamenaly významnou formu 

hospodářské integrace členských států, ne nepodobnou projektu Evropských 

společenství, zůstaly v praxi neprovedeny. Členské státy se proto ve snaze o zlepšení 

situace svých národních hospodářství integrovaly mimo platformu Organizace afrických 

národů v jiných mezinárodních organizacích regionálního charakteru. 

Vztah Organizace africké jednoty k těmto regionálním hospodářským 

společenstvím nebyl po dlouhou dobu víceméně formalizován. Organizace africké 

jednoty sice přijala protokol, který sloužil jako prostředek diplomatického styku mezi 

zástupci Organizace africké jednoty a zástupci regionálních hospodářských 

společenství, avšak přímý vliv na činnost těchto Organizace africké jednoty nikdy 

neměla. Lze tedy konstatovat, že významný potenciál znění Charty Organizace africké 

jednoty zůstal v oblasti příspěvku k ekonomickému rozvoji kontinentu v praxi 

nenaplněn. 
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3. Africké hospodářské společenství 

Proměna světového řádu po konci Studené války a proces globalizace, jehož 

negativní důsledky začaly stále citelněji doléhat na africkou společnost, přispěly k tomu, 

že byla na půdě Organizace africké jednoty v roce 1991 uzavřena Smlouva z Abuji (v 

platnost vstoupila v roce 1994), kterou došlo k vytvoření Afrického hospodářského 

společenství (African Economic Community). Plány ekonomické integrace afrického 

kontinentu existovaly již předtím13, avšak tyto nikdy nedošly naplnění přijetím závazné 

mezinárodní smlouvy. Smlouvu z Abuji lze též chápat jako reakci na jisté úspěchy, jichž 

dosáhly některé africké regionální hospodářská společenství. 

Smlouva z Abuji prohlašuje Africké hospodářské společenství (AHS) za 

součást Organizace africké jednoty. Pokud převezmeme terminologii Evropských 

společenství, vzniká tak Smlouvou z Abuji druhý pilíř africké integrace. Zatímco 

samotná Organizace africké jednoty (a na ni navazující AU) vytváří pilíř politický, 

Africké hospodářské společenství zakládá spolupráci ekonomickou. Africké 

hospodářské společenství mělo na počátku roku 2009 52 členů, všechny jeho členské 

státy jsou též členskými státy AU14; mimo AHS stojí Maroko (pro stejné důvody, pro 

něž se neúčastní projektu Africké unie) a Eritrea (ta je členem AU, avšak dosud 

nepřistoupila ke Smlouvě o založení AHS). Saharská arabská demokratická republika a 

Somálsko sice členy formálně jsou, avšak fakticky nevykonávají žádnou činnost na 

podporu ekonomické integrace kontinentu. 

Africké hospodářské společenství si ve Smlouvě z Abuji stanovilo následující 

cíle: a) podporovat hospodářský, sociální a kulturní rozvoj a integraci afrických 

                                                 
13 Šlo zejména o Deklaraci z Kinshasy o postupném založení Afrického hospodářského společenství z 

roku 1976, Lagoský akční plán z roku 1980 a jiné plány přijaté na půdě Organizace africké jednoty. 
14 Džibutsko, Madagaskar a Somálsko sice Smlouvu o založení Afrického hospodářského společenství 

podepsaly, avšak dle údajů AU dosud nedošlo v těchto zemích k její ratifikaci. Údaj přístupný např. na 
http://www.africa-union.org/root/au/Documents/Treaties/treaties.htm – 3. 7. 2009 
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ekonomik za účelem zvýšení hospodářské soběstačnosti; b) zřídit celokontinentální 

systém rozvoje a využití lidských a hmotných zdrojů za účelem dosažení samostatného 

rozvoje kontinentu; c) podporovat spolupráci ve všech oblastech lidského snažení za 

účelem zvýšení životní úrovně afrických národů, podporovat a zvyšovat hospodářskou 

stabilitu, pěstovat blízké a mírumilovné vztahy mezi členskými státy a přispívat k 

pokroku a rozvoji hospodářské integrace kontinentu; a d) koordinovat a harmonizovat 

politiky mezi existujícími a budoucími regionálními hospodářskými organizacemi za 

účelem postupného naplňování cílů Afrického hospodářského společenství.  

Čl. 6 Smlouvy z Abuji stanoví, že k naplnění těchto cílů má dojít do 34 let ode 

dne vstupu Smlouvy v platnost. Proces má být rozdělen do šesti fází, v nichž bude 

docházet k plnění jednotlivých úkolů. V první pětileté fázi má dojít k vytvoření 

regionálních hospodářských společenství, pokud tyto v daném regionu dosud ještě 

neexistují; tam, kde již existují, má být regionální integrace posílena.  

V druhé fázi, jež by neměla být delší osmi let, mají být v rámci jednotlivých 

regionálních hospodářských společenství harmonizovány výše celních bariér, opatření s 

obdobným účinkem (např. vyrovnávací poplatky, množstevní omezení aj.), celních 

poplatků a vnitřního zdanění v jednotlivých členských státech. Má dojít též k přípravě a 

přijetí plánů, jež stanoví závazný časový rozvrh postupného odstraňování vnitřních 

celních bariér a opatření s obdobným účinkem, jakož i harmonizace celních poplatků 

uplatňovaných vůči třetím státům. V druhé fázi má docházet i k posilování sektorové 

spolupráce ve všech oblastech aktivit, zejména pak v oblastech obchodu, zemědělství, 

peněžnictví, dopravy a spojů, průmyslu a energetiky. 

Třetí fáze, jež by neměla přesáhnout dobu 10 let, sestává z vytvoření zón 

volného obchodu na úrovni regionálních hospodářských společenství; má být dodržen 

závazný časový rozvrh stanovený v druhé fázi integračního procesu pro odstranění 
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celních bariér, opatření s obdobným účinkem a harmonizaci celních tarifů pro obchod s 

třetími zeměmi. 

Ve čtvrté, dvouleté fázi, má dojít k harmonizaci celních tarifů a opatření s 

obdobným účinkem, které jsou uplatňovány mezi regionálními hospodářskými 

společenstvími navzájem. Tato harmonizace je předstupněm vytvoření jednotné celní 

unie na celém území afrického kontinentu. 

V páté fázi, která by dle předpokladů měla trvat maximálně čtyři roky, má dojít 

k vytvoření celokontinentálního společného trhu. Čl. 6(2)(e) Smlouvy z Abuji, v 

platném znění, pro tuto fázi předepisuje čtyři klíčové prostředky uskutečnění: a) přijetí 

společné hospodářské politiky ve vybraných oblastech jako např. zemědělství, dopravy 

a spojů, průmyslu, energetiky a vědy a výzkumu (Smlouva z Abuji nepodává 

vyčerpávající výpočet oblastí); b) harmonizace monetárních, finančních a fiskálních 

politik; c) uplatňování principu volného pohybu osob, počítaje v to i svobodu 

usazování; a d) řádné splacení členských poplatků Africkému hospodářskému 

společenství. 

Konečně, úkoly šesté fáze, jež by měly být splněny do dalších pěti let, zahrnují 

zejména: a) sjednocení a zesílení celoafrického společného trhu tak, aby došlo k 

realizaci všech čtyř ekonomických svobod – volného pohybu osob (včetně práva 

usazování), zboží, služeb a kapitálu; b) integraci všech oblastí afrického života, zejména 

pak oblasti hospodářské, politické, sociální a kulturní; vytvoření vnitřního afrického 

trhu a hospodářské unie; c) uskutečnění poslední fáze procesu zřizování Africké 

monetární unie a vytvoření jednotné africké měny; d) uskutečnění poslední fáze procesu 

zřizování Panafrického parlamentu a volby jeho členů na základě všeobecného 

volebního práva; e) uskutečnění poslední fáze procesu harmonizace a koordinace aktivit 

regionálních hospodářských společenství. 



 23 

Smlouva z Abuji v čl. 6(4) předepisuje, že pozdější fázi integrace lze realizovat 

teprve tehdy, až budou řádně splněny všechny povinnosti fáze předchozí. Shromáždění 

hlav států, jakožto vrcholnému orgánu AU/AHS, je dáno právo cíle stanovené 

Smlouvou z Abuji dle potřeby revidovat. Podmínkou postupu k další fázi integrace je i 

potvrzení Shromáždění hlav států o tom, že všechny úkoly fáze předchozí byly řádně 

splněny. Doporučující stanovisko, jakožto podklad pro přijetí potvrzujícího rozhodnutí, 

předkládá Shromáždění hlav států Výkonný výbor AU. 

Jak patrno z výše uvedeného, celoafrická integrace je založena na integraci 

regionální; již existující projekty regionální hospodářské integrace jsou základními 

kameny integrace kontinentální. Instituce AU/AHS celý projekt integrace zastřešují a 

koordinují. Čl. 89 Smlouvy o založení Afrického hospodářského společenství pak 

stanoví, že AHS za účelem dosažení výše uvedených cílů spolupracuje s dalšími 

africkými institucemi které stojí mimo strukturu AU/AHS, zejména pak s Africkou 

rozvojovou bankou a Africkým centrem pro monetární studia, které je součástí 

Ekonomické komise OSN pro Afriku. 
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4. Projekty regionální hospodářské integrace 

Africký prostor zná bezpočet různých, funkčních i nefunkčních, integračních 

seskupení. Situace je značně nepřehledná, pročež První konference ministrů AU, do 

jejichž působnosti patří otázky africké integrace, konaná v březnu 2006, vyzvala ve své 

deklaraci Shromáždění hlav států k racionalizaci vztahu AU/AHS k regionálním 

integračním projektům. Ve snaze zpřehlednit a zjednodušit spolupráci s regiony 

konstatovala, že by základními kameny africké integrace mělo být jen osm regionálních 

ekonomických organizací – ECOWAS (Hospodářské společenství západoafrických 

států; Economic Community of West African States), COMESA (Společný trh východní 

a jižní Afriky; Common Market for Eastern and Southern Africa), ECCAS 

(Hospodářské společenství středoafrických států; Economic Community of Central 

African States), SADC (Jihoafrické rozvojové společenství; Southern African 

Development Community), IGAD (Mezivládní autorita pro rozvoj; Intergovernmental 

Authority on Development), UMA (Arabsko-maghrebská unie; Arab-Maghreb Union), 

CEN-SAD (Společenství sahelských a saharských států; Community of Sahel-Saharan 

States) a EAC (Východoafrické společenství; East African Community)15. Zároveň by 

mělo dojít k odstranění duplicity členství – mnohé africké státy jsou dnes členy vícero 

integračních seskupení, což však, promyšleno do důsledků, činí proces vytváření 

celních nebo monetárních unií na regionálním principu nemožným – z povahy věci 

nelze, aby byl jeden stát členem více celních nebo monetárních unií. 

Spolupráci mezi AHS a regionálními hospodářskými organizacemi upravil 

Protokol ke Smlouvě o založení AHS o vztazích mezi AHS a regionálními 

ekonomickými organizacemi, jenž nabyl účinnosti v únoru 1998. Tento protokol v čl. 5 

ukládá na něm zúčastněným regionálním ekonomickým organizacím, aby do svých 

                                                 
15 First Conference of African Ministers of Integration: Declaration – http://www.africa-

union.org/Economic%20Affairs/RECS%20Rationalization/AU%20site5/htm/site_agl.htm – 3. 7. 2009 
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zakládacích smluv zanesly konečný cíl jejich integračních snah – vytvoření Afrického 

hospodářského společenství. Regionální ekonomické organizace jsou vzájemně povinny 

k výměně informací týkajících se procesů regionální integrace a dalším vhodným 

formám spolupráce. 

Protokol dále v čl. 7 stanoví, že pro potřeby harmonizace a koordinace 

jednotlivých regionálních hospodářských politik vznikne další orgán – Koordinační 

komise AHS. Koordinační komise je tvořena předsedou Africké komise, zástupci 

regionálních ekonomických organizací, Výkonným sekretářem Hospodářské komise 

OSN pro Afriku16 a prezidentem Africké rozvojové banky17. Koordinační komise je 

zodpovědná zejména za koordinaci a harmonizaci makroekonomických politik 

regionálních ekonomických organizací; zvláštní důležitost je pak předepsána sektoru 

zemědělství, průmyslu, dopravy a spojů, energetice a životního prostředí, obchodu a cel, 

harmonizace legislativy a dalším oblastem uvedeným v čl. 7(3)(b) Protokolu. 

Koordinační komise též dohlíží na pokrok, kterého jednotlivé regionální ekonomické 

organizace dosahují, a připravuje rozpočet AHS, jehož velká část je mandatorně 

vyhrazena pro potřeby naplňování výše uvedených cílů. 

Shromáždění hlav států AU/AHS a Výkonný výbor AU/AHS mohou přijímat 

směrnice, jimiž usměrňují činnost regionálních ekonomických organizací, popř. jejich 

členských států, pokud je tato kontradiktorní k cílům Afrického hospodářského 

společenství. Rozhodnutí přijatá Shromážděním či Výkonným výborem mohou dle čl. 

21(3) Protokolu obsahovat přiměřené sankce k vynucení povinností vůči Africkému 

hospodářskému společenství. 

                                                 
16 Hospodářská komise OSN pro Afriku (UNECA), založená v roce 1958, je specializovaným orgánem OSN pro kontinent Afriky. Jejím cílem je podpora 

hospodářského a sociálního rozvoje afrických států, členů OSN. 

17 Africká rozvojová banka (African development bank), založená v roce 1964, je regionální rozvojovou bankou, jejímž hlavním úkolem je financování 

rozvojových projektů v Africe. 
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Africká ekonomická integrace tedy v tuto chvíli probíhá zejména na regionální 

a nikoli na celokontinentální úrovni. Pro potřeby bližšího uchopení procesu africké 

integrace je tak nezbytné blížeji se seznámit s jednotlivými regionálními ekonomickými 

organizacemi a jejich fungováním. 

 

4.1 ECOWAS (Hospodářské společenství západoafrických států) 

ECOWAS bylo založeno v květnu roku 1975 Smlouvou z Lagosu za účelem 

podpory spolupráce a integrace států západní Afriky, a to nejen hospodářského 

charakteru. ECOWAS působí ve čtyřech základních oblastech – rozvoji regionální 

infrastruktury, liberalizaci regionálního obchodu, podpoře míru a bezpečnosti a podpoře 

řádného fungování a správy obchodních společností. K dnešnímu dni má ECOWAS 

patnáct členů (např. Ghana, Nigérie, Pobřeží slonoviny nebo Senegal). Založení tohoto 

Společenství bylo snahou o návrat k přirozenému rozvoji západoafrického regionu, 

kterýžto byl narušen necitlivým rozdělením území mezi koloniální mocnosti Velké 

Británie a Francie.  

Podpora spolupráce a ekonomické integrace členských států dle dikce Smlouvy 

z Lagosu, v platném znění, znamená zejména následující: harmonizaci a koordinaci 

národních politik a podporu programů integrace v oblasti výživy, zemědělství a 

přírodních zdrojů; průmyslu, dopravy, komunikací; energie, obchodu, peněz a 

peněžních služeb, zdanění; lidských zdrojů, výchovy, kultury, vědy, techniky; služeb, 

zdraví, turismu, právních věcí; a ochrany životního prostředí. Dále ECOWAS podporuje 

vznik společných podniků (nejčastěji na platformě tzv. joint ventures, tj. spolupráce 

dvou nebo více podniků z různých členských států) a přeshraniční investice. Mimo to 

však Smlouva z Lagosu, v platném znění, hovoří i o vytvoření společného trhu skrze 

odstranění překážek pro obchod zbožím mezi členskými státy (typicky cla, kvóty), 
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vytvořením harmonizovaného celního sazebníku a společné obchodní politiky vůči 

třetím státům (aby nedocházelo k tzv. odklonům obchodu) a odstranění všech dalších 

překážek pro volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu. 

Naplňování ambiciózních cílů se však Společenství daří jen zčásti. Od 1. ledna 

2008 funguje Západoafrická celní unie založená na jednotném systému celní 

nomenklatury, jejíž vznik je sice významným milníkem na cestě k regionální integraci, 

avšak je nutno podotknout, že se na jejím vzniku dohodly členské státy ECOWAS po 

uplynutí zhruba třiceti let od vzniku prvních plánů na její realizaci.  

Budování společného trhu je problematické, neboť státy ECOWAS jsou 

producenty vesměs stejných nebo podobných zemědělských produktů; ostatní produkce 

– typicky ropa v Nigérii nebo zlato, mangan a kakao v Ghaně – je zejména určena k 

exportu mimo území členských států ECOWAS. Pokud zkoumáme exportní strukturu 

nejlidnatějších států ECOWAS18, tj. Ghany a Nigérie, pak Ghana – jejíž HDP bylo v 

roce 2007 676 USD/obyv., vyváží sice nejvíce do sousední Burkiny Faso (jejíž HDP 

bylo v roce 2007 508 USD/obyv.), avšak následující destinace jsou již mimo region 

ECOWAS: Nizozemsko, Velká Británie, Francie, USA, Německo a Belgie; 

nejvýznamnější exportní destinace Nigérie leží cele též mimo region západní Afriky – 

jsou jimi USA, Indie, Brazílie, Španělsko, Francie a JAR. Celkový export uvnitř 

společenství ECOWAS byl v roce 2006 zhruba 6 miliard USD19; Nigérie vyvezla o rok 

později jen do USA hodnoty (a to samozřejmě zejména ropu) za 33 miliard USD. Je 

však třeba pro úplnost podotknout, že Nigérie je v regionu počtem obyvatelstva i 

zásobami ropy výjimkou. Ghanský agregátní export do výše uvedených neafrických 

                                                 
18 Těmito jsou Ghana se zhruba 21 miliony obyvatel (odhad 2007) a Nigérie se zhruba 143 miliony 

obyvatel (odhad 2007). 
19 UN Economic Commission for Africa: ECOWAS Trade and Market Integration: 

http://knowledge.uneca.org/member-states/observatory-on-regional-integration/regional-economic-
commissions-in-africa/ecowas-economic-community-of-west-african-states/ecowas-trade-and-market-
integration/ecowas-trade-and-market-integration – 3. 7. 2009 
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států činil v roce 2007 cca 1,5 miliardy USD. 

Problémem ECOWAS zůstává i chronické zanedbávání povinnosti členských 

států přispívat rozpočtu organizace a její slabé politické vedení. 

 

4.2 COMESA  (Společný trh východní a jižní Afriky) 

Společný trh východní a jižní Afriky (COMESA) byl založen v roce 1994; v 

současnosti sdružuje dvacet členů, mnozí z nich jsou členy i dalších regionálních 

ekonomických organizací. K dnešnímu dni tvoří území třinácti členských států 

COMESA zónu volného obchodu (funkční je od roku 2000); ty státy, které stojí mimo, 

jsou k ostatním vázány alespoň zvláštními preferenčními vztahy.  

Zakládací smlouva COMESA v čl. 1 stanoví, že členské státy podpisem této 

smlouvy mezi sebou zakládají společný trh; v této souvislosti je třeba doplnit, že 

Zakládací smlouva COMESA klame – k vytvoření společného trhu, jež vytváří prostor 

pro realizaci volného pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu, dosud nedošlo. Lze tedy 

dovodit, že ustanovení čl. 1 Zakládací smlouvy má spíše charakter proklamační a že se 

členské státy sdružují teprve za účelem vytvoření společného trhu.  

Jejich cílem je pak dle čl. 3(1) její zakládací smlouvy následující: a) docílit 

trvalého růstu a rozvoje členských států podporou vyváženého a souladného rozvoje 

produkce a tržních struktur; b) podporovat společný rozvoj veškerých hospodářských 

aktivit členských států, jakož i společné přijetí makrohospodářských politik a programů; 

c) spolupracovat při vytváření vhodného prostředí pro mezistátní i vnitrostátní investice, 

počítaje v to společnou podporu výzkumu a uzpůsobení výzkumu a technologií rozvoji; 

a d) spolupracovat na posilování vztahů mezi členskými státy a zbytkem světa a přijímat 

a hájit společná stanoviska na mezinárodních fórech. 
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4.3 ECCAS (Hospodářské společenství středoafrických států) 

Hospodářské společenství středoafrických států (ECCAS) bylo založeno v roce 

1983; v současnosti sdružuje jedenáct středoafrických států. ECCAS je co do 

naplňování svých cílů z uváděných regionálních mezinárodních organizací jednou z 

nejméně úspěšných. Po několik let vůbec nevyvíjelo činnost, členské státy chronicky 

zanedbávají své povinnosti platit členské poplatky a činnost sekretariátu organizace je 

paralyzována nedostatkem finančním i personálním.  

Mezi členy ECCAS patří velmi chudé africké státy a státy devastované 

dlouhou historií vnitřních konfliktů. V roce 2007 bylo africké HDP zhruba 1,385 

USD/obyv. Pro porovnání a ilustraci hospodářské situace členských států ECCAS 

uvádím stejné údaje chudší poloviny těchto20: Kamerun 1,095 USD/obyv., Čad 747 

USD/obyv., Středoafrická republika 401 USD/obyv., Demokratická republika Kongo 

166 USD/obyv. a Burundi 128 USD/obyv. Příkladem státu, jenž jistě neposkytuje 

vhodné prostředí pro rozvoj národního hospodářství, je čtvrtý nejlidnatější stát Afriky, 

Demokratická republika Kongo. Občanská válka v Rwandě, střet kmene Hutů a Tutsiů, 

se přestěhovala přes hranice do sousední Demokratické republiky Kongo, kde zuří 

dodnes a dle některých odhadů si tzv. Druhá konžská válka (1997-2006) vyžádala 

kolem pěti milionů obětí (počítaje v to i oběti hladomoru, který se v oblasti rozšířil v 

důsledku bojů)21, čímž se stala nejkrvavějším konfliktem od dob II. světové války. 

ECCAS si však i přes výše uvedené klade smělé cíle; jeho hlavním cílem je 

vybudování společného trhu zemí střední Afriky. Mezi některými členy ECCAS již 

společný trh funguje, mimo stojí státy, jež stále nesou tíživé důsledky vnitřních 

                                                 
20 Ponechal jsem stranou ostrovní stát Svatý Tomáš a Princův ostrov, jehož vliv na ekonomickou 

integraci regionu je vzhledem ke zhruba stopadesátitisícové populaci marginální. S HDP 880/obyv. 
však patří do výčtu chudších států ECCAS. 

21 Democratic Republic of the Congo: The Impact of Armed Conflict on Civilians – 
http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Republic_of_the_Congo – 3. 7. 2009 
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ozbrojených konfliktů – Angola, Demokratická republika Kongo a Rwanda (mimo stojí 

též, avšak z rozdílných důvodů, i Burundi a Svatý Tomáš a Princův ostrov). Ostatní 

členové (Čad, Gabon, Kamerun, Republika Kongo, Rovníková Guinea a Středoafrická 

republika) sdruženi v mezinárodní organizaci CEMAC (Středoafrické hospodářské a 

monetární společenství; Economic and Monetary Community of Central Africa), 

požívají nejen výhod společného trhu, ale i společné měny – středoafrického franku, 

který je pevně navázán na euro. 

 

4.4 SADC (Jihoafrické rozvojové společenství) 

 Jihoafrické rozvojové společenství (SADC) bylo založeno Smlouvou z Lusaky 

v roce 1980. K dnešnímu dni má čtrnáct členů. Zakládající členské státy byly vedeny 

zejména snahou odpoutat se od přirozené ekonomické závislosti na apartheidním režimu 

JAR. SADC je další fází ekonomické integrace jižní části afrického kontinentu, která 

započala již na počátku 20. století vytvořením zóny volného obchodu a celní unie mezi 

Unií Jižní Afriky, Bechaunalandem (dnešní Botswana), Basutolandem (dnešní Lesotho) 

a Svazijskem. Jedním ze členů SADC je Tanzanie, která je tak příkladem země, jež se 

účastní více afrických integračních seskupení.  

 Dle čl. V Smlouvy z Lusaky jsou hlavními cíli SADC zejména tyto: a) rozvoj a 

ekonomický růst, odstranění chudoby, zvýšení standardu a kvality života národů jižní 

Afriky a podpora sociálně znevýhodněných skrze regionální integraci; b) rozvoj 

společných politických hodnot, systémů a institucí; c) podpora a obrana míru a 

bezpečnosti; d) podpora trvalého rozvoje; a e) trvalé využití přírodních zdrojů a účelná 

ochrana životního prostředí.  

I SADC je příkladem poměrně úspěšné integrace; ač původně určena jen pro 
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region jižní Afriky, přijetí středoafrické Demokratické republiky Kongo je důkazem 

toho, že i ostatní africké státy mají zájem na participaci v této mezinárodní organizaci. 

Významným okamžikem SADC pak bylo přistoupení JAR v roce 1994; JAR produkuje 

zhruba tři čtvrtiny celkového HDP států jižní Afriky22. 

V rámci SADC došlo mezi dvanácti jeho členy v srpnu roku 2008 k vytvoření 

zóny volného obchodu doplněné o odstranění vnitřních celních bariér (shoda byla 

dosažena u cca 85% veškerého obchodovaného zboží) a jejich jednotný celní sazebník 

pro obchod s třetími státy má být zaveden do konce roku 2010. Ačkoli došlo k 

odstranění vnitřních cel, nedošlo dosud k odstranění opatření s účinky obdobnými clům 

– harmonizaci celního práva, procedur s výběrem cla spojených apod.  

Na prospěšnost integrace lze usuzovat i z toho, že všechny členské státy s 

výjimkou Zimbabwe dosahovaly v období 1998 – 2008 stálého hospodářského růstu, 

přičemž v posledním sledovaném období 2007 – 2008 byl průměrný růst členských 

států SADC 5%23. Jiným ukazatelem účinné podpory obchodu mezi členskými státy 

SADC je to, že od uzavření Smlouvy z Lusaky v roce 1980 vnitrozemské členské státy 

stále více využívají intraregionálních dopravních cest pro vývoz svého zboží – podíl 

zboží, které prochází přístavy přímořských členských států, na celkovém objemu 

exportu zboží produkovaného vnitrozemskými členskými státy, se zvýšil z 20% v roce 

1980 na 60% v roce 199024. 

 

                                                 
22 Jefferis, K., Mbekani, K.: Law, Institutions and Capital Markets Integration. Paris: OECD 

Development Centre, 2001, str. 24. 
23 Maschindano, O., Maro, F. a Hangi, M.: Elimination of Non-Tariff Barriers towards SADC 

Investment Promotion. 2008, str. 1. www.foprisa.net/publications/documents/NTBsinSADC.pdf – 3. 
7. 2009 

24 Goldstein, A.: The New Regionalism in Sub-saharan Africa. Paris: OECD Development Centre, 2002, 
str. 9 
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4.5 IGAD (Mezivládní autorita pro rozvoj) 

IGAD je další regionální ekonomickou organizací, která je považována za 

základ budoucí celoafrické ekonomické integrace. I tato organizace se potýká s 

problémem duplicity členství – všech sedm jejích členských států participuje i na jiných 

integračních seskupeních, typicky na COMESA (6 členů).  

Smlouva o založení Mezivládní autority pro sucho a rozvoj byla uzavřena v 

roce 1986 státy tzv. Afrického rohu (Džibutskem, Etiopií, Keňou, Somálskem, Súdánem 

a Ugandou; po nabytí nezávislosti se v 90. letech připojila Eritrea). Původním účelem 

Společenství bylo podpořit spolupráci v oblasti odstraňování humanitárních katastrof. 

Členské státy měly v té době neblahé zkušenosti s několikerým obdobím sucha, které na 

přelomu 70. a 80. let 20. stol. zapříčinilo několik rozsáhlých hladomorů. 

Spolupráce členských států se však dále rozšiřovala a v roce 1996 došlo v 

Nairobi k přijetí Smlouvy o založení Mezivládní autority pro rozvoj, která mandát 

IGAD rozšířila.  

Cíle IGAD jsou dle čl. 7 Smlouvy zejména následující: a) podporovat společné 

rozvojové plány a postupně harmonizovat hospodářské politiky a sociální, 

technologické a vědecké programy; b) harmonizovat politiky v oblasti obchodu, cel, 

dopravy a spojů,  zemědělství a přírodních zdrojů, a podporovat volný pohyb zboží, 

služeb a osob (počítaje v to právo usazování); c) vytvořit prostředí umožňující 

zahraniční, přeshraniční i domácí investice; d) dosáhnout regionálního potravinového 

zabezpečení a pomáhat členským státům v jejich boji proti suchu, jiným katastrofám a 

jejich následkům; a e) podporovat a realizovat cíle COMESA (viz výše) a Afrického 

hospodářského společenství. 

Projekt IGAD je nyní v podstatě nefunkční. Somálsko se již patnáct let pokouší 
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– zatím marně – nalézt státoprávní integritu, napjaté vztahy znemožňují dohodu Etiopie, 

Eritrey a Súdánu. Keňa a Uganda se poměrně úspěšně integrují v projektu EAC (viz 

níže). Lze tedy presumovat, že společenství IGAD nebude v příštích letech hrát v 

procesu africké integrace významnou roli a zůstane-li vůbec činné, pak se bude 

především soustředit na parciální otázky boje proti suchu apod. 

 

4.6 UMA (Arabsko-maghrebská unie) 

Arabsko-maghrebská unie (UMA) byla založena roku 1989 v Marakéši pěti 

státy – Alžírskem, Libyí, Marokem, Mauretánií a Tuniskem; tyto státy jsou dosud 

jedinými členy této organizace. Cíle UMA uvedené v čl. 3 jejího Zakládacího aktu jsou 

zejména tyto: a) posílit nezávislost členských států; b) ochránit jejich bohatství; c) 

podporovat průmyslový, zemědělský, obchodní a sociální rozvoj; d) rozvíjet (nejen) 

ekonomickou spolupráci členských států, která má vyústit ve vytvoření společného trhu; 

a e) přispívat k mezinárodnímu dialogu.  

Arabsko-maghrebskou unii tvoří na poměry Afriky veskrze hospodářsky 

rozvinuté státy25, jejichž ekonomiky jsou úzce navázány na export do zemí Evropských 

společenství. Dalo by se tedy předpokládat, že její fungování bude příkladem pro ostatní 

regionální ekonomické organizace Afriky. Bohužel, její potenciál nebyl dosud plně 

využit, a to především z důvodu politických sporů mezi členskými státy, zejména pak 

mezi Marokem a Alžírskem. Předmětem sporů je především území západní Sahary, 

které je od 70. let 20. století okupováno z větší části Marokem. Menší část je pak pod 

kontrolou osvobozeneckého hnutí Polisario, které je podporováno Alžírskem.  

Ze sporu se stal postupem času celoafrický problém, protože Maroko roku 

                                                 
25 Průměrný HDP členských států byl v roce 2007 necelých 4,000 USD/obyv. Jak uvedeno výše, stejný 

údaj pro celou Afriku dosahoval v roce 2007 hodnoty 1,385 USD. 
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1984 vystoupilo z Organizace africké jednoty na protest proti přijetí Saharské arabské 

demokratické republiky a bojkotuje i její nástupnickou organizaci, Africkou unii. 

Ačkoliv projekt Afrického hospodářského společenství počítá s UMA jako s jedním z 

regionálních pilířů celoafrické integrace, UMA zatím na projektu Afrického 

hospodářského společenství nespolupracuje.  

Dosud bylo na půdě UMA dosaženo jen mírných pokroků na cestě k integraci 

národních hospodářství členských států – byl zaveden bezvízový styk, dochází k rozvoji 

regionálních dopravních cest a Alžírsko, jakožto významný producent zemního plynu, 

vybudoval přes území Maroka plynovod do Španělska. Jisté pokroky byly dosaženy i 

přistoupením států UMA k vícestranným mezinárodním smlouvám o obchodu a clech. 

 

4.7 CEN-SAD (Společenství sahelských a saharských států) 

CEN-SAD byl založen šesti státy Smlouvou z Tripolis v roce 1998 a k 

dnešnímu dni má 28 členských států. CEN-SAD je příkladem mezinárodní organizace, 

jež činí integrační snahy v Africe méně přehlednými – v roce 1998 existovalo již mnoho 

regionálních iniciativ, které měly podobné cíle jako CEN-SAD. Přestože AU 

dlouhodobě upozorňuje na problém duplicity členství, dostalo se i CEN-SAD statusu 

regionální ekonomické organizace – pilíře budoucího AHS. Důvodem přijetí organizace 

do rodiny regionálních hospodářských společenství – základních stavebních kamenů 

celoafrické integrace – je to, že CEN-SAD má ambice nahradit nefunkční UMA, která 

se ukázala vzhledem k trvajícím problémům mezi Alžírskem a Marokem jako 

neakceschopná a s AHS nespolupracující; Muammar Kaddáfí, jenž je duchovním otcem 

CEN-SAD, tímto projektem též potvrzuje (spolu s vysokou mírou angažovanosti v 

projektu AU) své mocenské ambice stát se vůdcem sjednocující se Afriky. 
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Cílem CEN-SAD je vytvoření hospodářského společenství států a odstranění 

všech překážek integrace. CEN-SAD se zasazuje za vytvoření prostoru volného pohybu 

osob (počítaje v to právo usazování se), zboží, služeb a kapitálu, za rozvoj dopravní 

infrastruktury a za další cíle obsažené v jeho zakládacím aktu. 

Faktické výstupy činnosti CEN-SAD dosud nejsou významné. Potenciál CEN-

SAD je však nezpochybnitelný – členy organizace jsou významné státy severní a střední 

Afriky jako např. Egypt nebo Nigérie, došlo též k zapojení Maroka (a to zejména z 

důvodu neúčasti Alžírska na tomto integračním seskupení). Problémem je již zmiňované 

dvojí členství, které bude zřejmě klíčovou překážkou hlubší integrace členských států. 

  

4.8 EAC (Východoafrické společenství) 

EAC bylo založeno Smlouvou z Arushe dne 30. listopadu 1993. Šlo o již druhý 

projekt východoafrické ekonomické spolupráce, činnost předchozího Východoafrického 

společenství byla ukončena po deseti letech v roce 1977, a to z důvodů veskrze 

politických; zatímco Tanzanie pod vedením Juliuse Nyerereho pěstovala v těsné 

spolupráci s východním blokem, zejména Čínou, socialismus, Keňa se pod vedením 

Jomo Kenyatty orientovala prozápadně. EAC má dnes pět členů, vedle Keňy a Tanzanie 

ještě Burundi, Rwandu a Ugandu.  

Stejně jako ECOWAS je i EAC celní unií (od roku 2005), uplatní se tedy 

jednotný celní sazebník vůči třetím státům a mezi členskými státy došlo k odstranění 

celních bariér (s výhradou členských států EAC vůči Keni, na níž si ostatní členové 

vymohli přechodné období pro platbu cla, jež by mělo skončit v roce 2010)26. Nadto se 

ve Východoafrickém společenství mají brzy uplatnit i základní zásady společného trhu, 

                                                 
26 Členské státy však stále zachovávají správní procedury celního řízení. 
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tedy zejména zákaz diskriminace a volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu; 

předpokládaným datem zahájení fungování společného trhu je rok 201027. EAC je 

příkladem poměrně úspěšné formy regionální ekonomické integrace. „Komparativní“ 

výhodou EAC je oproti ostatním integračním snahám na africkém kontinentu zejména 

nižší počet členských států, poměrně dlouhá tradice obchodních styků mezi členskými 

státy EAC a v neposlední řadě i společný úřední jazyk členských států, angličtina. 

Na příkladu Tanzanie je možno demonstrovat prospěšnost projektu EAC – 

tanzanský export do států EAC byl v roce 1993 zhruba 53 milionů USD, zatímco v roce 

2006 činil již cca 158 milionů USD. Podobně se zvyšoval i souhrnný dovoz z ostatních 

členských států EAC do Tanzanie – v roce 1992 činil tento zhruba 45 milionů USD a do 

roku 2006 se téměř zčtyřnásobil na cca 176 milionů USD28. 

V říjnu 2008 se zástupci COMESA, EAC a SADC shodli na vytvoření jediné 

zóny volného obchodu mezi členskými státy jednotlivých regionálních hospodářských 

společenství. Projekt vytvoření Africké zóny volného obchodu (AFTZ; African Free 

Trade Zone) nebyl dosud více konkretizován. Domnívám se, že je třeba takovou snahu 

pro potřeby rozvoje ekonomické integrace kontinentu vítat, a to i přesto, že je takové 

spojení několika regionálních hospodářských společenství v rozporu s postupným 

vytvářením Afrického hospodářského společenství podle čl. 6 Smlouvy o založení 

Afrického hospodářského společenství. 

V rámci těchto tří regionálních hospodářských společenství totiž dochází k 

mnohým překryvům členství; participace pouze v jedné z těchto mezinárodních 

organizací je spíše výjimkou. Angola, Burundi, Demokratická republika Kongo, Keňa, 

                                                 
27 EAC: Development Strategy 2006-2010, str. 65: http://www.eac.int/about-eac/quick-links/unido-

norad-programme/doc_download/159-eac-development-strategy-2006-2010.html – 3. 7. 2009 
28 EAC: Export, import price indices; producer price indices –  

http://statistics.eac.int/en/economy.html#trade – 3. 7. 2009 
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Madagaskar, Malawi, Mauricius, Seychely, Uganda, Zambie a Zimbabwe jsou vedle 

členství v COMESA členy některého z dalších dvou společenství, Tanzanie sice není 

členem COMESA, ale účastní se jak projektu EAC, tak projektu SADC. Rwanda je 

členem COMESA, EAC a má podanou přihlášku k členství v SADC. Efektivitě  

hospodářské integrace afrického regionu tak jistě prospěje, pokud dojde ke sjednocení 

integračních postupů těchto organizací. 
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5. Africká unie – Právní analýza Charty AU 

5.1 Vznik Africké unie 

Projekt integrace afrického kontinentu do nadnárodních struktur, jež omezí 

suverenitu členských států více, než Organizace africké jednoty, není nový a v africkém 

politickém prostoru se objevoval již od 60. let 20. století. Hlavní propagátor této 

myšlenky, ghanský prezident Kwame Nkrumah, si správně uvědomoval, že má-li Afrika 

uspět v postupně se globalizujícím světě, musí být schopna jednotně formulovat své 

zájmy. V době všeobecného afrického idealismu 60. let nedošla tato myšlenka naplnění 

– jednak se africké státy obávaly ztráty nově nabité suverenity, jednak převážila 

domněnka, že Afrika se stane dostatečně silnou i skrze vytvoření Organizace africké 

jednoty, mezinárodní organizace, jež bude založena zejména na principu rovnosti 

členských států a úctě k svrchovanosti každého z nich. 

Od poloviny 80. let však bylo zřejmé, že nedostatečné kompetence Organizace 

africké jednoty zabraňují řádnému rozvoji kontinentu; ponecháme-li stranou otázky 

ekonomického rozvoje, jež byly od konce 70. let sice pomalu, ale přesto alespoň 

částečně řešeny (v roce 1991 došlo k vytvoření Afrického hospodářského společenství), 

nebyla Organizace africké jednoty s to řešit zejména otázky bezpečnostní. Organizace 

africké jednoty, maje zcela nedostatečný mandát k řešení vnitřních sporů členských 

států, selhala při řešení sporů v Somálsku, Rwandě, Zairu nebo Sieře Leone. Ačkoliv se 

státy Organizace africké jednoty pokoušely omezit tento nedostatek formou přijetí 

některých dokumentů v rámci OAJ29, ukázalo se takové řešení vzhledem k dále trvající 

neschopnosti Organizace africké jednoty zasahovat do vnitřních záležitostí členských 

států jako zcela nedostatečné. Jelikož zde v této době neexistovala v rámci OAJ 

                                                 
29 Jednalo se zejména o tzv. Káhirskou deklaraci z roku 1993, jíž byl ustaven Mechanismus prevence, 

zvládnutí a řešení konfliktů. Káhirskou deklaraci nahradil v roce 2003 Protokol o zřízení Rady AU pro 
mír a bezpečnost (viz níže). 
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dostatečná politická vůle nadřadit zájmu na zachování státní suverenity zájem na míru 

jakožto nezbytném předpokladu ekonomické prosperity afrických národů, počaly se 

některé z členských států OAJ zabývat myšlenkou vytvoření nové mezinárodní 

organizace, jež by nahradila v mnoha ohledech nefunkční a obsolentní OAJ. 

Lze tedy konstatovat, že prvotním důvodem přetvoření OAJ v Africkou unii 

(AU) nebyla snaha o kvalitnější příspěvek ekonomickému rozvoji kontinentu, ale spíše 

snaha o vyřešení bezpečnostních problémů, jež kontinent chronicky sužovaly po 

desetiletí. Vedle toho si zastánci projektu Africké unie uvědomovali, že OAJ nedokáže 

jednotně reprezentovat zájmovou multiplicitu regionu na mezinárodním poli, což Afriku 

jako celek staví do role oběti procesu globalizace. Evidentním projevem tohoto byl mj. i 

výsledek tzv. Uruguayského kola jednání GATT o liberalizaci světového obchodu 

(1986-1994), jenž pro Afriku a rozvojový svět jako celek znamenal další zklamání – 

světový obchod zemědělskými produkty a textilem nedošel liberalizace – vyspělé státy 

západního světa se odmítly vzdát subvencí domácí produkce, jakož i cel a množstevních 

kvót pro dovozy zahraničních produktů; na druhou stranu ty samé státy prosadily 

některá opatření, jež vedly k přímému hospodářskému poškození zemí třetího světa – 

např. přijetí dohody TRIPS posílilo ochranu práv duševního vlastnictví, což v důsledku 

vedlo západní farmaceutické firmy k tomu, že systematicky zabraňovaly výrobě 

nelicencovaných generik svých léků v rozvojových zemích, a tím znesnadňovaly nebo 

přímo znemožňovaly mnohým nakaženým přístup k lékům tlumícím nemoc HIV/AIDS. 

Vedle důvodů vnitřních, afrických, vedly k přetvoření OAJ v Africkou unii i 

důvody vnější, jež souvisely zejména s poskytováním rozvojové pomoci. 

Zdiskreditovaná a nefunkční OAJ nebyla s to naplnit jeden z hlavních cílů své existence 

stanovený v čl. II(1)(b) Charty OAJ, tj. koordinovat a zesílit spolupráci afrických států 

za účelem dosažení lepšího života národů Afriky. Neschopnost fungovat jako předěl 



 40 

mezi poskytovateli rozvojové pomoci a jejími příjemci – národními státy, dohlížet na 

její správné a spravedlivé použití a rozdělení, zajistit transparentnost zacházení s 

prostředky poskytnutými západním světem nebo dbát na dodržování lidských práv v 

celoafrickém měřítku tak byly vnějšími důvody, jež měly OAJ donutit buď k radikální 

reformě nebo k přeměně v jinou instituci, která by lépe a kultivovaněji plnila roli 

zástupce afrických států v mezinárodním společenství.  

Významným faktorem působícím proti zachování OAJ byl i chladný vztah 

USA k ní. OAJ byla první mezinárodní organizací, která odsoudila sankce, jež USA na 

počátku 80. let uvalily na Libyi pro její podporu terorismu. Vyplacení odškodnění 

pozůstalým po teroristickém útoku na letadlo PanAm30 pak bylo symbolickým aktem, 

jenž měl mj. i podpořit vztahy USA s Africkou unií a naznačit diskontinuitu mezi OAJ a 

její nástupkyní AU. 

Nespravedlnost globálního ekonomického řádu a zároveň tlak poskytovatelů 

rozvojové pomoci vyvolaly reakci afrických států na konci 90. let. OAJ se v roce 1999 

sešla na mimořádném summitu v libyjském Sirte, kde se pod vedením Muammara 

Kaddáfího, jenž se stylizoval do role hlavního propagátora myšlenky africké integrace, 

shodla na vytvoření nové mezinárodní organizace, která nahradí Organizaci africké 

jednoty. 11. července 2000 pak byl Ústavní akt Africké unie slavnostně podepsán v 

hlavním městě republiky Togo, Lomé. 

Došlo tak k zániku OAJ, organizace, jež nesplnila většinu ze svých cílů. 

Africký kontinent se sice dikcí Charty OAJ podařilo „osvobodit“ z područí koloniálních 

mocností, avšak Afrika se po celou dobu existence OAJ potýkala s chudobou, 

nemocemi nebo závislostí na finanční pomoci západního světa a ve většině členských 

                                                 
30 Teroristický útok byl spáchán v roce 1988 nad skotským městečkem Lockerbie a vyžádal si 270 obětí, 

z toho 189 Američanů. USA spolu s Velkou Británií vinily z útoku Libyi, ta vinu popírala. Přesto po 
patnácti letech vyplatila pozůstalým odškodné. 
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států nedošlo k realizaci principů vlády práva a dobré správy. 

 

5.2 Pojem Africké unie a její vztah k Africkému hospodářskému 
společenství 

Africká unie je mezistátní organizací, jejíž působnost je vymezena cíli 

stanovenými v čl. 3 Ústavního aktu AU. Sídlem AU je Addis Abeba, hlavní město 

Etiopie. Členem AU může být dle čl. 29(1) Ústavního aktu AU kterýkoliv z afrických 

států, jehož přijetí schválí ostatní členové kvalifikovanou většinou. K dnešnímu dni je 

členem AU 53 afrických států; jediným africkým státem, jenž dosud stojí mimo, je 

Maroko – vzhledem k výše uvedenému nesouhlasu s přijetím Saharské arabské 

demokratické republiky. Pozastavené členství mají v současnosti Guinea a Madagaskar; 

důvodem je neústavní změna vlády, jež je dle čl. 4(p) kontradiktorní k principům, na 

nichž je AU založena. 

V preambuli se AU hlásí k idejím panafrikanismu a dekolonizačnímu boji za 

nezávislost afrického kontinentu; oceňuje též zásluhy OAJ v procesu osvobozování 

kontinentu a utváření společné africké identity. Oproti preambuli OAJ však vyzdvihuje 

roli ochrany lidských práv, demokratických institucí, dobré správy a vlády práva. 

Preambule Ústavního aktu AU též upozorňuje na ekonomické a politické změny, jimiž 

prochází současný svět a vyzývá k potřebě urychlit proces provádění ustanovení 

Smlouvy o Africkém hospodářském společenství, aby tak Afrika mohla lépe čelit 

výzvám souvisejícím s procesem globalizace. 

Africké hospodářské společenství je dle čl. 33(1) Ústavního aktu AU a 

preambule Smlouvy o založení Afrického hospodářského společenství součástí AU. 

Vztah Ústavního aktu AU ke Smlouvě o založení Afrického hospodářského společenství 

je pak upraven v čl. 33(2) Ústavního aktu AU. Ten stanoví, že jakékoli ustanovení 
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Ústavního aktu AU má přednost před odporujícím ustanovením Smlouvy o založení 

AHS. 

 

5.3 Cíle AU 

Dle čl. 3 Ústavního aktu AU, v platném znění31, jsou cíle AU tyto: a) dosažení 

větší jednoty a solidarity mezi státy a národy Afriky; b) obrana svrchovanosti, územní 

jednoty a nezávislosti členských států; c) zrychlení politické a socioekonomické 

integrace kontinentu; d) podpora a obrana společných postojů afrických států; e) 

podpora mezinárodní spolupráce, a to zejména s ohledem na znění Charty OSN a 

Všeobecné deklarace lidských práv; f) podpora míru, bezpečnosti a stability na 

kontinentu; g) podpora demokratických zásad a institucí, účasti veřejnosti a zásad dobré 

správy; h) podpora a ochrana lidských práv a práv národů v souladu s Africkou chartou 

lidských a národních práv32 a dalšími významnými lidskoprávními dokumenty; i) 

zajištění skutečné účast žen v rozhodovacích procesech, zejména v oblastech politiky, 

ekonomiky a kultury; j) zajištění podmínek pro zlepšení pozice afrického kontinentu ve 

světové ekonomice a mezinárodních vyjednáváních; k) podpora udržitelného rozvoje v 

rovině ekonomické, sociální i kulturní, jakož i integrace afrických ekonomik; l) podpora 

spolupráce ve všech oblastech lidské aktivity za účelem zlepšení životních podmínek 

národů Afriky; m) koordinace a harmonizace politiky existujících a v budoucnu 

vzniklých regionálních ekonomických organizací za účelem postupného dosahování cílů 

AU; n) napomáhání k rozvoji kontinentu skrze podporu vědy a výzkumu ve všech 

oblastech; o) spolupráce s významnými mezinárodními společníky za účelem odstranění 

                                                 
31 Ústavní akt AU byl pozměněn přijetím dvou dodatků v roce 2003, jež čl. 3 Ústavního aktu AU 

rozšířily o cíle níže uvedené pod písmeny i), p) a q). 
32 Africká charta lidských a národních práv byla přijata v rámci OAJ v roce 1981; účinnosti nabyla v 

roce 1986. Vzhledem k počtu ratifikací (53 afrických států) se Africká charta lidských a národních 
práv stala nejvýznamnějším lidskoprávním dokumentem afrického regionu. 
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léčitelných onemocnění a podpory zdraví na africkém kontinentu; p) rozvoj a podpora 

společných politik v oblasti obchodu, obrany a zahraničních věcí za účelem obrany 

kontinentu a zlepšení pozic k vyjednávání; q) výzva africké diaspoře k účasti na 

budování AU. Vybrané cíle AU jsou níže podrobeny analýze. 

5.3.1 Jednota a solidarita mezi státy a národy Afriky 

K dosažení cíle uvedeného v čl. 3(a) Ústavního aktu AU, tj. dosažení větší 

jednoty a solidarity mezi státy a národy Afriky, jakož i dalších cílů, zejména snahy o 

zvýšení míry participace veřejnosti na rozhodovacích procesech AU, byla mj. zřízena 

Hospodářská, sociální a kulturní rada (Economic, Social and Cultural Council, 

ECOSOCC), jež je tvořena 150 zástupci africké občanské společnosti. Problém, jenž 

může ovlivnit složení ECOSOCC je ten, že žádosti o členství nejsou podávány přímo 

orgánu AU, ale jsou podrobeny vnitřní selekci v jednotlivých členských státech. 

Podmínkou účasti v ECOSOCC je dle čl. 6(2) Statutu ECOSOCC ztotožnění se s cíli a 

principy AU stanovenými v čl. 3 a 4 Ústavního aktu AU. ECOSOCC dle čl. 7 Statutu 

ECOSOCC disponuje pouze poradní pravomocí; působí na úseku konkretizace 

obecných cílů AU v jednotlivé programy AU a posléze hodnotí jejich provádění. 

Samotný fakt, že ECOSOCC byl zahrnut do organizační struktury AU, 

naznačuje posun ve vnímání občanské společnosti africkými vládci. OAJ, tvořená 

povětšinou autoritářskými vůdci, vnímala jakékoli občanské iniciativy značně 

nepřátelsky. Orgán ECOSOCC je institucionálním příslibem v procesu vymezování se 

represivním režimům a má ambice poskytovat solidní základ pro realizaci hodnot 

demokracie v postupně se pluralizující africké společnosti. 

5.3.2 Obrana svrchovanosti, územní jednoty a nezávislosti členských států 

Tento cíl se shoduje s cílem, který obsahovala Charta OAJ ve svém čl. II(1)(c). 

Africký prostor nabízí řadu případů, kdy se tento cíl dostal do rozporu s hodnotou 
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lidských práv, jejíž obrana je také dle čl. 3(h) Ústavního aktu AU cílem AU (podpora a 

ochrana lidských práv a práv národů v souladu s Africkou chartou lidských a národních 

práv a dalšími významnými lidskoprávními dokumenty). Pokud bychom použili 

systematický výklad ad maiori a minus a chápali seznam úkolů v Ústavním aktu AU 

seřazený od těch nejvýznamnějších až k těm nejméně významným, lze dovozovat, že 

obrana svrchovanosti, územní jednoty a nezávislosti členských států má přednost před 

ochranou lidských práv a práv národů.  

Za příklad střetu principu ochrany lidských práv a principu svrchovanosti 

členského státu může sloužit tzv. krize v Darfúru; řešení, které zde nabídla AU, bylo 

nedostatečné. Nelze říci, že by AU byla vedena úmyslem nezasahovat do konfliktu; AU 

se zejména potýkala s nedostatkem prostředků, kdy do oblasti o velikosti Španělska 

bylo nejprve nasazeno jen kolem 6 000, v druhé fázi pak 7 000 členů mise AU, navíc 

postrádajících kvalitní materiální vybavení. Vzhledem k tomu, že angažmá mírových 

sborů OSN bylo, zejména díky snaze Číny jakožto stálého člena Rady bezpečnosti OSN 

disponujícím právem veta, dlouho blokováno a společné jednotky OSN a AU zahájily 

misi UNAMID až v lednu roku 2008, lze konstatovat, že přístup AU k problému byl 

dosti liknavý. S. Makinda a F. Wafula Okumu v této souvislosti uvádí, že: „způsob, 

jakým AU přistoupila k řešení krize naznačuje, že zájmy státu převáží nad odpovědností 

za ochranu trpících“33.  

Posunem od dob OAJ je však již jen samotný fakt, že AU může vysílat 

ozbrojené sbory do členských států; podrobně si tento nástroj uskutečňování cílů AU 

rozebereme v kapitole týkající se zásad činnosti AU. 

                                                 
33 Makinda, S., Wafula Okumu, F.: The African Union. Oxford: Routledge, 2008, str. 93 
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5.3.3 Podpora demokratických zásad a institucí, účasti veřejnosti a zásad 
dobré správy 

Tento cíl signalizuje zřetelné odchýlení se od dikce Charty OAJ, která hodnoty 

demokracie a veřejné správy opomíjí. Africká unie sice do Ústavního aktu AU včlenila 

podporu demokratických zásad a institucí, účasti veřejnosti na rozhodovacích procesech 

AU a zásad dobré správy, avšak i zde je otázkou, na kolik dojde k naplnění tohoto cíle. 

Africká unie participuje na monitorování voleb; je však třeba zmínit incident z května 

2005, kdy AU prohlásila volby v Etiopii za svobodné a prosté manipulace. To bylo 

nejen v rozporu s míněním velké části obyvatelstva, která vyšla do ulic, ale i v rozporu s 

monitoringem EU, který byl prováděn též. 

K tomu, aby výše uvedené cíle AU došly naplnění, mají přispět dvě důležité 

reformy, jež se AU pokouší zavést. Jednak by se měl Panafrický parlament vyvinout v 

orgán nadaný plnou legislativní pravomocí (více k jeho pravomocím viz níže) a členské 

státy by měly mít povinnost účastnit se programu APRM. Program APRM (African Peer 

Review Mechanism) je součástí širšího projektu NEPAD (New Partnership for Africa's 

Development), skrze nějž se Africká unie pokouší naplnit rozvojové cíle stanovené v 

Ústavním aktu AU34. Programem APRM se Africká unie snaží vymezit objektivní 

testovací kritéria pro hodnocení kvality veřejné správy, podnikatelského prostředí a 

míry politické stability v jednotlivých členských státech; hodnotí se naplňování cílů 

stanovených v Deklaraci o demokracii, politické, ekonomické a korporátní správě, 

kterou Africká unie přijala dne 18. června 2002 na prvním zasedání Shromáždění hlav 

států AU v jihoafrickém Durbanu. Testy APRM řídí nezávislá instituce a její výstupy 

mají významný vliv zejména na rozhodování zahraničních investorů. Pohříchu však 

států, jež by si nechaly otestovat svojí výkonnost oproti dikci zmíněné deklarace není 

                                                 
34 Program NEPAD byl včleněn do struktury OAJ těsně před jejím zánikem, v roce 2001. NEPAD má 4 

základní cíle – a) vymýtit chudobu, b) zajistit africkým státům trvale udržitelný ekonomický růst a 
rozvoj; c) zvýšit roli Afriky v procesu globalizace; d) zvýšit roli žen na rozhodování společenosti. 
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mnoho – k červenci 2008 se systému APRM účastnilo 29 států35.  

Proto lze uzavřít, že by podpoře demokratických zásad a institucí, účasti 

veřejnosti a zásad dobré správy zejména přispělo povinné testování členských států AU 

a následná pravomoc AU vést ty členské státy, jež neprospěly bez výhrad, k nápravě 

nedostatků. 

 

5.4 Zásady, jimiž se při své činnosti AU řídí 

Čl. 4 Ústavního aktu AU, v platném znění, formuluje zásady, jimiž se AU řídí 

při naplňování svých cílů obsažených v čl. 3 Ústavního aktu AU. Těmito zásadami jsou: 

a) zásada rovnosti a vzájemné sounáležitosti mezi členskými státy AU; b) zásada 

respektu k hranicím členských států jakožto výsledku procesu dekolonizace; c) zásada 

účasti afrických národů na činnostech AU; d) ustavení společné obranné politiky pro 

africký kontinent; e) zásada mírového řešení konfliktů mezi členskými státy navzájem, a 

to prostředky, jež určí Shromáždění hlav a států AU; f) zásada zákazu použití síly nebo 

hrozby použití síly mezi členskými státy AU; g) zásada nevměšování se do vnitřních 

záležitostí členského státu jiným členským státem; h) právo AU zasáhnout na základě 

rozhodnutí Shromáždění hlav a států v členském státě v případě závažných okolností, 

jmenovitě: válečných zločinů, genocidy a zločinů proti lidskosti; anebo v případě, že 

zde existuje vážná obava o osud míru a stability v členském státě na základě rozhodnutí 

Rady AU pro mír a bezpečnost; i) zásada mírumilovného soužití členských států a jejich 

právo žít v míru a bezpečnosti; j) právo členského státu žádat zásah AU za účelem 

obnovení míru a bezpečnosti; k) podpora samostatnosti v rámci AU; l) podpora rovnosti 

pohlaví; m) zásada respektování demokratických principů, lidských práv, vlády práva a 

                                                 
35 African Peer Review Mechanism: Participation – 

http://en.wikipedia.org/wiki/African_Peer_Review_Mechanism – 3. 7. 2009 



 47 

dobré správy; n) podpora sociální spravedlnosti v procesu hospodářského rozvoje; o) 

zásada respektu k nedotknutelnosti lidského života, odmítnutí beztrestnosti politických 

atentátů, aktů terorismu a jiných protistátních aktivit; p) zásada odmítnutí neústavních 

změn vlády; q) zákaz členského státu uzavírat smlouvy a vstupovat do aliancí, jež jsou 

svou povahou neslučitelné se zásadami a cíli AU; a r) zákaz členského státu poskytovat 

své území jako základnu pro útoky proti jinému členskému státu. 

Zásady je možno dělit do dvou skupin; do prvé skupiny lze zařadit zásady, jež 

lze označit jako tradiční, protože je Ústavní akt AU převzal z Charty OAJ; druhá 

skupina pak sestává ze zásad, jež jsou pro potřeby činnosti AU formulovány nově. Do 

první skupiny lze řadit např. zásadu rovnosti a vzájemné sounáležitosti mezi členskými 

státy AU, zásadu respektu k hranicím členských států jakožto výsledku procesu 

dekolonizace nebo zásadu nevměšování se do vnitřních záležitostí členského státu 

jiným členským státem. Skupina druhá je tvořena zásadami, jež jsou mnohdy odpovědí 

na neschopnost OAJ řešit problémy afrického kontinentu v minulých desetiletích. 

Traumatické zkušenosti občanských válek v Somálsku nebo Rwandě obohatily text 

Ústavního aktu AU o zásadu autorizované intervence AU v členském státě (čl. 4(h) 

Ústavního aktu AU, v platném znění; viz výše písmeno h) nebo právo členského státu 

žádat zásah AU za účelem obnovení míru a bezpečnosti. Oproti textu Charty OAJ byly 

do Ústavního aktu AU zaneseny ve větším měřítku i principy dobré správy a důraz na 

sociální spravedlnost. 

Čl. 4(h) Ústavního aktu AU prolamuje jednu ze základních složek klasické 

teorie státní suverenity – zásadu nevměšování se do vnitřních věcí státu. Ústavní akt AU 

tak reaguje na nedostatečnost dikce Charty OAJ, která neposkytovala OAJ žádné 

pravomoci k tomu, aby tato organizace působila v oblasti vnitřních věcí členských států 

– důsledkem takového omezení byla faktická neschopnost OAJ zabývat se 
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nejvýznamnějšími bezpečnostními problémy kontinentu a výsledná marginalizace role 

OAJ v procesu rozvoje Afriky.  

Vznešené cíle, jež OAJ zamýšlela naplnit, nemohly být realizovány bez 

existence elementárních mírových podmínek pro rozvoj společenství. Charta OAJ 

ponechávala pravomoc intervence stranou zejména proto, že členové OAJ byli zároveň 

členy OSN; Rada bezpečnosti OSN pak měla být tím orgánem, který o mírové 

intervenci v členském státě OSN rozhodne podle čl. 42 Charty OSN. Spoléhání se na 

Radu bezpečnosti OSN se však pro potřeby afrických zájmů ukázalo jako nedostatečné. 

Období tzv. Studené války učinilo, zejména vzhledem k proceduře přijímání meritorních 

rozhodnutí podle čl. 27(3) Charty OSN36, Radu bezpečnosti OSN v podstatě 

neakceschopnou a přes množství vnitřních konfliktů, občanských válek a flagrantních 

porušování občanských a lidských práv na africkém kontinentu docházelo k mírovým 

zásahům OSN jen výjimečně. 

Ústavní text AU dává proto AU k disposici další možnost řešení vnitřních 

sporů v členských státech. AU má právo intervenovat v členských státech AU v případě, 

že tam dochází k válečným zločinům, genocidě, zločinům proti lidskosti, popř. tam 

existuje vážná hrozba míru a stabilitě členského státu. Podmínkou zásahu AU je to, že 

se o potřebě zásahu usnese Shromáždění hlav států AU. V případě „pouhé“ existence 

vážné hrozby míru a stabilitě členského státu je zapotřebí i doporučení Rady AU pro 

mír a bezpečnost. Rozhodnutí Shromáždění hlav a států AU o intervenci v členském 

státě AU se přijímá zvláštní procedurou na mimořádné schůzi Shromáždění. K tomu, 

                                                 
36 Čl. 27(3) Charty OSN stanoví: „O všech ostatních věcech rozhoduje Rada bezpečnosti kladnými hlasy 

devíti členů včetně hlasů všech stálých členů...“ Tedy, k přijetí meritorního rozhodnutí je třeba získat 
souhlas všech stálých členů Rady bezpečnosti OSN. Stálými členy Rady bezpečnosti OSN jsou dle čl. 
23(1) Charty OSN Čínská republika, Francie, Rusko, Spojené království Velké Británie a Severního 
Irska a Spojené státy americké. Z toho je patrno, že v době tzv. Studené války bylo značně obtížné 
nalézt takové porušení mezinárodního práva, jež by vyvolalo souladnou reakci USA a tehdejšího 
Svazu sovětských socialistických republik. 
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aby byla mimořádná schůze vůbec svolána, je třeba žádosti předsedy Shromáždění 

(podmínkou učinění takové žádosti je její řádná konzultace se všemi členskými státy) 

nebo žádosti členského státu a následného souhlasu dvou třetin členských států. 

Předmět mimořádné schůze musí být členským státům oznámen nejméně 15 dnů přede 

dnem konání mimořádné schůze; rozhodnutí o intervenci je pak přijato, pokud dvě 

třetiny členských států vysloví souhlas. 

Pro úplnost je třeba ještě doplnit, že suverenita členských států je potlačena i 

ustanovením čl. 23(2) Ústavního aktu AU, který stanoví, že Shromáždění může jménem 

AU uložit odpovídající sankce těm členským státům AU, jež se nebudou řídit 

závaznými rozhodnutími a politikami AU, popř. dle čl. 52 Protokolu o zřízení Soudního 

dvora AU nevyhoví povinnosti obsažené v rozsudku Soudního dvora. Podobné 

ustanovení Charta OAJ neobsahovala; i proto nedošlo k naplnění poslání OAJ, neboť 

provedení rozhodnutí OAJ záviselo pouze na politické vůli členského státu. 

 

5.5 Orgány AU/AHS a jejich struktura 

Jak již uvedeno výše, AU má 53 členů, což může vyvolávat pochybnosti o 

akceschopnosti této mezinárodní organizace. Pro dotvoření celkového obrazu fungování 

a významu AU je proto důležité též analyzovat procedurální aspekty přijímání 

rozhodnutí v rámci AU. Jak bude patrno z dalšího výkladu, má AU v institucionálním 

zabezpečení naplňování cílů Ústavního aktu AU značné rezervy; neschopnost zajistit 

akceschopnost institucí AU se v dnešní době jeví jako jedna z důležitých překážek 

afrického integračního procesu. 

Klíčovými orgány AU de iuris jsou zejména tyto: Shromáždění hlav států, 

Výkonný výbor, Panafrický parlament, Soudní dvůr, Rada pro mír a bezpečnost, 
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Komise stálých zástupců, zvláštní technické komise, Hospodářská a sociální rada, 

Komise AU a Africká investiční banka. De facto jsou však v současnosti integrační 

snahy soustředěny zejména do Shromáždění hlav států, Výkonného výboru a Komise 

AU. 

Funkčnost organizační struktury je poznamenána i tím, že před přijetím 

Ústavního aktu AU nebyly africkou reprezentací jasně formulovány problémy, jež by 

měly orgány AU řešit; klíčovou snahou bylo zejména odpoutání se od nefunkčního 

systému OAJ a její zkompromitované tradice. Byly nejprve vytvořeny orgány (přičemž 

vzorem bylo nepochybně institucionální uspořádání Evropské unie) a teprve poté se 

rozhodovalo o jejich pravomocech. 

Dalším aspektem, jenž omezuje funkčnost institucí AU, je nedostatečné 

financování infrastruktury AU. Předpokládaný rozpočet institucí AU na rok 2009 je 

zhruba 164 milionů USD37. Porovnání s rozpočtem Evropských společenství vyznívá 

pro AU tristně, rozpočet administrativního provozu Evropských společenství na rok 

2009 je zhruba 6,1 miliardy USD38. Zdroje financování rozpočtu AU jsou tyto – a) 

zhruba 94 milionů USD bylo vybráno od členských států; b) zhruba 57 milionů USD 

bylo získáno z „vnějších“ zdrojů financování, typicky z programů mezinárodní 

spolupráce; a c) zhruba 13 milionů USD je generováno z přebytků rozpočtů čtyř 

předcházejících rozpočtových roků39. 

Jak bude patrno z následující institucionální analýzy orgánů AU, je zřejmým 

                                                 
37 Assembly of the African Union: Decision 208(XII) – http://www.africa-

union.org/root/au/Documents/Decisions/decisions.htm#20002003 – 3. 7. 2009 
38 EUR-Lex: Official Journal – 2009 – L069 – http://eur-

lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2009:069:SOM:CS:HTML – 3. 7. 2009. Do statistiky jsem 
nezapočítal náklady na důchody bývalých úředníků ES/EU, které v roce 2009 činí zhruba 1,6 miliardy 
USD.  

39 Assembly of the African Union: Decision 208(XII) – http://www.africa-
union.org/root/au/Documents/Decisions/decisions.htm#20002003 – 3. 7. 2009 
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problémem funkčnosti i poměrně rigidní charakter přijímání rozhodnutí. Klíčová 

rozhodnutí činí Shromáždění hlav států AU – to je však omezeno nutností hledat 

alespoň 36 hlasů pro kterékoli rozhodnutí (výjimku tvoří rozhodnutí ryze 

procedurálního charakteru), což při vědomí pestrosti zájmů členských států nutně 

působí postupu africké integrace značné obtíže. 

Tato kapitola nás blížeji seznámí s jednotlivými orgány AU, přičemž zvláštní 

pozornost bude též věnována pravomocem, jež tyto orgány vykonávají na základě 

Smlouvy o založení Afrického hospodářského společenství.  

5.5.1 Shromáždění hlav států AU 

5.5.1.1 Pravomoci založené Ústavním aktem AU 

Shromáždění hlav států AU (Shromáždění) je vrcholným orgánem AU, který 

sestává z hlav států a vlád členských států. V čele Shromáždění je předseda, jenž je 

volen na období jednoho roku; předsedou se může stát jen ten, kdo je buď hlavou státu, 

nebo předsedou vlády členského státu AU. Předseda Shromáždění je nadán zejména 

reprezentačními pravomocemi. Shromáždění se schází na řádných schůzích dvakrát 

ročně, v lednu a v červenci; kromě těchto schůzí je možné svolat i schůzi mimořádnou, 

např. pro potřeby rozhodnutí o intervenci AU v členském státu (viz výše). 

Rozhodování je přijímáno konsensem. V otázkách, v nichž není možno 

konsensu dosáhnout, postačí souhlas dvou třetin všech členských států AU. Přijetí 

rozhodnutí o procedurálních otázkách, počítaje v to i rozhodnutí o tom, zda předmětná 

otázka je či není otázkou procedurální, žádá souhlas poloviny přítomných. Shromáždění 

je usnášeníschopné za přítomnosti zástupců alespoň dvou třetin členských států. 

Shromáždění je nadáno pro potřeby AU klíčovými pravomocemi, mezi něž 

patří dle čl. 9(1) Ústavního aktu AU, v platném znění, např.: a) určování společných 



 52 

politik AU; b) rozhodování o žádostech o přijetí do AU (pro toto rozhodnutí postačí dle 

čl. 29(2) Ústavního aktu AU prostá většina všech členských států); c) zřizování orgánů 

AU40; d) dohlížení na provádění politik a rozhodnutí AU, jakož i jejich dodržování ze 

strany členských států AU; e) přijímání rozpočtu AU; f) činění závazných pokynů 

Výkonnému výboru v těch věcech, jež se týkají účasti AU v konfliktech, válkách, jiných 

naléhavých situacích a obnově míru; g) jmenování a odvolávání soudců Soudního 

dvora; h) jmenování předsedy Africké komise, jeho zástupce a jednotlivých členů 

Africké komise. Pravomoci výše uvedené pod body d) a f) může vykonávat sám 

předseda Shromáždění ve spolupráci s předsedou Africké komise. Shromáždění může 

kteroukoliv ze svých pravomocí delegovat na jiný orgán AU. 

Ačkoliv je Shromáždění nadáno významnými pravomocemi, nezakládá 

Ústavní akt AU žádné kontrolní mechanismy činnosti Shromáždění. Jedinou možností, 

jejíž závažné limity jsou popsány dále, je obrátit se na Soudní dvůr AU (viz níže), do 

jehož pravomoci spadá dle čl. 19 Protokolu o zřízení Soudního dvora AU rozhodování o 

souladu kteréhokoliv rozhodnutí orgánu AU s Ústavním aktem AU. 

Na každé ze schůzí činí Shromáždění mnohá rozhodnutí. Na provádění těchto 

rozhodnutí pak dále dohlíží Africká komise, která pro potřeby Shromáždění připravuje k 

termínu jeho další schůze zprávy o provádění těchto rozhodnutí. Lze rozlišovat šest 

forem rozhodnutí Shromáždění – nařízení, směrnice, doporučení, deklarace, rezoluce 

nebo usnesení. Nařízení a směrnice jsou pro členské státy, jimž jsou tyto adresovány, 

závazné a členské státy jsou povinny je provést do vnitrostátních právních řádů do 

třiceti dnů. Oproti tomu doporučení, deklarace, rezoluce a usnesení mají formu tzv. soft-

law, nejsou tedy právně závazné a mají dle čl. 33(1)(c) Jednacího řádu Shromáždění 

                                                 
40 Nejnovějším příkladem využití této pravomoci je Protokol k Ústavnímu aktu AU o zřízení Africké 

investiční banky, přijatý na 12. řádné schůzi Shromáždění v Addis Abebě dne 4. února 2009, jímž 
došlo ke zřízení Africké investiční banky. 
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vést k sjednocování stanovisek jednotlivých členských států. 

5.5.1.2 Pravomoci založené Smlouvou o založení Afrického hospodářského 
společenství 

Smlouva o založení AHS prohlašuje ve svém čl. 8(1) Shromáždění za vrcholný 

orgán AHS a činí jej odpovědným za realizaci cílů AHS. K naplnění cílů AHS je 

Shromáždění nadáno zejména těmito pravomocemi: a) vymezovat obecné politiky AHS 

a činit pokyny, koordinovat a harmonizovat ekonomické, vědecké, technické, kulturní a 

sociální politiky členských států; b) učinit jakékoli kroky dle Smlouvy o založení AHS k 

naplnění cílů AHS; c) dohlížet na fungování orgánů AHS a na provádění cílů AHS; d) 

na základě doporučení Výkonného výboru rozhodovat a činit závazné pokyny 

regionálním ekonomickým organizacím za účelem dosažení cílů AHS; e) na základě 

doporučení Výkonného výboru přijímat rozpočet AHS; f) obracet se na Soudní dvůr 

AHS v případě, že členský stát nesplnil závazky ze Smlouvy o založení AHS 

vyplývající nebo rozhodnutí Shromáždění nebo Výkonného výboru apod. Shromáždění 

má též významné pravomoci jmenovací. 

5.5.2 Výkonný výbor AU 

Výkonný výbor AU je tvořen ministry zahraničních věcí členských států nebo 

jinými ministry – pověřenci národních vlád41. Výkonný výbor je odpovědný 

Shromáždění. Výkonný výbor zasedá alespoň dvakrát ročně, svolání mimořádného 

zasedání je možné se souhlasem dvou třetin členů. Procedura přijetí rozhodnutí je 

totožná jako u Shromáždění. 

Lze obecně říci, že hlavní funkce Výkonného výboru spočívá v tom, že 

připravuje Shromáždění podklady pro rozhodování a určování dalšího vývoje AU/AHS. 

Výkonný výbor tedy funguje ex ante k rozhodování Shromáždění, Africká komise pak 

                                                 
41 Složení je stejné jako v případě Rady ministrů EU, jejíž složení je odvislé od problematiky, jež je na 

schůzi projednávána. 
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ex post rozhodnutí Shromáždění provádí (a Výkonný výbor je nadán pravomocí a též 

povinností na toto provádění dohlížet). Čl. 13 Ústavního aktu AU stanoví, že Výkonný 

výbor koordinuje některé politiky AU a činí k nim rozhodnutí. Jde zejména o otázky a) 

zahraničního obchodu; b) energetiky, průmyslu a nerostného bohatství; c) výživy, 

zemědělství, chovatelství a lesnictví; d) ochrany životního prostředí, humanitární 

pomoci; e) dopravy a komunikací; f) vzdělání, kultury, zdraví a lidských zdrojů; g) vědy 

a technologií aj. Výkonný výbor může některé ze svých pravomocí přenést na zvláštní 

technické komise, jež si za tímto účelem zřizuje. 

Postavení a pravomoci Výkonného výboru založené Smlouvou o založení 

Afrického hospodářského společenství jsou de facto totožné k těm, jež Výkonnému 

výboru zakládá Ústavní akt AU. Výkonný výbor činí Shromáždění doporučení a 

navrhuje mu stanoviska, řídí aktivity podřízených orgánů a vykonává další funkce, ať 

již předepsané Smlouvou o založení Afrického hospodářského společenství nebo na 

Výbor delegované Shromážděním. 

5.5.3 Panafrický parlament 

Panafrický parlament zahájil činnost v březnu roku 2004. Jeho sídlem je město 

Midrand v Jihoafrické republice. Parlament není zatím vybaven legislativní pravomocí; 

jeho funkce je čistě poradní. AU však hodlá postupně pravomoci Panafrického 

parlamentu rozšiřovat, aby se tento stal orgánem s plnou legislativní pravomocí; měl by 

hrát významnou úlohu zejména v otázkách ochrany lidských práv, vytváření 

demokratických institucí nebo popularizaci a prosazování hodnot dobré správy42. Je 

však nasnadě, že plná legislativní pravomoc spolu s přímou volbou zástupců členských 

států by především zvýšila legitimitu projektu a institucí AU.  

                                                 
42 Viz čl. 2(3) a čl. 3 Protokolu ke Smlouvě o zřízení Afrického hospodářského společenství o 

Panafrickém parlamentu ze dne 2. března 2001. 
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Zejména vzhledem k omezeným pravomocem Panafrického parlamentu se 

zatím neuplatňuje přímá volba do něj. Členské státy vysílají po pěti zástupcích 

národních parlamentů (alespoň jedním z nich musí být žena); tito mají být vybíráni tak, 

aby reprezentovali pluralitu politických proudů v zemi. Ačkoliv má být Panafrický 

parlament především reprezentantem afrického obyvatelstva, neodráží tento fakt jeho 

složení – Nigérie, jež má cca 120 milionů obyvatel, má stejný počet pěti zástupců jako 

Svatý Tomáš a Princův ostrov se zhruba 100 000 obyvateli.  

Role Panafrického parlamentu je marginální; nemá ani legislativní, ani 

kontrolní pravomoci, nepřipravuje ani neschvaluje rozpočet AU. Parlament se realizuje 

jen skrze vyjadřování stanovisek k rozličným tématům; stanoviska však postrádají 

závaznost. Plánovaný rozpočet Panafrického parlamentu na rok 2009 je 13,5 milionu 

USD43; pro srovnání plánovaný rozpočet Evropského parlamentu na rok 2009 činí 2,15 

miliardy USD44.  

Celoafrické politické frakce neexistují, jejich vytváření je navíc oproti Evropě 

složitější v tom, že politické strany nejsou v členských státech obvykle formovány na 

prinicipu politickém, ale na principu etnickém. 

5.5.4 Africký soud pro lidská práva a Soudní dvůr AU 

Lze obecně říci, že ukazatelem míry faktické angažovanosti členských států na 

nadnárodní integraci je propracovanost a funkčnost kontrolních a sankčních 

mechanismů konkrétní mezinárodní organizace. Příspěvek členských států AU k 

celoafrické integraci je v tomto případě více než skromný; AU dosud nebyla schopna 

naplnit znění Ústavního aktu AU a zřídit Soudní dvůr AU; Africký soud pro lidská 

                                                 
43 Assembly of the African Union: Decision 208(XII) – http://www.africa-

union.org/root/au/Documents/Decisions/decisions.htm#20002003 – 3. 7. 2009 
44 EUR-Lex: Official Journal – 2009 – L069 – http://eur-

lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2009:069:SOM:CS:HTML – 3. 7. 2009. 
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práva sice již zřízen byl, ale dle dostupných údajů neřešil ještě ani jednu kauzu45.  

Projekt celoafrického soudu není nový, již od 60. let 20. století se hovoří o 

vytvoření instance, jež by dozírala dodržování Všeobecné deklarace lidských práv na 

kontinentě. Charta OAJ odkaz na celoafrický soud neobsahovala; čl. 19 Charty OAJ 

upravuje pouze zřízení tzv. Mediační a konciliační komise, jež měla řešit vzniklé spory 

mezi členskými státy pokojnými prostředky. 

V roce 1981 došlo na půdě OAJ k přijetí Africké charty lidských práv. Ta však 

nezřídila soudní orgán, ale Africkou komisi pro lidská práva, jejíž hlavním úkolem byla 

podpora ochrany lidských práv na kontinentu; k tomu však byla nadána pouze 

poradními pravomocemi, pročež její role nebyla významná. Tlak mezinárodního 

společenství a afrických neziskových organizací vyústil v roce 1998 v přijetí Protokolu, 

jímž došlo k zřízení Afrického soudu pro lidská práva. Přistoupením patnáctého státu, 

Islámské federativní republiky Komory, vešel tento protokol v účinnost na počátku roku 

2004.  

Ústavní akt AU hovoří v čl. 18 o vytvoření Soudního dvora AU. K provedení 

tohoto článku byl v roce 2003 přijat Protokol o Soudním dvoru AU, jenž však nikdy 

nenabyl pro nedostatečný počet ratifikací účinnosti. 

Místo něj byl v červenci 2008 na půdě AU přijat Protokol o statutu Afrického 

soudního dvora a soudu pro lidská práva, kterým dochází ke spojení projektu Afrického 

soudu pro lidská práva a Soudního dvora AU. Protokol nabyl účinnosti v únoru 2009 a 

dle svého čl. 1 nahradil Protokol o zřízení Afrického soudu pro lidská práva a Protokol 

o Soudním dvoru AU. Nový soud bude dle čl. 16 Statutu Afrického soudního dvora a 

soudu pro lidská práva sestávat ze dvou komor, jedna bude vyčleněna pro řešení 

                                                 
45 African International Courts and Tribunals: The African Court on Human and Peoples' Rights – 

http://www.aict-ctia.org/courts_conti/achpr/achpr_home.html – 3. 7. 2009 
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obecných sporů dle Ústavního aktu AU a druhá se bude věnovat výlučně kauzám 

týkajících se lidskoprávní problematiky. 

Pravomoc Afrického soudního dvora a soudu pro lidská práva (Africký soudní 

dvůr) je vymezena v čl. 28 jeho Statutu. Africký soudní dvůr má rozhodovat veškeré 

spory, které se týkají a) interpretace a aplikace Ústavního aktu AU; b) interpretace, 

aplikace a platnosti unijních smluv, jakož i veškerých dalších právních předpisů 

přijatých v rámci OAJ nebo AU (počítaje tedy v to i Smlouvu o založení AHS); c) 

interpretace a aplikace Africké charty lidských práv, Charty o právech a blahu dětí,  

Protokolu k Africké chartě lidských práv o právu afrických žen nebo kterékoliv jiné 

lidskoprávní smlouvy ratifikované státy zúčastněnými na tomto Protokolu; d) jakékoliv 

další otázky mezinárodního práva; e) jakéhokoliv aktu, rozhodnutí, nařízení nebo 

směrnice orgánů AU aj. Rozhodným právem je pro Africký soudní dvůr jednak Ústavní 

akt AU, dále mezinárodní smlouvy, jež normují pravidla výslovně uznávaná státy ve při, 

mezinárodní obyčeje a obecné principy právní, jež jsou všeobecně uznávané africkými 

státy. Podpůrnými prameny práva jsou i soudní rozhodnutí, stanoviska doktríny, jakož i 

nařízení, směrnice a jiná rozhodnutí AU. Pokud s tím souhlasí strany sporu, pak může 

Soudní dvůr AU rozhodovat jen dle pravidel ex aequo et bono. 

Protokol přiznává generální procesní subjektivitu těmto entitám: a) státům, jež 

ratifikovaly tento Protokol, b) Shromáždění hlav států, Panafrickému parlamentu a 

dalším orgánům AU, pokud k tomu získaly souhlas Shromáždění hlav států. Zvláštní 

„lidskoprávní“ procesní subjektivitou, tj. subjektivitou, kterou daný subjekt může využít 

pouze pro případy jednání ve věcech domnělého porušení lidských práv, jsou navíc 

nadány tyto entity: a) Africká komise pro lidská práva, b) Africká expertní komise pro 

práva dětí, c) africké mezivládní organizace akreditované AU, d) národní lidskoprávní 

instituce, e) jednotlivci nebo nevládní organizace akreditované AU, a to za předpokladu 
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dodržení čl. 8 Protokolu46. 

5.5.5 Rada AU pro mír a bezpečnost 

Rada pro mír a bezpečnost je orgánem, jehož cílem je podpora kolektivní 

bezpečnosti v Africe. Orgán Rady není (a to ani rámcově) upraven v Ústavním aktu AU. 

Jeho mandát nabyl účinnosti na konci roku 2003, kdy byl Protokol o zřízení Rady pro 

mír a bezpečnost AU ratifikován 27. členským státem AU. Rada pro mír a bezpečnost 

sestává z patnácti členů, z nichž je deset voleno na období dvou let, pět pak na období 

tří let. Rozhodující pro složení Rady je mj. i hledisko geografické – členové voleni na tři 

roky musí reprezentovat region severní, západní, střední, východní a jižní Afriky. Vedle 

toho musí žadatel o členství v Radě přispívat k podpoře a udržování míru a bezpečnosti 

na kontinentu a respektovat principy ústavní vlády, vlády práva a lidských práv.  

Předmětem činnosti Rady je zejména: a) podpora míru, bezpečnosti a stability 

v Africe; b) předcházení konfliktům, časné upozornění na hrozící konflikt a tzv. 

preventivní diplomacie; c) mírotvorná činnost, počítaje v to používání metod mediace, 

konciliace a vyšetřování; d) koordinace intervenčních mírových operací dle čl. 4(h) a 

4(j) Ústavního aktu AU (viz výše); e) budování míru a poválečná rekonstrukce území; f) 

provádění humanitárních akcí a řízení odstraňování přírodních katastrof aj. Kromě toho 

Rada ukládá sankce v případě, že dojde v členském státě k neústavní změně vlády, 

provádí společnou obrannou politiku AU, zajišťuje provádění Úmluvy OAJ o prevenci 

terorismu a boji proti němu, podporuje a rozvíjí partnerství pro mír a bezpečnost mezi 

AU a OSN a činí další úkoly stanovené v Protokolu nebo v dalších 

mezinárodněprávních předpisech. 

                                                 
46 Čl. 8(3) Protokolu stanoví, že jednotlivcům a těm nevládním organizacím, které mají tzv. status 

pozorovatele v řízení před Africkou komisí pro lidská práva, může být přiznána procesní subjektivita 
pro řízení před Africkým soudním dvorem. Možnost přiznání procesní subjektivity je však odvislá též 
od toho, že s takovou možností souhlasí stát příslušnosti daného jednotlivce nebo nevládní organizace 
– souhlas je dle Protokolu udělen výslovně v procesu ratifikace Protokolu pro předem neurčitý okruh 
případů. Dosud jej udělily jen dva státy – Burkina Faso a Mali. 
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Členské státy se dle čl. 7(4) Protokolu zavazují, že poskytnou Radě pro mír a 

bezpečnost plnou spolupráci. 

Rada je usnášeníschopná za účasti alespoň dvou třetin členů. K přijetí 

rozhodnutí Rady je dle čl. 8(13) Protokolu potřeba alespoň dvou třetin hlasujících členů. 

Čl. 13(1) Protokolu zřizuje pro zajištění cílů dle čl. 4(h) a 4(j) Ústavního aktu 

AU (viz výše) Africké pohotovostní síly. Tyto jednotky jsou financovány z tzv. 

Mírového fondu, jenž je tvořen zejména příspěvky členských států.  

5.5.6 Africká komise 

Čl. 20 Ústavního aktu AU zakládá působnost Africké komise. Komise sestává z 

dvanácti členů, v jejím čele stojí předseda Komise. Polovinu Komise tvoří ženy. 

Komise funguje jako sekretariát AU, tedy jakýsi permanentní výkonný orgán; 

de iure je nadána pouze administrativními pravomocemi, není orgánem činícím jakákoli 

meritorní rozhodnutí, Komise pouze provádí rozhodnutí přijatá jinými orgány. De facto 

však Komise uplatňuje významný vliv na fungování AU – provádí kontrolu plnění 

rozpočtu AU, při nefunkčnosti Afrického soudního dvora provádí interpretaci jak 

Ústavního aktu AU a dalších relevantních mezinárodních smluv, tak i aktů vydaných 

orgány AU. 

Některé agendy Komise jsou členskými státy vytrvale ignorovány; jde typicky 

o agendu politických práv, která mj. zahrnuje problematiku otázek politické stability, 

lidských práv nebo humanitární pomoci. Členské státy prokazují jen málo pochopení 

pro to, aby na ně měl orgán mezinárodní organizace v této oblasti jakékoli nároky. 

Rozpočet Africké komise činí v roce 2009 zhruba 75 milionů USD47; pro 

                                                 
47 Assembly of the African Union: Decision 208(XII) – http://www.africa-

union.org/root/au/Documents/Decisions/decisions.htm#20002003 – 3. 7. 2009 
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porovnání rozpočet Evropské komise je v letošním roce 4,1 miliardy USD48. 

5.5.7 Finanční instituce AU 

Čl. 19 Ústavního aktu AU předepisuje existenci tří finančních institucí ve 

struktuře AU – Africké centrální banky, Afrického měnového fondu a Africké investiční 

banky. Tento článek došel zatím jen částečného provedení, a to přijetím Protokolu k 

Ústavnímu aktu AU o Africké investiční bance dne 4. února 2009. Protokol vejde dle 

svého čl. 10 v účinnost po uložení ratifikačních listin patnáctého státu. 

Čl. 3 Protokolu stanoví, že cílem Africké investiční banky je podpora 

hospodářské integrace a rozvoje skrze investice do rozvojových projektů, jež jsou v 

souladu s cíli AU. Mezi pravomoci Africké investiční banky patří zejména a) 

financování veřejných i soukromých projektů zaměřených na rozvoj regionální 

ekonomické integrace států na tomto Protokolu zúčastněných, b) podpora posilování 

aktivit soukromého sektoru a c) asistence v projektech modernizace zemědělství 

chudších států. Africká investiční banka má též poskytovat technickou podporu ve 

věcech přípravy a provádění investičních projektů. 

5.5.8 Hospodářská a sociální komise AHS 

Orgánem, který stojí mimo strukturu AU, je Hospodářská a sociální komise 

AHS, která dle čl. 15 Smlouvy o založení AHS vykonává funkci koordinátora aktivit 

regionálních ekonomických organizací. Komise sestává z ministrů členských států AHS, 

do jejichž agendy spadají otázky rozvoje, plánování a hospodářské integrace. Role 

Hospodářské a sociální komise AHS je podobná jako role Výkonného výboru AU ve 

věcech „I. pilíře“ Afrických společenství, tedy ve věcech stanovených Ústavním aktem 

AU. Hospodářská a sociální komise AHS a) připravuje programy, politiky a strategie 

spolupráce v oblastech hospodářství a sociálního rozvoje – a to jak uvnitř AHS, tak i 

                                                 
48 EUR-Lex: Official Journal – 2009 – L069 – http://eur-

lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2009:069:SOM:CS:HTML – 3. 7. 2009. 
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mezi AHS a mezinárodním společenstvím; b) koordinuje, harmonizuje a dohlíží na 

aktivity podřízených orgánů AHS; c) dává Shromáždění doporučení a podává mu 

zprávy; d) dohlíží na proces sjednávání mezinárodních smluv aj.  

Protokol ke Smlouvě o zřízení AHS o vztazích mezi AHS a regionálními 

ekonomickými organizacemi dále v čl. 19(2) stanoví, že regionální ekonomické 

organizace jsou povinny Hospodářské a sociální komisi AHS předkládat zprávy o 

provádění tohoto Protokolu – tím si Hospodářská a sociální komise AHS, jakožto 

poradní orgán Shromáždění, uchovává významný vliv na dohlížení nad procesem 

africké ekonomické integrace. 
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Závěrečná diskuse 

 Jak patrno z výše uvedeného, funkčnost institucí Africké unie, a potažmo i 

Africké unie jako celku, má – zejména vzhledem k nedostatečné finanční a politické 

podpoře – k ideálnímu stavu daleko. Její budoucí fungování je odvislé zejména od vůle 

členských států přenést některá rozhodování na celoafrickou úroveň a podrobit se 

nadstátní formě regulace. Tato vůle je však odvislá od toho, zda se Africké unii podaří 

již v počáteční fázi výsledky své práce přesvědčit africké státy, že vyšší míra 

hospodářské a politické integrace je skutečně cestou k hospodářskému rozvoji. 

 Při hodnocení procesu africké integrace je možno pomoci si paralelou k procesu 

integrace evropské. Zkoumáme-li roli jednotlivých institucí Evropských společenství v 

procesu evropské integrace, je zejména nutno vyzdvihnout roli Evropského soudního 

dvora. Ten od počátku svého mandátu zaujímal značně pro-integrační pozici a Smlouvu 

o založení Evropského společenství vykládal teleologicky, tj. pravidla v ní obsažená 

hodnotil ve vztahu k cílům, jejichž dosažení bylo uzavřením Smlouvy sledováno. 

Podobná instituce v prostředí africké integrace zatím chybí – Africký soudní dvůr a 

soud pro lidská práva dosud svoji roli neplní a bude-li ji vůbec někdy plnit, pak je 

otázkou, zda se stane respektovanou právní autoritou, která povýší snahu o celoafrickou 

integraci nad parciální zájmy jednotlivých členských států a akceleruje tak proces 

africké integrace.  

 Srovnání s procesem evropské integrace poukazuje i na další problém, kterému 

musí africké integrační snahy čelit – evropská hospodářská integrace počala v roce 1951 

vytvořením Evropského společenství uhlí a oceli; trh uhlím a ocelí byl pro potřeby 

rozvoje válkou devastovaného evropského průmyslu klíčový, tyto suroviny našly uvnitř 

Společenství dostatečnou poptávku a posloužily znovu se obnovující evropské výrobě. 

Africká hospodářská produkce však podobné celoafricky významné hodnoty nezná – lze 
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obecně říci, že hospodářství afrických států je orientováno buď na zemědělskou výrobu, 

jejíž produkty však rozvoji regionálního obchodu mnoho nepomohou, protože dovoz z 

jiného státu může být jednoduše nahrazen vlastní zastupitelnou produkcí, nebo na těžbu 

specifických surovin, jejíž výsledky však zase zpravidla nacházejí lepší odbytiště a 

vyšší ceny mimo africký kontinent49. 

 Predikce toho, jak bude nadále africký integrační proces pokračovat, je složitá a 

je při ní nutno brát v potaz mnoho proměnných. Příkladem skutečnosti, která může 

značně zpomalit integraci afrických států je i dnešní celosvětová finanční krize. Lze 

konstatovat, že zájem členských států o hospodářskou integraci je přímo úměrný k 

pozitivním makroekonomickým výsledkům těchto států. Období recese, které nyní 

doléhá na členské státy Africké unie, tak může spíše podnítit tyto státy k tomu, že budou 

chránit své domácí produkce a omezovat volnou regionální soutěž zboží a služeb. 

 Jedním z cílů, které byly africkými státy sledovány vytvořením Africké unie, 

bylo i posílení negociační role Afriky v celosvětové politice. Bude-li proces africké 

integrace úspěšný, je zřejmé, že hlas Afriky na celosvětovém fóru vzroste. Ač je možné 

vnímat přerod Organizace africké jednoty v Africkou unii pouze v rovině symbolické, 

rozšířené pravomoci Africké unie a proklamovaná úcta k hodnotám ochrany lidských 

práv, demokracie a dobré správy jsou příslibem toho, že se Africká unie alespoň 

částečně odpoutá od farizejských metod Organizace africké jednoty a stane se 

respektovaným partnerem ostatních členů mezinárodního společenství. 

 Závěrem je možno konstatovat, že ačkoliv jsou některé z cílů AU/AHS těžko 

realizovatelné, je třeba hodnotit snahy Afriky o hospodářskou integraci pozitivně. 

Africká unie se bude nutně potýkat s mnohými problémy, jež jsem se v této práci 

                                                 
49 Základní hospodářskou rolí Afriky v celosvětovém obchodu je role dodavatele surovin – v Africe se 

těží většina celosvětové produkce diamantů a chrómu, významný je též příspěvek Afriky jako celku k 
těžbě nafty (zhruba 1/8 celosvětové produkce), zlata, uranu, platiny, kobaltu nebo manganu. 
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pokusil nastínit. Je však třeba říci, že proces africké integrace může pozitivní výsledky 

přinést již velmi brzy – například vážně míněná a v praxi prováděná podpora hodnot 

bezpečnosti, dobré správy a potírání korupce může být zřejmým signálem pro 

zahraniční investory, kteří začnou v afrických státech systematicky kultivovat 

podnikatelské (a potažmo i politické) prostředí. Jejich volná tržní soutěž by měla vést k 

tomu, že spotřební výrobky a služby (typicky např. poskytování internetového 

připojení) budou dostupné i středním a nižším společenským třídám; takový vývoj by 

pak ve výsledku zřejmě znamenal pluralizaci dosud ještě mnohdy autokraticky 

omezeného veřejného prostoru, jakož i hospodářský a politický rozvoj afrických států. 
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 African Union: Legal and Economic Analysis 

 The diploma paper primarily focuses on African integration process, both from 

the legal and economic point of view. It provides a brief outline of the history of African 

integration, as well as the socio-political background surrounding the current attempt to 

unite the African region. 

 In the first chapter, I focus on the political and legal concept of Africa, which is 

regarded by the preamble of the Constitutive Act of the African Union as seamless and 

clear. However, the idea of Africa is difficult to grasp, as multiple concerns exist within 

the geographic borders of Africa. This chapter also introduces in brief the theory of 

economic integration. 

 The second chapter provides us with the history of African integration, which 

was for the most of its time closely bound with the project of decolonization and ideas 

of panafricanism. The adumbration of the African Union, the Organization of African 

Unity, evolved in a non-operational entity discredited by the respect to many African 

authocratic rulers who mostly demonstrated little or no sentiment to privation of their 

peoples. According to the Constitutive Act of the African Union, the significant attribute 

of this organization is to overcome such a limitation and contribute to the evolvement of 

the values of democracy and good governance, as well as to respect human rights. 

 The third chapter comprises of the analysis of the African economic 

community, an economic part of the project of the African Union. The establishment of 

the African economic community consists of six stages; the primary stages shall be 

realized not on the African level, but on the regional level – for that reason, main 

activities shall be conducted by the associated regional economic communities. The 

following chapter subsequently describes in deep the particular regional economic 
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communities. 

 The fifth chapter contains the thorough analysis of the African Union, its main 

goals, principles upon which it is built-up and organs of the African Union. 
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