
 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut mezinárodních studií 

 

 

Taťána Jančárková 

 

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a její místo 

v ruské zahraniční a bezpečnostní politice 

Diplomová práce 

 
 

 

Praha 2010 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Taťána Jančárková 

Vedoucí práce: PhDr. Bohuslav Litera, CSc. 

Oponent práce: 

Datum obhajoby: 

Hodnocení: 

 



 

Bibliografický záznam  
Jančárková, Taťána, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a její místo v ruské 

zahraniční a bezpečnostní politice, Praha: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut 

mezinárodních studií, Katedra ruských a východoevropských studií, 2010, 95 s., vedoucí 

diplomové práce PhDr. Bohuslav Litera, CSc. 

 

Anotace 
Diplomová práce pojednává o vzájemných vztazích Ruska a OBSE v kontextu evropské 

bezpečnosti po skončení studené války. Stručně předestírá základní koncepty a zásady 

mezinárodní bezpečnosti, aby poté paralelně analyzovala vývoj ruské zahraniční 

a bezpečnostní politiky a vývoj OBSE, se zvláštním důrazem na kritiku Organizace ze strany 

Ruska a na zájmy dalších aktérů. Práce připouští účelovost ruské kritiky a postupné 

oslabování významu OBSE pro Rusko, argumentuje nicméně, že OBSE opravdu trpí 

strukturálními nedostatky, jakož i prosazováním vlastní agendy dalšími účastnickými státy. 

Závěr práce potvrzuje výchozí hypotézu, že OBSE stále představuje pro Rusko relevantní 

fórum, jehož potenciál si Rusko uvědomuje. 

 

Annotation  
The master thesis analyses mutual relations of Russia and the OSCE in the context of 

post-Cold War European security. It first briefly introduces the main concepts and principles 

of international security to subsequently analyse the parallel developments of Russian foreign 

and security policies and of the OSCE, with particular focus on Russian criticism of the 

Organisation and on interests of other stakeholders. The study admits Russia’s vested interests 

in the OSCE and a gradual weakening of the latter's importance for Russia; it argues, 

however, that the OSCE indeed suffers from structural deficiencies as well as from pursuit of 

own agendas by other participating states. The paper eventually confirms the initial 

hypothesis suggesting that the OSCE still represents a relevant forum of which Russia 

recognises the potential. 
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Úvod 

Bezpečnost je jednou ze základních potřeb jedince i státu. Chápání pojmu bezpečnost 

se v průběhu dějin vyvíjelo a nadále vyvíjí. V průběhu 20. století tradiční paradigma národní 

bezpečnosti ustoupilo konceptu mezinárodní bezpečnosti, reflektujícímu vzájemnou závislost 

států a jejich společnou odpovědnost za zajištění vlastní a světové bezpečnosti. 

V Evropě během posledních dvaceti let došlo na poli bezpečnosti k zásadním 

změnám. V prvé řadě pominulo akutní nebezpečí systémového konfliktu, který reálně 

ohrožoval samotnou existenci života na Zemi. S koncem studené války a transformací, resp. 

zánikem stávajících politicko-vojenských aliancí se však svět nestal bezpečným. Historické 

změny provázely redefinice bezpečnostních hrozeb a rizik a s ní související potřeba nových 

institutů k zajištění bezpečnosti. Evropský kontinent, v dosavadních bezpečnostních 

strategiích klíčové území bezprostředně ohrožené možným vojenským střetem Východu 

a Západu, se musel v nových podmínkách vyrovnat se ztrátou svého významu a zároveň čelit 

novým hrozbám a rizikům. 

Jedním z aktérů, který se musel reagovat na přechod od bipolárního uspořádání světa, 

stejně jako hlubokou vnitřní politickou a ekonomickou krizi, bylo Rusko. Nástupce 

Sovětského svazu, pro mnohé „poražená strana“ studené války, se od roku 1991 musel 

vypořádat se sporným dědictvím SSSR, formulovat novou identitu a definovat své místo ve 

světové politice. Nakolik ve své snaze uspěl, je také předmětem této práce.  

Hlavním předmětem našeho zájmu je však Organizace pro bezpečnost a spolupráci 

v Evropě („OBSE“, „Organizace“), jako jedna z institucí, která evropským zemím měla 

v transformačním procesu asistovat. Jestliže na počátku 90. let byly s OBSE1 spojovány velké 

naděje a očekávalo se, že by mohla zaujmout funkci panevropské bezpečnostní organizace 

nahradivší dosavadní vojensko-politické aliance, na počátku 21. století je jasné, že tato 

očekávání nesplnila. Klíčovou úlohu v evropské bezpečnosti zaujala Organizace 

Severoatlantického paktu („NATO“), které ve vybraných aspektech sekunduje Evropská unie 

                                                 
1 O Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě fakticky mluvíme pouze od r. 1995, kdy došlo na základě 

rozhodnutí budapešťské ministerské rady k transformaci jejího předchůdce, Konference o bezpečnosti a 

spolupráci v Evropě („KBSE“). Pro účely této práce jsme se však rozhodli používat název OBSE bez ohledu na 

historické období, s výjimkou pasáží, kde má použití termínu KBSE přímý vztah k významu textu. 
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(„EU“). OBSE se namísto toho potýká s vážnou krizí identity a bojuje s vlastní 

neefektivností.  

Jedním z největších kritiků nefunkčnosti OBSE je Rusko, které však mnozí zároveň 

vnímají jako hlavní zdroj obstrukcí její činnosti. Jaké místo zaujímá OBSE v ruské zahraniční 

a bezpečnostní politice? Má a mělo by Rusko mít vážný zájem na fungování Organizace, 

nebo je jeho podpora pouze deklarativní a ve skutečnosti Rusku současný stav vyhovuje? To 

jsou hlavní otázky, které si tato práce klade. Naší hypotézou je, že OBSE přes všechny 

nedostatky a oprávněnou kritiku, kterou jí Rusko adresuje, představuje pro Rusko potenciál, 

který nemůže a nechce ignorovat.  

Úvodní část práce obecně představuje pojem mezinárodní bezpečnost, její základní 

koncepty a zásady, s důrazem na kooperativní bezpečnost a její možné variace. Následující 

kapitoly jsou již přímo věnovány Rusku a OBSE. Nejprve se zaměříme na první formativní 

období ruské zahraniční politiky po rozpadu SSSR a na transformaci KBSE na počátku 

90. let, abychom posléze pojednali o úloze KBSE/OBSE v Jugoslávii a možných paralelách 

vnímaných Ruskem. V závěru této časti konstatujeme, že přes určité zklamání z vývoje OBSE 

na ruské straně zaujímají multilaterální diplomacie a OBSE stále podstatné místo v ruské 

zahraniční politice. V další kapitole se však blíže soustředíme na aspekty OBSE nejvíce 

kritizované Ruskem a poukážeme na rostoucí asertivitu ruské zahraniční politiky od konce 90. 

let 20. století. Závěrečná část si klade za cíl poskytnout vyrovnanější pohled na vztah Ruska 

s Organizací, zejména posoudit oprávněnost ruské kritiky a zájmy dalších aktérů, aby 

zhodnotila význam Organizace pro evropský bezpečnostní kontext. Tato část by nám měla 

umožnit potvrdit platnost výchozí hypotézy. 
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Zhodnocení literatury 

OBSE jako produkt studené války přitahovala velkou pozornost odborné i širší 

veřejnosti především na přelomu historických epoch, kdy studená válka končila. S opadajícím 

nadšením pro potenciál Organizace paralelně klesal i zájem o její zkoumání. Toto je viditelné 

zejména pak v zemích bývalého východního bloku, které za svou zahraničněpolitickou 

prioritu zvolily integraci do západních struktur v čele s NATO a EU. 

V české literatuře najdeme pouze dva autory, kteří se systematicky zabývají či 

zabývali otázkami OBSE, a to především z titulu své osobní zkušenosti s působením 

v Organizaci. Vladimír Leška je autorem jediné české monografie2 pokoušející se komplexně 

pojednat existenci a činnost OBSE, avšak pouze do let 1995/6. Lešku, člena československé 

delegace při KBSE v první polovině 90. let, doplňuje Zdeněk Matějka, bývalý velvyslanec při 

OBSE (1993-1996) a posléze vedoucí pražské kanceláře Sekretariátu OBSE3. U obou autorů 

je možné pozorovat velmi pozitivní hodnocení OBSE, kterou vnímají jako cenné fórum, jenž 

přes všechny nedostatky nabízí jedinečný soubor instrumentů k zajištění evropské bezpečnosti 

a jako takové by mělo být zachováno.4 

Novějším příspěvkem do česky psané literatury je monografie Haralda Scheue5, která 

se však zabývá pouze třetí, lidskou dimenzí OBSE z perspektivy mezinárodního práva 

a význam, potažmo účelnost OBSE komplexně nehodnotí. Obecně je možné říci, že stav 

českojazyčných pramenů odráží marginalizaci OBSE, ke které v české zahraniční politice 

došlo s postupujícím přibližováním k EU a NATO v 90. letech.  

V existující literatuře je možné rozlišit dva základní názory na OBSE. Zatímco se 

všichni autoři vesměs shodují, že OBSE v dnešní podobě je neefektivní, jedni ji vidí jako 

přežitek studené války, který v současnosti nemá jakoukoli relevanci, druzí považují reformu 

Organizace za uskutečnitelnou. V duchu tohoto druhého přístupu se nesou práce dvou 

institucí, které se soustavněji věnují výzkumu OBSE, a sice Centra pro výzkum OBSE 

                                                 
2 Leška, Vladimír, KBSE/OBSE : minulost, přítomnost, perspektivy, Praha: Karolinum: ÚMV, 1997 
3 Matějka, dlouholetý československý kariérní diplomat, mj. ve funkci generálního tajemníka  také „rozpustil“ 

v r. 1991 Organizaci Varšavské smlouvy na jejím posledním setkání v Praze. 
4 Tuto skutečnost autorce potvrdila i osobní konzultace se Zdeňkem Matějkou v září 2009. 
5 Scheu, Harald-Christian, Lidská dimenze OBSE a současné mezinárodní právo, Praha: Karolinum, 2000 
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(Centrum für OSZE-Forschung, CORE) při univerzitě v Hamburku a holandského 

Helsinského výboru, který vydává měsíčník „Security and Human Rights“, dříve „Helsinki 

Monitor“.  

Také Postgraduální institut pro mezinárodní studia (Graduate Institute for 

International Studies) při Ženevské univerzitě dlouhodobě zkoumá problematiku OBSE. Zde 

je třeba jmenovat zejména nedávno zesnulého Victora-Yvese Ghébaliho6 a Pála Dunaye, opět 

autory s osobní zkušenosti s Organizací. 

Je třeba rovněž zmínit Dokumentační středisko OBSE sídlící v Praze, které schraňuje 

veškeré primární dokumenty týkající se OBSE od jejích počátků v podobě mezivládní 

konference v 70. letech minulého století. Tyto jsou však vesměs dostupné i dálkově na 

webové stránce Organizace. 

Kladně většinou hodnotí OBSE i literatura ruskojazyčná; i to může být známkou 

významu OBSE pro Rusko. Autorka však nenašla žádnou ruskojazyčnou monografii, která by 

se věnovala výhradně OBSE. Relevantní literatura povětšinou sestává z článků a komentářů 

publikovaných v periodikách jako např. „Meždunarodnaja žizň“ nebo z pasáží v publikacích 

o ruské zahraniční politice či bezpečnosti. 

 Je třeba poznamenat, že podobný podobná problém se týká i „západní“ sekundární 

literatury o OBSE, která sestává téměř výhradně z článků či kratších studií. V 90. letech 

vzniklo několik monografií zabývajících se KBSE/OBSE7, málokteré práce hlouběji 

zkoumající OBSE však jdou za rok 20018, a tudíž mohou reagovat na změny, ke kterým 

                                                 
6 Ačkoli žádná z Ghébaliho studií nefiguruje v seznamu použité literatury, tato práce by bez konzultace mnoha 

z nesčetných článků a esejů o tematice, které „Pan OBSE“ věnoval podstatnou část svého profesionálního života, 

nevznikla. Kompletní bibliografie doprovázená tematickými eseji vyšla ve sborníku k poctě prof. Ghébaliho 

v r. 2007. Cf. Chetail, Vincent (ed.), Conflits, sécurité et coopération/Conflicts, security and cooperation. Liber 

Amicorum Victor-Yves Ghebali, Bruxelles: Bruylant, 2007. 
7 Bloed, Arie (ed.), From Helsinski to Vienna: Basic Documents of the Helsinki Process (1990), The Conference 

on Security and Co-operation in Europe: Analysis and Basic Documents, 1972-1993 (1993), The Conference on 

Security and Co-operation in Europe. Basic Documents 1993-1995 (1997), všechny Dordrecht: Martinus Nijhoff 

Publishers. 
8 Sabahi,, F., Warner, D., The OSCE and the Multiple Challenges of Transition: The Caucasus and Central Asia, 

Aldershot: Ashgate, 2004; Freire, M. R., Conflict and Security in the Former Soviet Union: The Role of the 

OSCE, Aldershot: Ashgate, 2003. 
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v mezinárodní bezpečnosti došlo po útocích z 11. září 20019. Západní autoři potom často 

kladou důraz zejména na lidskou dimenzi OBSE, popřípadě pojednávají o Organizaci 

v kontextu evropské bezpečnosti a dalších institucí bezpečnost zajišťujících. 

Zaměříme-li naši pozornost na literaturu o kooperativní bezpečnosti obecně, čelíme 

obdobnému problému jako výše, tj. relativnímu poklesu zájmu o tento koncept, popř. 

významový posun v chápání kooperativní bezpečnosti. Jestliže například v 80. letech či na 

počátku let devadesátých teoretická literatura o kooperativní bezpečnosti byla běžně 

publikována10, dnes se s ní setkáme spíše pouze jako s jedním z několika konceptů 

bezpečnosti. Jak uvidíme níže, někteří autoři navíc chápou dnes kooperativní bezpečnost 

v širším kontextu a jako systém kooperativní bezpečnosti vnímají např. NATO. Z druhé 

strany potom literatura ruskojazyčná často označuje OBSE jako systém bezpečnosti 

kolektivní.11 

Obecná literatura, zejména anglofonní, o evropské bezpečnosti je naopak přebohatá. 

Jak již bylo řečeno výše, KBSE/OBSE je však většinou hodnocena pouze v kontextu ostatních 

bezpečnostních institucí a její význam spíše marginalizován. Určitou výjimkou v této skupině 

může být produkce Stockholmského institutu pro výzkum míru (Stockholm International 

Peace Research Institute, SIPRI), a holandského nakladatelství Martinus Nijhoff, které 

poskytlo zázemí mnoha autorům spojeným s výše zmiňovanými výzkumnými institucemi a je 

spojeno i s vydávání časopisu „Helsinki Monitor“.  

Pro anglofonní literaturu byla užitečným zdrojem informací databáze curyšské 

technické univerzity (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich) International Relations 

and Security Network (ISN) shromažďující publikace z oblasti mezinárodních vztahů 

a bezpečnosti12, a v jejím rámci projekt OSCE Networking13. 

                                                 
9 Také se bohužel ve světle pozdějšího vývoje jejich analýza může jevit příliš optimistickou a dnes ne zcela 

relevantní. 
10 Mezi jinými například níže citované práce Heinze Vetschery. 
11 Srovnej např. Kovaljov, A.A., Černičenko, S.V. et al, Meždunarodnoje pravo, 3. vydání, Moskva: Prospekt, 

2008. 
12 http://www.isn.ethz.ch/isn/  
13 Společný projekt ISN, CORE a PSIO (Programme for Study of International Organisations při ženevském 

Institutu pro mezinárodní studia) ; http://www.osce.ethz.ch/ 
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Mnohé tituly použité v této práci nejsou v ČR k dostání, nebo pouze v starších 

neaktualizovaných vydáních, eventuelně jen v odborných knihovnách, což možná také 

reflektuje přístup k problematice OBSE v ČR 

Cennou pomocí při zkoumání OBSE a ruské politiky v rámci OBSE tak autorce byla 

čtyřměsíční stáž v sekretariátu OBSE ve Vídni14, během které měla možnost pravidelně se 

účastnit jednání všech orgánů OBSE (včetně Společné konzultativní skupiny v době 

vyjednávání o ruském suspendování Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě) 

a získat tak první praktický vhled na fungování této instituce. 

                                                 
14 Září až prosinec 2007. 
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1 Mezinárodní bezpečnost 

1.1 Pojem, zásady, koncepty15 

Pojem mezinárodní bezpečnosti jako odrazu určitého stavu vztahů mezi státy se 

poprvé objevuje v roce 1919 v Paktu Společnosti národů („SN“), ve kterém se smluvní strany 

zavazují „podporovat mezinárodní spolupráci a dosáhnout mezinárodního míru 

a bezpečnosti“ (Preambule Paktu SN). V roce 1945 si Charta Organizace Spojených národů 

(„OSN“) v podobném duchu klade za jeden ze svých cílů udržování „mezinárodního míru 

a bezpečnosti“ (čl. 1 odst. 1 Charty OSN16). 

Základní definici bezpečnosti můžeme shrnout jako relativní absenci hrozby, 

v kontextu mezinárodních vztahů jako absenci ozbrojeného konfliktu, resp. války.17 Další 

definice spojují mezinárodní bezpečnost s mezinárodním mírem a charakterizují bezpečnost 

jako stav, kdy nejsou ohroženy zájmy bezpečnosti jednotlivých států a kdy není ohrožen 

mezinárodní mír.18  

Otázka bezpečnosti je tedy neodlučně spojena s problematikou války, resp. použití 

síly. V dějinách mezinárodních vztahů po staletí převládal náhled na válku jako legitimní 

prostředek řešení sporů. V tradičním systému mezinárodních vztahů19 je prioritou státu 

v mezinárodních vztazích snaha o zajištění národní bezpečnosti, která je definována 

především vojensky, schopností státu k sebeobraně. Užití síly je pak legálním prostředkem 

                                                 
15 Tato kapitola vychází z diplomové práce autorky Odzbrojení a zajištění mezinárodní bezpečnosti: případ 

Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, obhájené na Právnické fakultě UK v Praze 27. listopadu 

2008. 
16 Charta Organizace spojených národů a Statut mezinárodního soudního dvora, Praha: Informační centrum 0SN, 

2002 
17 Vetschera, Heinz, „International Law and International Security. The Case of Force Control“, in German 

Yearbook of International Law, vol XXIX, 1981, Berlin, 1982, p. 146. Dostupné v Vetschera Heinz, 

Kooperative Sicherheitspolitik und Rüstungkontrolle am Beispiel der Organisation für Sicherheit und 

Zusammenarbeit in Europa (OSZE), podklady (přehled publikační činnosti) k získání titulu docenta, Wien: 

Universität Wien, 1998. 
18 Mrázek, Josef, Právo odzbrojení a mezinárodní bezpečnosti, Praha: Academia, 1990, p. 70. 
19 O tradičním neboli klasickém systému mezinárodních vztahů mluvíme od konce třicetileté války a Vestfálské 

mírové konference v r. 1648 do konce první světové války. Vývoj po r. 1918 a zejména rozvoj mezinárodního 

práva a institucí po druhé světové válce charakterizují již tzv. moderní systém mezinárodního práva. 
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k zajištění vlastní bezpečnosti, který je omezen pouze teoreticky konceptem spravedlivé 

války.20 Tradiční mezinárodní právo se řídí především principem efektivity, tj. záleží na 

faktické síle a uvážení jednotlivých států, použijí-li sílu nebo nikoli. Prostředkem posílení 

moci státu je i zbrojení. 

Krveprolití let 1914-1918 podnítilo nejen diskusi o odzbrojení a užití síly, ale 

představovalo i mezník v chápání bezpečnosti. Založení Společnosti národů v r. 1919 

reflektuje změnu v pojetí mezinárodních vztahů, kdy se do popředí poprvé dostává 

mezinárodní bezpečnost jako společná záležitost všech států. Společnost národů představuje 

první pokus o vytvoření systému kolektivní bezpečnosti (viz níže). Ani Pakt Společnosti 

národů, ani pozdější Briand-Kellogův pakt z r. 1928, který jako první výslovně zakázal 

použití síly jako prostředek řešení mezinárodních sporů, bohužel nedisponovaly účinnými 

donucovacími mechanismy, aby mohly čelit zhoršení mezinárodních vztahů, které 

vyvrcholilo druhou světovou válkou. 

V druhé polovině 20. století dochází k dalšímu vývoji v obsahu pojmu bezpečnost. 

V souvislosti s rozvojem ochrany lidských práv, ale zároveň také s nástupem jaderných zbraní 

se objevují nové referenční objekty i nové zdroje ohrožení. Bezpečnost státu se rozšiřuje 

o bezpečnost jednotlivce i celého lidstva. Dosavadní teritoriální rozměr bezpečnosti je 

relativizován potenciálem jaderných zbraní – stát může být nyní zničen, aniž by nepřítel 

fyzicky překročil jeho hranice. Účinek jaderných zbraní je navíc tak ničivý, že ohrožuje 

samotnou existenci lidstva na Zemi. 

Chápání bezpečnosti se také z kategorie vojenské rozšiřuje o další aspekty lidské 

činnosti. Mezinárodní společenství nyní také čelí hrozbám ekonomickým, ekologickým, 

politickým či sociálním. Státy postupně docházejí k poznání vzájemné závislosti, ze které 

plyne nutnost spolupráce s jinými státy na eliminaci či omezení všech těchto hrozeb pro 

zajištění vlastní bezpečnosti. 

                                                 
20 Počátky teorie spravedlivé války (bellum justum) sahají až na začátek našeho letopočtu ke sv. Augustinovi. O 

její rozpracování jako právní teorie se zasloužil především Hugo Grotius svým dílem De jure belli ac pacis libri 

tres (1625). 
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Tento vývoj v chápání bezpečnosti našel odraz v teoretických konceptech a zásadách, 

které je ovládají. Tyto koncepty nutně nestojí v protikladu, naopak se doplňují a často 

překrývají.  

Tradiční chápání bezpečnosti po staletí nacházelo svůj odraz v hledání spojenců proti 

nepříteli. Aliance neboli systémy kolektivní sebeobrany sdružující podobně smýšlející státy 

s cílem ochrany proti třetímu byly do 20. století dominantní formou bezpečnosti 

v mezinárodních vztazích. V evropském prostoru zásadní roli sehrály i ve 20. století dvě 

aliance, Organizace Severoatlantického paktu a Organizace Varšavské smlouvy („OVS“). 

Základním znakem systému kolektivní sebeobrany je jeho orientace navenek, proti relativně 

přesně definovanému nepříteli. 

Tímto se liší od systému kolektivní bezpečnosti, který je zaměřen proti jakémukoli 

potenciálnímu nepříteli uvnitř systému.21 Systémy kolektivní bezpečnosti je možné obecně 

charakterizovat základním zaměřením na vlastní členy, závazky reciproční povahy 

a rozhodováním na základě konsensu. Kolektivní bezpečnost na jedné straně odstrašuje 

potenciálního agresora zárukou kolektivní odvetné akce, na straně druhé potenciální oběti 

garantuje kolektivní pomoc.22 Nejznámějším systémem kolektivní bezpečnosti je 

v současnosti Organizace spojených národů. Kromě OSN, která představuje univerzální 

systém kolektivní bezpečnosti, existují i systémy kolektivní bezpečnosti regionální povahy, 

jejichž zřizování upravuje kapitola VIII Charty OSN, resp. články 52-54. 

Charta OSN formuluje jako právně závazné i hlavní zásady, které ovládají 

mezinárodní bezpečnost. Tyto zásady dále rozvíjí Deklarace zásad mezinárodního práva 

týkajících se přátelských vztahů a spolupráce mezi státy („Deklarace zásad“) z r. 1970, která, 

ač právně nezávazná23, představuje důležitý nástroj interpretace těchto zásad. 

Nejvýznamnějšími zásadami Charty OSN, které se dotýkají mezinárodní bezpečnosti, jsou 

                                                 
21 Vetschera, Heinz, „Cooperative Security Policy in the OSCE Framework – Concepts, Structures and 

Instruments“ in Vetschera, Heinz, Kooperative Sicherheitspolitik und Rüstungkontrolle...,  srovnej Poznámku 17 
22 Srovnej Vetschera, Heinz, op. cit.; Murphy, John F., „Force and Arms“, in Joyner, Christopher C. (ed.), The 

United Nations and International Law, Cambridge, 1999, p. 107 
23 Její právní nezávaznost pramení ze skutečnosti, že byla přijata ve formě rezoluce Valného shromáždění OSN 

(A/RES/25/2625), které nemají pro státy právní závaznost. Mnohé z nich, včetně Deklarace zásad, však svým 

významem dosáhly všeobecného uznání. 



 

18 

 

i) zákaz použití a hrozby silou, ii) zásada nevměšování se do vnitřních pravomocí států 

a iii) zásada řešení mezinárodních sporů pokojnými prostředky. Speciálními zásadami pro 

mezinárodní bezpečnost jsou pak zásada rovné bezpečnosti a zásada stejné bezpečnosti pro 

všechny, tj. povinnost respektovat svrchovanou rovnost všech států v mezinárodním právu 

a závazek neusilovat o zvýšení vlastní bezpečnosti na úkor bezpečnosti druhých a respektovat 

jejich bezpečnostní zájmy. 

Jak bylo řečeno výše, mezinárodní bezpečnost úzce souvisí s mezinárodním mírem. 

Mír však lze chápat dvěma způsoby, jako pouhou nepřítomnost války (negativní mír), ale také 

jako situaci, ve které nejen chybí organizované fyzické násilí, ale navíc mezi členy systému 

existuje vysoký stupeň vzájemné spolupráce v mnoha oblastech, která může přerůst do 

spojenectví proti společným hrozbám (pozitivní mír).24 Vývoj v chápání mezinárodní 

bezpečnosti ve 20. století do velké míry podpořil vnímání míru v pozitivním smyslu. Toto se 

odrazilo ve formulaci konceptu kooperativní bezpečnosti, jehož nejtypičtějším příkladem je 

právě Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. O teoretických východiscích 

kooperativní bezpečnosti pojednává následující kapitola. 

 

1.2 Kooperativní bezpečnost včera a dnes 

Nové chápání bezpečnosti a uznání společné odpovědnosti všech států za její zajištění 

pro všechny členy mezinárodního společenství vedlo v druhé polovině 20. století 

k formulování nových přístupů k bezpečnosti. V kontextu těchto přístupů, pojednávajících 

bezpečnost jako „kolektivní“, „vzájemnou“, „komplexní“, „univerzální“ či dokonce 

„globální“ vynikl koncept bezpečnosti kooperativní. V kontrastu s konfrontační strategií, na 

které jsou založeny systémy kolektivní sebeobrany a kolektivní bezpečnosti, spočívá tento 

systém v souladu s pozitivním pojetím míru především v předcházení konfliktů, které by 

mohly narůst do větších rozměrů.25 Větší bezpečnosti zamýšlí dosáhnout spoluprácí mezi 

členy a odpovídajícím zvýšením vzájemné důvěry.  

                                                 
24 Waisová, Šárka, Současné otázky mezinárodní bezpečnosti, Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2003, p. 71 
25 Vetschera, Heinz, „Cooperative Security Policy in the OSCE Framework – Concepts, Structures and 

Instruments ” in Vetschera, Heinz, Kooperative Sicherheitspolitik und Rüstungkontrolle..., viz poznámka 17. 
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Klasický systém kooperativní bezpečnosti nutně nezahrnuje pouze stejně smýšlející 

státy; potenciální soupeři naopak aktivně hledají konsensus v důležitých otázkách nejen 

vojenské povahy. Takový systém však v protikladu k systémům kolektivní bezpečnosti 

neobsahuje represivní složku, a tudíž nemůže svým členům bezpečnost garantovat.26 Je 

naopak vystaven riziku paralyzování v případě nesoučinnosti některého z členů. 

Systém kooperativní bezpečnosti je v ideálním případě schopen zamezit náhodným 

konfliktům vzniklým z nedorozumění či mylné interpretace chování druhého, a v tom spočívá 

jeho hlavní přínos. Zamýšlené válce však, na rozdíl od systému bezpečnosti kolektivní, čelit 

nemůže. Jak však uvidíme dále, existuje i koncept kooperativní bezpečnosti, který tento 

klasický pohled na ni vyvrací. 

Největší popularity koncept kooperativní bezpečnosti dosáhl na přelomu 80. a 90. let, 

kdy atmosféra v mezinárodních vztazích naznačovala možnost pokojné a efektivní spolupráce 

mezi dřívějšími protivníky. Jak již dnes víme, Fukuyamův „konec dějin“ se nekonal 

a kooperativní bezpečnost ve svém klasickém pojetí není s to realizovat své ambice, což 

uvidíme níže na příkladu OBSE. 

V r. 2001 bývalý britský důstojník Richard Cohen představil jiný koncept kooperativní 

bezpečnosti.27 V jeho pojetí, "více pragmatickém a konkrétním"28, spočívá kooperativní 

bezpečnost na čtyřech "bezpečnostních sférách" (rings of security), které spolu s kolektivní 

sebeobranou a kolektivní bezpečností zahrnují ještě individuální bezpečnost a aktivní podporu 

(promotion) bezpečnosti. Cohen argumentuje, že pouze NATO v současnosti efektivně 

operuje ve všech čtyřech sférách. V souvislosti s rozvojem Společné zahraniční 

a bezpečnostní politiky a Společné bezpečnostní a obranné politiky je podle něj také Evropská 

unie na cestě stát se de facto organizací kooperativní bezpečnosti. Jelikož však členy NATO 

a EU nejsou všechny evropské státy a ani členské základny NATO a EU se plně nepřekrývají, 

a s ohledem na jejich další rozšiřování, konečným cílem v dlouhodobém horizontu je 

                                                 
26 Kříž, Zdeněk, Adaptace Severoatlantické aliance na nové mezinárodní bezpečnostní prostředí, Brno: FSS 

MUNI, 2006, p. 17. 
27 Cohen, Richard, "Cooperative Security: From Individual Security to International Stability" in Cooperative 

Security: New Horizons for International Order, Marshall Center Paper No. 3, Garmisch-Partenkirchen: George 

C. Marshall European Center for Security Studies, 2001. 
28 Cohen, Richard, op. cit., p. 1 



 

20 

 

začlenění všech zemí-účastníků OBSE včetně Ruska do širší euroatlantické organizace 

kooperativní bezpečnosti, efektivně zajišťující bezpečnost na severní polokouli. 

Toto nestandardní pojetí kooperativní bezpečnosti spočívá na několika základních 

premisách. Za prvé, členové takového systému musí sdílet stejné základní hodnoty, 

tj. liberálně-demokratické, aby byli schopni zajistit individuální (neboli také lidskou) 

bezpečnost.29 Za druhé, systém musí být schopen svým členům nabídnout nejen udržování 

míru, ale i vzájemnou ochranu. Nakonec takový systém v zájmu předcházení konfliktů 

aktivně prosazuje stabilitu, v krajním případě za použití síly. Pokud tato argumentace čtenáři 

podezřele připomíná intervenci NATO v Kosovu, nemýlí se, neboť takovým systémem 

kooperativní bezpečnosti, resp. jeho základem autor míní právě NATO. S podobnou koncepcí 

se můžeme setkat i u jiných autorů.30 

Je ovšem zřejmé, že klasické pojetí kooperativní bezpečnosti, tak jak bylo rozvinuto 

v 70. a 80. letech, tomuto konceptu neodpovídá. Na druhé straně je třeba akceptovat fakt, že 

většina bezpečnostních uspořádání, v čele s OSN, dnes používá prvky jak bezpečnosti 

kolektivní, tak bezpečnosti kooperativní.31 Jak se s tímto dilematem vypořádává OBSE 

a v jeho kontextu Rusko, uvidíme v dalších kapitolách. 

 

2 Rusko a OBSE – okno do Evropy 

2.1 Ruská transformace a její odraz v zahraniční politice 

2.1.1 Rozpad SSSR 

Několik podpisů na Bělověžské dohodě stačilo v prosinci 1991, aby jeden z hegemonů 

světové politiky 20. století zmizel z politických map.32 Nečekaně rychlý a klidný rozpad 

                                                 
29 Cohen, Richard, op. cit., pp. 13-14 
30 Srovnej např. Ponsard, Lionel, Russia, NATO and the Cooperative Security. Bridging the gap, New York: 

Routledge, 2007 
31 Vetschera, Heinz, „Cooperative Security Policy in the OSCE Framework – Concepts, Structures and 

Instruments“ in Vetschera, Heinz, Kooperative Sicherheitspolitik und Rüstungkontrolle...,  srovnej Poznámku 17 
32 Dohoda o ustavení Společenství nezávislých států, podepsaná představiteli Ruska, Ukrajiny a Běloruska 

8. prosince 1991 „konstatovala“ v prvním odstavci ukončení existence SSSR, což bylo potvrzeno almatskou 

deklarací všech členů SNS 21. prosince 1991. 
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kolosu pokrývajícího šestinu zeměkoule však za sebou zanechal rozporuplné dědictví 

v podobě nerealistických ambicí, nutnosti hledat novou identitu a těžko definovatelných 

zahraničněpolitických a bezpečnostních priorit na straně Ruska a dalších nástupnických 

republik, jakož i nedůvěřivého přístupu na straně Západu. Ruská zahraniční politika počátku 

90. let prošla stejně jako celá ruská společnost bouřlivým vývojem. OBSE v tomto procesu 

transformace sehrála své místo. 

Rozpad SSSR postavil Rusko do složité situace. S rozvráceným hospodářstvím, 

s 25 miliony ruskojazyčného obyvatelstva, které zůstalo za hranicemi nového státu33, stejně 

jako velká část jaderného arzenálu i jiné výzbroje SSSR, Rusko akutně potřebovalo reformu. 

Tímto úkolem prezident Jelcin pověřil skupinu mladých, liberálně smýšlejících ekonomů 

v čele s Jegorem Gajdarem v úřadě premiéra a Anatolijem Čubajsem v čele Státní komise pro 

majetek, zodpovědné za privatizaci státních podniků. Jejich základní prioritou byly politické 

a ekonomické reformy umožňující Rusku vybudovat ekonomicky úspěšnou demokracii. Tyto 

ambice stály na předpokladu rychlé transformace a podstatné zahraniční ekonomické 

pomoci.34  

V oblasti vnějších vztahů rozpad SSSR oživil prastarou debatu mezi „zapadniky“ 

a „slavjanofily“. Ruskou společnost a politiku po staletí formovaly dva základní myšlenkové 

proudy. Jeden viděl Rusko jako nedílnou součást evropského společenství, sdílející s ním 

individualistické hodnoty a respekt k lidským právům. Druhý pak chápal Rusko jako unikátní 

hodnotu od Evropy odlišnou, charakteristickou pak zejména důrazem na silnou státní moc 

a upřednostňování celku nad jednotlivcem. Dvě století starý spor ožil po rozpadu Sovětského 

svazu, který ho překryl internacionalistickou komunistickou ideologií, a odrazil se 

v těžkostech, se kterými postsovětské Rusko hledalo svoji novou politickou identitu. Dnešní 

                                                 
33 Trenin, Dimitrij, Integracija i iděntičnosť. Rossija kak „novyj Zapad“, Moskva: Jevropa, 2006, p. 200 
34 Mezinárodní měnový fond v letech 1992-2000 poskytl na tyto účely přes 15 miliard amerických dolarů, 

asistence se Rusku dostalo i bilaterálně od USA či Evropské unie. Tato pomoc však často byla politicky 

motivována a sledovala také vlastní zájmy dárcovské země; např. velká část americké finanční podpory šla na 

likvidaci jaderných a konvenčních zbraní ze sovětského arzenálu. Rusko se rovněž stalo největším příjemcem 

rozvojové pomoci v rámci programu TACIS implementovaného Evropskou unií ve státech bývalého SSSR. 
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zastánci výše zmíněných směrů bývají označováni spíše jako atlantisté, popř. liberálové 

a etatisté, resp. eurasianisté35. 

První formující období ruské zahraniční politiky bylo poznamenáno zejména potřebou 

vytvořit základní koncepty a instituce v zájmu efektivního vedení zahraniční politiky. Do čela 

ruské diplomacie se postavil dosavadní vedoucí republikového ministerstva zahraničí Andrej 

Kozyrev. Kozyrev, s dlouholetou zkušeností v multilaterální diplomacii36, nasměroval ruskou 

zahraniční politiku na spolupráci se Západem a aktivní účast v mezinárodních organizacích. 

Dnes je toto první období ruské zahraniční politiky hodnoceno spíše jako nerealistické 

a naivní, nezohledňující místo a zájmy Ruska v mezinárodním společenství. Motivací 

k prozápadní, atlantické orientaci ruské zahraniční politiky však nebyla pouze pragmatická 

úvaha o prospěšnosti dobrých vzájemných vztahů pro ekonomickou situaci Ruska s ohledem 

na půjčky, které Rusko doufalo od Západu obdržet.37 Je velmi pravděpodobné, že 

přinejmenším v prvních letech byla snaha o spolupráci či dokonce integraci 

s euroatlantickými strukturami výrazem upřímného přesvědčení ruské politické elity, která tak 

bezprostředně navazovala na evropskou politiku prvního a posledního sovětského prezidenta 

Michaila Gorbačova.  

Ruští politici však podcenili stav sovětské/ruské ekonomiky a dopad „šokové terapie“ 

na společnost. Prezident Jelcin tváří v tvář nespokojenosti obyvatelstva nepodpořil Gajdarovy 

reformy a jeho vláda byla v prosinci 1992 nahrazena vládou Viktora Černomyrdina, s méně 

reformními ambicemi a postupně realističtější zahraniční politikou. Kolem roku 1993 se 

v ruské zahraničněpolitické debatě začali více prosazovat zastánci nacionálních 

myšlenkových proudů, rostla vůle jasně určit ruské národní zájmy a také je účinně bránit. Do 

ruského politického myšlení se počala vracet geopolitika, s důrazem na zájmy a bezpečnost 

Ruska na prvním místě a na jeho pozici v regionu i ve světě.38 

                                                 
35 Tsygankov, Andrei P., Russian Foreign Policy. Change and Continuity in National Identity, Lanham: 

Rowman & Littlefield Publishers Inc., 2006, pp. 1-29 
36 Dlouhá léta působil v odboru mezinárodních organizací a ve stálém zastoupení SSSR v OSN v New Yorku. 
37 V r. 1992 například americký president George Bush slíbil Rusku v hodnotě 24 miliard dolarů, která však 

nakonec dosáhla menších rozměrů z důvodu hospodářské krize v USA 
38 Kerr, David, „The New Eurasianism: The Rise of Geopolitics in Russia’s Foreign Policy“ in Europe-Asia 

Studies, Vol. 47, no. 6, Routledge (University of Glasgow), 1995, pp. 977-988 
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Prioritou ve vnějších vztazích se pro Rusko stalo tzv. blízké zahraničí, tj. území 

bývalých sovětských republik. Tento zájem se odrazil v tzv. Kozyrevově doktríně, analogicky 

s americkou Monroeovou doktrínou z 19. století identifikující blízké zahraničí jako území 

vyhrazené ruským zájmům.39 

V r. 1996 byl ministr Kozyrev, stále více kritizovaný pro své prozápadní postoje, 

nahrazen Jevgenijem Primakovem. Nový ministr zahraničí potvrdil větší asertivitu Ruska ve 

vnějších vztazích a začal praktikovat „vyváženější“ přístup k Západu jakož i vedení 

zahraniční politiky směrem ke spolupráci s jinými než západními partnery. Jeho vidění 

mezinárodních vztahů vycházelo z konceptu „multipolarity“, který provází ruskou zahraniční 

politiku dodnes. 

Předtím, než pojednáme o odrazu nové ruské zahraniční politiky v OBSE, zaměříme 

se na její institucionální aspekty, neboť jak ukážeme níže, vztahy mezi jednotlivými aktéry 

významně ovlivňovaly a ovlivňují její provádění. 

2.1.2 Instituce a základní dokumenty ruské zahraniční politiky 

V souladu s dohodou bývalých sovětských republik Rusko vstoupilo do 

mezinárodněprávních vztahů Sovětského svazu jako jeho právní nástupce, převzalo jeho 

prerogativy jako např. stálé členství v Radě bezpečnosti OSN, ale i jeho závazky např. 

v oblasti odzbrojení a mezinárodní bezpečnosti. Tato situace postavila ruskou diplomacii před 

velkou výzvu. Nejenže objem agendy a rozsah ruské diplomacie představovaly podstatně 

větší zátěž personální; na rozdíl od svých sovětských předchůdců museli tvůrci ruské 

zahraniční politiky do svých koncepcí zahrnout i celý nový region – bývalé sovětské 

republiky, s nimiž vzájemné vztahy patřily doposud do domény vnitropolitické, a zohlednit 

jejich aspirace jako samostatných a nezávislých států. 

Způsob vedení zahraniční politiky státu reflektuje i debatu ve společnosti.40 Počátek 

90. let byl v ruské zahraniční politice charakterizován především složitou institucionální 

strukturou, v rámci které se mnohé kompetence překrývaly a jednotlivé instituce soupeřily 

                                                 
39 Litera, Bohuslav, „Kozyrevova doktrína - ruská varianta Monreovy doktríny“ in Mezinárodní vztahy, Vol. 29, 

no. 4, Praha: ÚMV, 1994, pp. 65-72 
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o vliv. Je možné říci, že ministerstvo zahraničí často zdaleka nebylo rozhodujícím hráčem. 

V pozdějších letech zejména rozdílné vystupování ministra Kozyreva, pod tlakem jeho 

oponentů, uvnitř země a na mezinárodní scéně vedlo ke ztrátě jeho důvěryhodnosti 

a umožnilo prosadit svůj vliv dalším institucím, zejména ministerstvu obrany 

a bezpečnostním složkám (tajným službám41).  

Normativní základ vedení zahraniční politiky byl položen několika prezidentskými 

dekrety v r. 1992. Je třeba si uvědomit, že ústava Ruské federace („RF“), stejně jako první 

koncepce zahraniční politiky byly přijaty teprve v r. 1993. Ministr Kozyrev označil v r. 1992 

své systém za prezidentský a své ministerstvo za „lodivoda a koordinátora všech odvětví 

zahraniční politiky pod parlamentní kontrolou“42. Pozice ministerstva zahraničí se však 

vyvíjela. Dekretem prezidenta Jelcina z února 1992 vedení aktivit ministerstva zahraničí 

přešlo k jeho poradci Genadiji Burbulisovi, a tudíž pod přímou kontrolu prezidenta. Dubnový 

dekret předal ministerstvu zpět pravomoci v oblasti vztahů se státy SNS. Dalším dekretem 

z listopadu 1992 Boris Jelcin předal kontrolu nad prováděním zahraniční politiky opět 

ministerstvu. Zároveň však byla ve stejném roce Zákonem o bezpečnosti RF zřízena 

Bezpečnostní rada. Orgán, některým připomínající ústřední výbor komunistické strany 

a zpočátku obávaný pro přílišný vliv43, dostal na starosti přípravu rozhodnutí pro prezidenta 

republiky a projednávání otázek domácí a zahraniční politiky ovlivňující národní bezpečnost. 

Tato bezpečnost je pojímána v širokém smyslu slova, tedy od vojenské, přes ekonomickou po 

sociální. Rada je složena z prezidenta jako předsedy, vedoucích činitelů parlamentu, předsedy 

vlády a některých ministrů, má však význam pouze poradní.44 Velmi důležitým činitelem ve 

formování a provádění zahraniční politiky, zejména v 90. letech bylo Ministerstvo obrany. 

Ministerstvo, kterému se povedlo vymanit se z dominance generálního štábu a které 

                                                                                                                                                         
40 Sergunin, Alexander, “Russian Foreign-Policy Decision Making on Europe” in Hopf, Ted, Russia’s European 

Choice, New York: Palgrave Macmillan, 2008, p.59 
41 Nakonec i Jevgenij Primakov přišel na ministerstvo zahraničí s pozice vedoucího ruské tajné služby FSB. 
42 Citováno v Crow, Suzanne, The Making of Foreign Policy in Russia under Yeltsin, Munich, Washington DC: 

RFE/RL Research Institute, 1993, p. 4  
43 Ibid. 
44 Lo, Bobo, Trenin, Dimitrij, The Landscape of Russian foreign policy decision making, Moskva: Carnegie 

Moscow Center/Carnegie Endowment for International Peace, 2005,  p. 11  
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reprezentovalo stále ještě impozantní vojenskou moc, však často vystupovalo proti 

ministerstvu zahraničí; jejich zájmy nesouhlasily zejména v první polovině 90. let pod 

ministry Kozyrevem a Gračovem, například v otázce ruské vojenské účasti v Jugoslávii45. 

Neméně podstatnou roli hrála a hraje i poslanecká duma a její výbory pro bezpečnost 

a zahraniční záležitosti. Neopominutelnými jsou však i soukromé zájmové skupiny, které 

zejména v první polovině 90. let zastávaly v ruské politice důležité místo.46 

Nejasná institucionální struktura a často inkonzistentní vystupování navenek 

přispívaly k nečitelnosti a nepředvídatelnosti ruské zahraniční politiky. Již klasickým 

případem, spojeným navíc s OBSE, je Kozyrevovo vystoupení na stockholmském setkání 

KBSE v prosinci 1992. V překvapivém projevu popřel veškerou dosavadní ruskou politiku, 

když oznámil, že zatímco Rusko pokračuje ve svých evropských aspiracích, jeho „tradice 

v mnoha ohledech, jestli ne zásadně, leží v Asii, což limituje [jeho] sblížení se západní 

Evropou“. Vyzval ke zrušení sankcí proti Jugoslávii, vedených „plány NATO 

a Západoevropské unie na posílení jejich vojenské přítomnosti v Pobaltí a jiných regionech 

na území bývalého SSSR a na zásah v Bosně a do vnitřních záležitostí Jugoslávie“, přičemž 

v opačném případě si Rusko „vyhrazuje právo zaujmout nezbytná jednostranná opatření 

k obraně [jeho] zájmů“. Dále prohlásil, že „prostor bývalého SSSR nemůže být považován za 

zónu plné aplikace norem KBSE“, neboť představuje „post-imperiální prostor, ve kterém 

Rusko musí hájit své zájmy při použití všech prostředků včetně vojenských a ekonomických“. 

Těm, kteří by tyto zájmy a skutečnosti nerespektovali, připomněl, že Rusko „je stát schopný 

postavit se za sebe a své přátele“, a přestože chce hrát konstruktivní roli v KBSE, bude „velmi 

opatrné k návrhům vedoucím ke vměšování do vnitřních záležitostí“. Dech beroucí prohlášení 

však vzápětí, po vyžádané přestávce a podle všeho konzultaci s Kremlem, ministr Kozyrev 

odvolal, ujišťuje účastníky, že ani prezident Jelcin, ani on by s takovým přístupem nikdy 

                                                 
45 Ministerstvo obrany a generální štáb byly zásadně proti vysílání ruských jednotek do mise UNPROFOR 

s odkazem na jejich už dost velkou vytíženost s konflikty v Rusku samotném, resp. v SNS. Viz Headley, James, 

Russia and the Balkans: foreign policy from Yeltsin to Putin, New York: Columbia University Press, 2008, 

p. 138 
46 Lo, Bobo, Trenin, Dimitrij, op. cit. 
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nesouhlasili a že projev byl pouhou hříčkou, aby účastnické státy pochopily rizika případného 

prosazení opozičních skupin v Rusku.47 

Všechny instituce, které implementují zahraniční politiku, by však měly vycházet ze 

stejných priorit. Tyto priority jsou definovány v koncepčních dokumentech zahraniční 

politiky.  

Po rozpadu bipolárního uspořádání světa se na mezinárodní scéně objevilo množství 

nových aktérů, od tradičních státních, z nichž mnozí začali aspirovat na regionální vedení, 

k netradičním jako teroristické skupiny, nevládní organizace, ale třeba i nadnárodní 

korporace. Tito všichni ovlivňují bezpečnostní prostředí. Koordinace jejich vzájemných 

vztahů je proto klíčovým úkolem zachování mezinárodní bezpečnosti a dalšího rozvoje 

lidstva. Instituce a oblasti aktivit, které vyžadují účast více zemí dlouhodobě vzájemně 

koordinujících své jednání, můžeme shrnout pod pojem multilateralismus.48 S ním poté 

neodlučně souvisí multilaterální diplomacie. Jaké místo zastává multilaterální diplomacie 

v ruské zahraniční politice a jejích programových dokumentech? 

Zkoumáme-li dokumenty ruské zahraniční politiky, vidíme, že multilaterální 

diplomacie v nich zaujímá čelné místo. Jak v koncepcích zahraniční politiky, tak 

např. v analýze ruské zahraniční politiky provedené ruským ministerstvem zahraničí 

v r. 200749 stojí „mnohostranná diplomacie“ na prvním místě. Koncepce zahraniční politiky 

RF z r. 2000 spatřuje v unipolárním světě (dominovaném Spojenými státy) jedno z hlavních 

nebezpečí pro Rusko.50 

Jak jednotlivé dokumenty zahraniční a bezpečnostní politiky referují o OBSE? První 

Koncepce ruské zahraniční politiky z r. 199351 odkazovala na (tehdy ještě) KBSE v několika 

                                                 
47 Headley, James, op.cit., p. 129 
48 Wilson Rowe, Elana, Torjesen Stina, „Key features  of Russian multilateralism” in Wilson Rowe, E., Torjesen, 

S., The Multilateral Dimension in Russian Foreign Policy, New York: Routledge, 2009, p. 1 
49 Ministěrstvo inostrannych děl Rossijskoj feděracii, Obzor vněšněj politiki Rossijskoj feděracii, Moskva, 2007, 

http://www.ln.mid.ru/brp_4.nsf/sps/3647DA97748A106BC32572AB002AC4DD  
50 Koncepcija vněšněj politiki Rossijskoj feděracii, Moskva: Ministěrstvo inostrannych děl Rossijskoj feděracii 

2000, http://www.mid.ru/ns-

sndoc.nsf/0e9272befa34209743256c630042d1aa/d48737161a0bc944c32574870048d8f7?OpenDocument  
51 Koncepcija vněšněj politiki Rossijskoj feděracii, děkabr 1992 g. in Šakleina, Taťjana A. (ed.), Vněšňaja 

politika i bezopasnosť sovremennoj Rossiji (1991-2002), Tom IV, Moskva: MGIMO, 2002, pp. 19-50 
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souvislostech. Obecně, Rusko očekávalo od KBSE sankcionování (zaštítění) jeho aktivit 

týkajících se urovnání sporů, prevence konfliktů a zajišťování míru v postsovětském prostoru, 

asistenci při ochraně práv ruskojazyčné populace žijící mimo území Ruska, dále mělo KBSE 

zaujmout důležité místo v omezování a kontrole zbrojení a nakonec přispět k vyřešení 

zhoršující se situace v Jugoslávii. Další detailní rozbor byl obsažen v kapitole věnované přímo 

KBSE. Helsinský proces byl vnímán jako ústřední nástroj začlenění Ruska do evropských 

záležitostí a do utváření euroatlantického a eurasijského společenství. Koncepce vytyčila pět 

základních cílů ve vztahu ke KBSE: i) posílení institucionalizace, ii) zefektivnění potenciálu 

KBSE pro urovnávání krizových situací, iii) dovedení ochrany lidských práv a základních 

svobod ve státech SNS na evropskou úroveň, zejména v souvislosti s ochranou ruských 

a ruskojazyčných menšin, iv) vytvoření procesu řešení konfliktů v postsovětském prostoru, 

a v) asistenci KBSE v procesu transformace ruské ekonomiky na tržní.  

Ruská vojenská doktrína z r. 1993 poukázala na význam KBSE jako regionální 

organizace k udržování mezinárodní bezpečnosti a prevenci konfliktů. Koncept národní 

bezpečnosti 1997 zmínil OBSE pouze okrajově, podle verze z r. 2000 měla OBSE zajistit 

záštitu pro ruskou účast na řešení konfliktů včetně peacekeepingu52, zároveň ale dokument 

konstatoval, že OBSE je podrývána společně s dalšími mezinárodními mechanismy ze strany 

některých států. Nová vojenská doktrína přijatá v r. 2000 doplnila úlohu OBSE o určování 

standardů v organizaci vojenských sil.53 

V nové koncepci zahraniční politiky přijaté v r. 2000 je OBSE označena za důležitou 

regionální organizaci, která má asistovat Rusku v naplňování jeho cílů v Evropě. Proto Rusko 

podle vlastních slov usiluje o vyváženější rozvoj aktivit Organizace a důrazně protestuje proti 

marginalizaci jejích funkcí, především pak proti pokusům o koncentraci specializovaných 

aktivit v postsovětském prostoru a na Balkáně. Tuto koncepci však bezpochyby ovlivnilo, jak 

                                                 
52 Pro účely této práce jsme se rozhodli používat počeštěnou formu původního anglického termínu, neboť český 

termín „udržování míru“ podle našeho názoru je jednak nepraktický, jednak ne přesně vystihuje dnešní koncept 

peacekeepingu ve všech jeho aspektech. 
53 Godzimirski, Jakub M., „Russia and the OSCE“ in  Wilson-Rowe, Elana, Torjesen, Stina (eds.), The 

Multilateral Dimension in Russian Foreign Policy, New York: Routledge, 2009, p. 124 
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uvidíme níže, zhoršování vztahů mezi Ruskem a Západem, resp. seznání že není realistické 

očekávat navázání plnohodnotných partnerských vtahů se Západem.54 

Zatím poslední koncepce zahraniční politiky z r. 200855 konstatuje, že Rusko bude 

nadále pokračovat v „posilování principů multilateralismu“ a rozvíjet systém mezinárodních 

vztahů založený na uznání nedělitelnosti bezpečnosti a respektu k rozdílnosti mezi státy. Je 

v zájmu Ruska, aby OBSE plnila svoji roli rovnoprávného fóra pro diskusi a konsensuální 

rozhodování založené na komplexním přístupu k bezpečnosti. Za tím účelem by fungování 

OBSE mělo být podpořeno pevným normativním rámcem. 

První koncepce ruské zahraniční politiky byla přijata poměrně pozdě. Dokument již 

odráží počínající změny v ruském zahraničněpolitickém myšlení a tlaky vyvíjené na vládu 

v souvislosti s hájením „národních zájmů“. Samotný vznik koncepce byl komplikovaný 

a konečná verze přijata pouze po několika kolech diskusí ministerstva zahraničí resp. 

Kozyreva samotného s parlamentem. V dokumentech je zřejmý postupný posun od vnímání 

OBSE jako klíčového prvku evropské bezpečnosti k jedné z několika institucí činných 

v evropském prostoru. Faktem však zůstává, že OBSE, potažmo multilaterální diplomacii 

Rusko stále považuje za nezbytnou. 

 

2.2 KBSE/OBSE a nové bezpečnostní prostředí v Evropě 

2.2.1 Vznik KBSE 

Počátky Organizace sahají do počátku 70. let 20. století. Její vznik, tehdy ještě ve 

formě Konference pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, byl umožněn souhrou několika 

faktorů. Ačkoli iniciativy navrhující různé formy vzájemného zajištění bezpečnosti mezi 

Východem a Západem se objevovaly, zejména v souvislosti s odzbrojením a omezováním 

zbrojení, pravidelně již od prvních poválečných let, realita bipolárního světa dlouho 

                                                 
54 Šakleina, Tatiana (ed.), Vněšňaja politika i bezopastnosť sovremennoj Rossiji (1991-2002), Tom IV, Moskva: 

MGIMO, 2002, p. 5 
55 Koncepcija vněšněj politiki Rossijskoj federacii, 12.7.2008, http://www.mid.ru/ns-

osndoc.nsf/0e9272befa34209743256c630042d1aa/d48737161a0bc944c32574870048d8f7?OpenDocument  
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neumožňovala jejich uskutečnění.56 Na přelomu 60. a 70. let NATO na základě 

tzv. Harmelovy zprávy57 přijímá novou strategii uvolnění, kterou reaguje na dosažení jaderné 

parity se Sovětským svazem, na stále rostoucí výdaje na zbrojení představující mimořádnou 

ekonomickou zátěž pro státy NATO (ale i státy OVS) a na pochyby o vlastní schopnosti 

ubránit se potenciálnímu útoku58. Na druhé straně snaha Sovětského svazu směřuje k uznání 

poválečného statu quo v Evropě a legitimizaci sovětských poválečných zisků.59 V roce 1973 

se ve Vídni otevírají tzv. jednání o vzájemně vyrovnaném snížení sil směřující k omezení 

stavů konvenčních zbraní ve střední Evropě (viz kapitola 3.3.1). „Výměnou“ za souhlas 

s jednáními Západ přistupuje na požadavek SSSR na bezpečnostní konferenci a v r. 1972, 

resp. 197360 se v Helsinkách schází první celoevropská schůzka o bezpečnosti, která v srpnu 

1975 vyvrcholí v podepsání tzv. Helsinského závěrečného aktu („Závěrečný akt“, „HZA“).61 

Helsinský závěrečný akt přinesl zcela nový přístup k evropské bezpečnosti, odrážející 

ve velmi smělém duchu atmosféru očekávání panující ve vztazích obou bloků. Inovativnost 

                                                 
56 Zejména Sovětský svaz předkládal jak na úrovni evropské, tak na úrovni OSN návrhy na nové bezpečnostní 

uspořádání a odzbrojení, tyto však vzhledem k reálným poměrům v mezinárodní politice zůstávaly dlouho 

v rovině pouhých politických proklamací a propagandy. Jako příklad můžeme uvést návrhy z let 1954 nebo 1966 

na zřízení celoevropské organizace kolektivní bezpečnosti, resp. na zrušení obou stávajících organizací NATO 

a OVS. 
57 Pierre Harmel, belgický ministr zahraničí, předložil v r. 1967 zprávu argumentující ve prospěch spolupráce a 

většího zapojení politických prostředků ve vztazích s východním blokem, která se stala základem tzv. 

Harmelovy doktríny. Více např. na http://www.nato.int/docu/review/2007/issue1/czech/history.html  
58 Na počátku 70. let experti NATO začínají mluvit o snižování jaderného prahu NATO, který definuje dobu, po 

kterou je aliance schopna odolávat útoku pouze konvenčními zbraněmi, než bude muset sáhnout k použití 

jaderných zbraní. S ohledem na jadernou paritu a pokračující modernizaci sovětského jaderného arzenálu začali 

na Západě někteří odborníci docházet v 70. letech k závěru, že jaderný práh NATO se stále snižuje. To 

motivovalo NATO k zahájení prvních vážných rozhovorů o konvenčním odzbrojení. 
59 Cottey, Andrew, „The OSCE: Crowning jewel or talking shop?“ in Smith, M. A., Timmins G. (eds.), 

Uncertain Europe. Building a new European security order?, London: Routledge, 2001, p. 45 
60 Vlastní Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě byla zahájena až v r. 1973, předcházela jí však 

přípravná schůzka zahájená na podzim 1972. Proto je možné se v různých zdrojích setkat s dvojím datem 

helsinské schůzky. 
61 Conference on Security and Co-operation in Europe Final Act, Helsinki, 1.8.1975, 

http://www.osce.org/documents/mcs/1975/08/4044_en.pdf  
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jeho obsahu spočívala jak v principech v něm zakotvených, tak v širokém pojetí bezpečnosti, 

které nahrazovalo dosavadní konfrontační přístupy. 

Stejně jako jiné dokumenty před ním, i Závěrečný akt potvrdil souvislost mezinárodní 

bezpečnosti a míru. V preambuli zdůraznil nedělitelnost bezpečnosti a společný zájem 

účastnických států na spolupráci mezi sebou.  

V tzv. dekalogu Helsinský závěrečný akt nejen zformuloval některé základní principy 

vztahů mezi státy, které se konečně v různé podobě objevily po 2. světové válce již v jiných 

dokumentech62, ale především zavedl do té doby nezvyklou rovnováhu mezi principy státní 

suverenity a územní celistvosti a zásadami chránícími lidská práva a právo na sebeurčení63. 

Žádný jiný mezinárodní mezivládní dokument navíc neobsahoval závazky v oblasti lidských 

práv v tak široké míře.64 

Nové široké pojetí bezpečnosti se v HZA odrazilo v rozdělení souvisejících otázek do 

tří „košů“ (baskets): i) vojensko-politického, ii) ekonomicko-environmentálního 

a iii) humanitárního. Takto nastavený systém nereflektoval ani tolik stávající realitu vztahů 

mezi smluvními stranami, jako spíše předložil normy upravující vzájemné vztahy do 

budoucna. 

Helsinský proces, jemuž Závěrečný akt položil základy, představoval na svou dobu 

unikátní fórum pro diskusi mezi jinak nesmiřitelnými rivaly. Na Helsinskou schůzku navázala 

setkání v Bělehradě (1977-1978), v Madridu (1980-1983) a ve Vídni (1986-1989). Všechna 

tato setkání však stále byla pouze součástí mezivládního konferenčního procesu, bez trvalých 

                                                 
62 Jednalo se konkrétně o zásady: svrchované rovnosti států, zdržení se užití nebo hrozby silou, neporušitelnosti 

hranic, územní celistvosti států, pokojného řešení sporů, nevměšování se do vnitřních záležitostí, respektování 

lidských práv a základních svobod včetně svobody myšlení, svědomí, vyznání nebo víry, rovnosti a sebeurčení 

národů, spolupráce mezi státy, plnění v dobré víře závazků plynoucích z mezinárodního práva. Viz OSCE 

Handbook 2007, Vienna: OSCE, 2007, p. 3. 
63 Dunay, Pál, The OSCE in crisis, Chaillot Paper n°88, April 2006, Paris: Institute for Security Studies, 2006, 

pp. 19-20. 
64 Pentikäinen, Merja, „The Role of the Human Dimension of the OSCE in Conflict Prevention and Crisis 

Management“ in Bothe, Michael, Ronzitti, Natalino, Rosas, Allan (eds.), The OSCE in the Maintenance of Peace 

and Security, Martinus Nijhoff Publishers, 1997, p. 83. NB. Záměrně se zde vyhýbáme pojmu „smlouva“, 

použitému autorkou odkazované studie s ohledem na skutečnost, že „smlouva“ implikuje právní závazky 
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struktur, které by zajišťovaly jeho kontinuitu. Bělehradská i madridská schůzka navíc byly 

poznamenány obnoveným napětím mezi bloky, mj. v důsledku sovětské invaze do 

Afghánistánu v r. 1979 a vyhlášení stanného práva v Polsku v r. 1981.  

Konference pro bezpečnost a spolupráci v Evropě tak nikdy nebyla mezinárodní 

organizací, která by byla schopná garantovat svým členům bezpečnost a zavazovat je podle 

mezinárodního práva, jako spíše diskusním fórem dvou antagonistických systémů. I přesto 

však významně přispěla k politickému uvolnění v Evropě a k intenzivnějším kontaktům mezi 

bloky. Zároveň svým důrazem na lidská práva, k jejichž ochraně se socialistické státy 

v Helsinkách poněkud „lehkomyslně“ zavázaly, poskytla prostředek nátlaku na tyto státy. 

Helsinský závěrečný akt dal impuls ke vzniku četných disidentských hnutí a skupin na 

ochranu lidských práv po celém východním bloku, které aktivně usilovaly o dodržování 

helsinských závazků vládami svých států.65 Společně s dalšími jednáními, která nepřímo 

souvisela s procesem KBSE, jako byla Stockholmská schůzka o opatřeních pro posílení 

důvěry v r. 1986, z níž vzešel tzv. Stockholmský dokument, či paralelní vídeňská jednání 

o konvenčním odzbrojení v letech 1973-1989, přispěla významnou měrou ke zmírnění 

vojenského napětí v Evropě, kde, na linii dotyku obou bloků, tradičně panovalo nejvyšší 

riziko ozbrojeného konfliktu. Jedním z významných výsledků těchto jednání byla i Smlouva 

o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, o které bude pojednáno níže (viz kapitola 3.3.1). 

Helsinský proces měl i svůj podíl na zásadních společenských a politických změnách, ke 

kterým došlo na konci 80. let v socialistických zemích. Když na přelomu 80. a 90. let padala 

železná opona, bylo to i díky činnosti KBSE za uplynulých 15 let. Jak KBSE ovlivnil rozpad 

Sovětského svazu a jak se vyrovnala s novým bezpečnostním prostředím v Evropě, je 

předmětem další části. 

2.2.2 K panevropské bezpečnostní organizaci 

Demokratizace střední a východní Evropy na konci 80. let, která vyústila v rozpad 

bloku socialistických států, postavila KBSE před nové výzvy. Na straně jedné KBSE splnila 

                                                                                                                                                         
zúčastněných stran, přičemž o právní povaze závazků plynoucích z Helsinského závěrečného aktu panují 

pochyby. 
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svůj účel předcházení konfliktu mezi Východem a Západem, na straně druhé jí konec studené 

války nabídl nové možnosti. Místo konfliktů mezi státy se nejvážnější bezpečnostní hrozbou 

staly konflikty vnitrostátní, pramenící především (avšak ne výlučně) z etnických 

a náboženských neshod, z politické nestability, sociálního napětí a ekologických rizik.66 

Účastnické státy KBSE reagovaly na změny na mimořádném summitu v Paříži, kde 

v listopadu 1990 přijaly tzv. Chartu pro novou Evropu a učinily první kroky 

k institucionalizaci KBSE.  

Charta pro novou Evropu67 potvrdila principy Helsinského závěrečného aktu jako 

základ pro vedení mezinárodních vztahů. Zdůraznila, že „éra konfrontace a rozdělení 

v Evropě skončila“ a že od tohoto okamžiky vzájemné vztahy „budou založeny na respektu 

a spolupráci“.68 Účastnické státy se společně zavázaly k budování demokracie, která bude 

založena na dodržování lidských práv a základních svobod, prosperitě skrze ekonomickou 

svobodu a sociální spravedlnost a na stejné bezpečnosti pro všechny. Za tím cílem Charta 

podtrhla nezbytnost dodržování zásad OSN o přátelských vztazích mezi státy, v čele se 

zákazem užití nebo hrozby silou, a dalšího rozvoje opatření k budování důvěry. Charta rovněž 

zakotvila první stálé struktury KBSE v podobě Rady ministrů zahraničních věcí zasedající 

nejméně jednou ročně, Výboru vládních zmocněnců (Committee of Senior Officials), 

odpovědného za přípravu zasedání ministerské rady, a zejména stálého Sekretariátu sídlícího 

v Praze. Dále byly ustaveny dvě odborné instituce, Centrum pro předcházení konfliktům 

(Conflict Prevention Centre, CPC) a Úřad pro svobodné volby69 (Office for Free Elections). 

Charta rovněž vyzvala ke zřízení Parlamentního shromáždění účastnických států. 

                                                                                                                                                         
65 Konečně i československé hnutí Charta 77 vniklo na základě výzvy československé vládě k dodržování 

Helsinského závěrečného aktu 
66 Rotfeld, Adam Daniel, „ Puti k buduščej sisteme bezopasnosti v Jevrope“ in Meždunarodnaja žizň 1/1997, 

Moskva: MID, 1997, pp. 37-45 
67 Charter of Paris for a New Europe, Paris, 21.11.1990,  

http://www.osce.org/documents/mcs/1990/11/4045_en.pdf  
68 Ibid, preambule. 
69 Úřad byl později přeměněn na Úřad pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR), o kterém bude 

pojednáno více v dalších kapitolách. 
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Na dalším setkání účastnických států v Helsinkách v r. 1992 byla KBSE prohlášena 

oblastní dohodou podle kapitoly VIII Charty OSN.70 Tento krok byl významný zejména 

v souvislosti s článkem 53 Charty OSN, který umožňuje použití oblastních dohod 

k donucovacím akcím pod vedením Rady bezpečnosti OSN, neboť takto přímo spojil KBSE 

se zajišťováním mezinárodní bezpečnosti, velmi aktuálním vzhledem ke konfliktům, které 

tehdy probíhaly na území účastnických států KBSE v bývalé Jugoslávii a na Kavkaze, 

a s výhledem na vysílání misí k udržování míru pod mandátem KBSE. Pro pravidelné 

projednávání bezpečnostních otázek bylo helsinským summitem zřízeno také Fórum pro 

bezpečnostní spolupráci (Forum for Security Co-operation, FSC). V r. 1995 přibyl 

k institucím OBSE také Smírčí a rozhodčí soud.  

Rusko, resp. Sovětský svaz hrálo v procesu institucionalizace důležitou roli. Vývoj 

KBSE směrem k panevropské bezpečnostní organizaci nebo přinejmenším k větší 

akceschopnosti a institucionalizaci byl v souladu s linií zahraniční politiky zahájenou 

Michailem Gorbačovem a jeho konceptem „Společného evropského domu“71, na kterou 

fakticky navázal Andrej Kozyrev v prvních letech svého působení na ministerském postu. 

Spolupráce s bývalými soupeři byla minimálně v prvních letech vnímána Moskvou jako 

přirozený vývoj vzájemných vztahů po skončení studené války.72  

KBSE se stala v postsovětském prostoru aktivním hráčem a Rusko v jejích aktivitách 

získalo důležité místo. Konflikt v Náhorním Karabachu mezi Arménií a Ázerbajdžánem 

dostala za úkol řešit tzv. Minská skupina složená ze zástupců Ruska, USA a Francie. OBSE se 

rovněž stala zodpovědnou za udržování míru v gruzínské separatistické provincii Jižní Osetie. 

Podobně jsou Rusko a OBSE (spolu s Ukrajinou) zprostředkovateli urovnání konfliktu 

v moldavském Podněstří (EU a USA mají status pozorovatelů). 

                                                 
70 CSCE Helsinki Document: The Challenges of Change. Helsinki, 10.4.1992, bod 25, 

http://www.osce.org/documents/mcs/1992/07/4048_en.pdf  
71 "Common European Home" byl koncept představený Michailem Gorbačovem v r. 1987, podle kterého Evropa 

měla být bezpečnostní komunitou sdružující zúčastněné státy bez ohledu na společenské a vojensko-politické 

rozdíly. Zda tato myšlenka byla autentická či spíše pokusem udržet středo- a východoevropské státy v 

socialistickém bloku i přes upadající moc Sovětského svazu, je otázkou, kterou si kladli již doboví analytici. 
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Mise OBSE postupně rozmisťované v bývalých sovětských republikách asistují 

přijímacím státům mj. v likvidaci staré výzbroje (např. na Ukrajině), výcviku policistů 

a jiných veřejných činitelů, ve zvyšování odbornosti veřejných institucí a efektivnosti veřejné 

správy. 

Postupem času mise OBSE různého mandátu působily ve 14 z 15 bývalých sovětských 

republik.73 OBSE tak uznala zájem Ruska na stabilitě a rozvoji regionu. Zároveň však, jak 

uvidíme níže, se působení OBSE v postsovětském prostoru stalo reflexí vývoje 

mezinárodních vztahů, zejména pak konkurence Ruska a USA, potažmo Západu o vliv 

v ruském „blízkém zahraničí“. Předtím se ale zaměříme na první „zkoušku ohněm“ OBSE 

a Ruska v nové Evropě - rozpad Jugoslávie.  

 

2.3 Rusko, OBSE a konflikty v bývalé Jugoslávii 

2.3.1 Rozpad Jugoslávie a sovětské paralely 

Konec studené války přinesl rozpad nejen Sovětskému svazu, ale i „malému impériu“ 

socialistické Jugoslávie. Etnické tenze rostoucí od smrti prezidenta Tita vyústily 

v nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války. 25. června 1991 Slovinsko 

a Chorvatsko vyhlásily nezávislost, následovány v září Makedonií a v lednu 1992 bosenskými 

Srby. Sovětský svaz (a později i Rusko) sledoval vývoj v Jugoslávii s pochopitelnými 

obavami vzhledem ke své vnitropolitické situaci. Od konce 80. let rostl počet nacionálně 

motivovaných srážek v řadě oblastí SSSR (na Kavkaze, v Moldávii i jinde) a rostl význam 

protisovětské opozice v jednotlivých svazových republikách. V březnu 1990 vyhlásila 

nezávislost Litva, na kterou brzy navázaly i zbývající pobaltské republiky Estonsko 

a Lotyšsko. Své aspirace všechny tři země potvrdily v referendech na počátku r. 1991. Od 

června 1990 připravovaný návrh nové svazové smlouvy, která se měla stát východiskem 

                                                                                                                                                         
72 Jedním ze základních pilířů zahraniční politiky nového Ruska měly být strategické vztahy s USA, 

charakterizované podle deklarace z Camp David (1992) „přátelstvím a partnerstvím“. Rusko dále usilovalo o 

začlenění do světových ekonomických struktur jako WTO, G7, ale i Rady Evropy 
73 Výjimkou byla Litva. 
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z krize a garancí zachování Sovětského svazu74, vzal srpnovým konzervativním pučem 1991 

za své a v prosinci téhož roku SSSR zanikl. Avšak i v Rusku samotném probíhaly 

separatistické procesy, podpořené ještě známou výzvou Borise Jelcina „Vezměte si tolik 

nezávislosti, kolik unesete.“, pronesenou v srpnu 1990 v Kazani. Sovětský svaz a později 

Rusko proto přistupovaly k jugoslávské otázce velmi obezřetně, s vědomím možných paralel 

pro vlastní situaci.75 Tyto paralely se týkaly jak vnitropolitického vývoje, tak možných reakcí 

mezinárodního společenství.  

Již v březnu 1991 se sovětské ministerstvo zahraničí vyslovilo pro „zachování územní 

celistvosti Socialistické federativní republiky Jugoslávie, nenarušitelnost hranic a jednotu 

jugoslávského státu“, považujíc probíhající konflikty za „záležitost národů Jugoslávie“ 

a kategoricky odmítajíc veškeré „vměšování z vnějšku“ a „pokusy o internacionalizaci 

jugoslávských záležitostí“. Ústy tehdejšího mluvčího Vitalije Čurkina76 vyzvalo všechny 

k „přísnému dodržování principů KBSE ve vztahu k Jugoslávii“77 

Následující prohlášení dalších představitelů včetně samotného Gorbačova potvrzovala 

tento postoj. Trvání na zásadách Helsinského závěrečného aktu a pařížské Charty pro novou 

Evropu, ovšem pouze v mezích existujících hranic, reflektovalo obavy sovětského vedení 

v okamžiku vyjednávání vlastní svazové smlouvy – obavy o udržení stávajících hranic bez 

vnější intervence.78 Principy KBSE/OBSE tedy byly instrumentální v sovětské zahraniční 

politice, byť tento postoj byl veden mimo jiné i ohledy na vlastní vnitropolitickou situaci. 

Tváří v tvář násilí, které propuklo v Chorvatsku a ve Slovinsku79 a později v Bosně 

a Hercegovině („BiH“) po vyhlášení nezávislosti, SSSR prosazoval diplomatické řešení 

zprostředkované mezinárodními institucemi jako KBSE, resp. OSN, v čemž Rusko 

pokračovalo po celou dobu trvání konfliktů v Jugoslávii. Z pochopitelných důvodů pak 

                                                 
74 Na její přípravě se však podílelo pouze 9 ze svazových republik; Pobaltí, Arménie, Gruzie a Moldávie se 

nezúčastnily. 
75 Headley, James, Russia and the Balkans: foreign policy from Yeltsin to Putin, New York: Columbia 

University Press, 2008, p. 68 
76 Od r. 2006 stálý představitel Ruské federace při OSN. 
77 Citováno v Headley, James, op. cit., p. 68 
78 Headley, James, op. cit., p. 69 
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upřednostňovalo organizace, ve kterých bylo členem, než ty, ve kterých takové postavení 

nemělo (např. NATO či EU).80 

Ačkoli faktický rozpad Jugoslávie a uznání nezávislosti pobaltských republik v září 

1991 přiměly SSSR pozměnit svůj přístup ve prospěch jugoslávských republik aspirujících na 

nezávislost, veškeré mezinárodní zásahy měly být vedeny pouze pod záštitou mezinárodních 

organizací, tj. KBSE.81 

Již Sovětský svaz, ale také Rusko vyzvedávaly „tradiční“ vazby na Srbsko, avšak ve 

skutečnosti jejich podpora Miloševićovu režimu nebyla tak pevná. V r. 1992 Rusko podpořilo 

zřízení humanitární mise OSN UNPROFOR, připojilo se k dalším státům v uznání 

nezávislosti Chorvatska, Slovinska i Bosny a Hercegoviny s Makedonií, ale, především, 

podpořilo zavedení sankcí na Jugoslávii v Radě bezpečnosti OSN a pozastavení členství 

Jugoslávie v KBSE.  

Je pravděpodobné, že k těmto krokům bylo Rusko motivováno jednak pragmatickým 

zhodnocením nevyhnutelné reality, jednak s ohledem na vlastní situaci, která se v r. 1992 

stabilizovala natolik, že se Rusko nemuselo obávat „zrcadlového efektu“ jugoslávské krize na 

vlastním území.82 Přestože Rusko souběžně mělo i bilaterální iniciativy, zejména "kyvadlovou 

diplomacii" Viktora Černomyrdina, KBSE za všech okolností byla ze strany Ruska 

preferovanou institucí, která měla urovnání konfliktu (spolu s OSN) zprostředkovat. 

                                                                                                                                                         
79 Slovinská „desetidenní válka“ mezi Jugoslávskou lidovou armádou a slovinskou Územní obranou trvala 10 

dní, po kterých byla 7. července 1991 uzavřena dohoda o zastavení bojů.  
80 Headley, James, op. cit., p.71 
81 V tomto kontextu vynikají snahy z počátku 90. let o vytvoření jednotek KBSE pro udržování míru 

(peacekeeping forces) a prohlášení KBSE za oblastní dohodu podle kapitoly VIII Charty OSN v r. 1992. 
82 Rusko a bývalé sovětské republiky čelily svým „malým Jugosláviím“ např. na Kavkaze či v Podněstří, 

konflikt takového rozsahu, jaký zachvátil Jugoslávii se však nerealizoval. Z perspektivy paralel je však zajímavý 

názor, že Rusko se "zrcadlovému efektu" vyhnulo zejména díky založení SNS, které utlumilo radikální tendence 

při rozpadu SSSR. Ruská autorka Nadia Arbatova argumentuje, že v Jugoslávii tato situace nenastala kvůli trvání 

Srbska na zachování Jugoslávie a stejně rozhodnému odmítnutí Chorvatska a Slovinska. Viz Headley, James, op. 

cit. p.79. 
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2.3.2 OBSE v Jugoslávii 

Konflikty v bývalé Jugoslávii poskytly OBSE první příležitost otestovat své nově 

vytvořené struktury a mechanismy. Rovněž první dlouhodobé mise (field operations) byly 

rozmístěny právě na Balkáně. Jugoslávie byla také prvním, a doposud jediným, účastnickým 

státem, kterému bylo pozastaveno členství. 

OBSE nesehrála hlavní roli v zastavení bojů, její přínos spočíval zejména 

v upozorňování mezinárodního společenství na násilí a zločiny páchané v Jugoslávii 

a poskytnutí diskusního fóra; měla a má však nezastupitelné místo v post-konfliktní 

rehabilitaci, v souladu s Daytonskými mírovými dohodami přijatými v prosinci 1995. 

V Bosně a Hercegovině se její mandát skládal ze tří prvků: zorganizovat všeobecné volby 

a položit základy reprezentativní vlády, monitorovat společně s ostatními mezinárodními 

organizacemi lidská práva a upozorňovat na jejich porušování a nakonec podporovat opatření 

pro budování důvěry a bezpečnosti jakož i odzbrojení.83 

Kromě budování institucí a občanské společnosti se OBSE stala i garantem smlouvy 

o odzbrojení podle článku IV Daytonských dohod, která ustavila režim vycházející ze 

Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě. Mise v BiH rozmístěná v r. 1995 

navázala na mise dlouhého trvání v Kosovu, Sandžaku a Vojvodině působící v Jugoslávii 

v letech 1992-1993 a byla doplněna o mise v Chorvatsku, Jugoslávii (později Srbsku a Černé 

Hoře) a verifikační misi v Kosovu v r. 1998-1999. Ačkoli ne všechny mise můžeme označit 

za úspěšné, je možné obecně říci, že tyto mise pomohly Jugoslávii v budování 

demokratických institucí a dodržování lidských práv, jakož i zvyšování důvěry mezi 

jednotlivými aktéry. Důkazem může snad být i fakt, že mise v Chorvatsku byla v r. 2007 po 

dlouhých 11 letech zredukována na kancelář v Záhřebu, neboť současný stav již její 

přítomnost nevyžaduje.84 

                                                 
83 Daytonská mírová smlouva, citováno podle Stoessel, Marcel, The Role of the OSCE in Bosnia and 

Herzegovina, Geneva: Graduate Institute of International Studies, 2001, p. 4, 

http://www.stoessel.ch/bosnia/osce_bosnia_herzegovina.pdf  
84 Pochopitelně chorvatské aspirace na členství v ostatních evropských strukturách v čele s EU sehrály 

neopominutelnou roli v motivaci země k demokratizaci. 
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OBSE, společně s dalšími mezinárodními organizacemi a více než čtyřicítkou 

zainteresovaných států, rovněž působí od r. 1999 v Paktu stability pro jihovýchodní Evropu, 

regionální iniciativě pro prevenci konfliktů na Balkáně. 

Rusko na stabilizaci regionu za přítomnosti mezinárodních struktur mělo zájem 

s ohledem na výše zmíněný „zrcadlový efekt“ paralelního vývoje v Jugoslávii a v Sovětském 

svazu/Rusku. Balkán je také vnímán jako tradiční sféra zájmů Ruska. Byť tedy neuspělo 

v zachování jednotné Jugoslávie, Rusko spolupracovalo s ostatními státy v rámci OBSE 

a OSN. Bylo v jeho zájmu, aby post-konfliktní vývoj řídily tyto organizace, nikoli NATO, což 

Rusku umožnilo udržet se v regionu a ovlivňovat jeho vývoj. I přes výhrady k NATO však 

také bylo aktivním členem mezinárodních vojenských sil IFOR, resp. SFOR a  později 

KFOR. 

Je možné argumentovat, že v 90. letech multilateralismus zastával v ruské zahraniční 

politice důležité místo. Druhá polovina poslední dekády 20. století nicméně zaznamenala 

zhoršení vztahu Ruska se Západem v několika oblastech, vyvrcholivší kosovskou krizí.  

2.3.3 Kosovská krize – hrobař ruského multilateralismu? 

Konflikt v Kosovu, který vyvrcholil bombardováním Srbska silami NATO na jaře 

1999 a vyhlášením nezávislosti kosovskými Albánci v únoru 2007 se stal v mnohém 

symptomatickým pro vývoj mezinárodních vztahů v Evropě na přelomu století. Napětí mezi 

Albánci a Srby existovalo nejen po celou dobu trvání Jugoslávie, ale i dříve. Odebrání statutu 

autonomní republiky v r. 1989 zasadilo ovšem vztahům mezi Prištinou a Bělehradem trvalou 

ránu. Postupně rostoucí perzekuce Albánců ze strany Srbů, jakož i rozšiřující se ochota 

Albánců k silovému řešení situace však nepřiměly mezinárodní komunitu k začlenění 

kosovské otázky do vyjednávání o Jugoslávii.85 Kosovo nebylo předmětem sankcí uvalených 

na Jugoslávii v r. 1992, ani nebylo zahrnuto do Daytonských dohod v r. 1995. Jugoslávie, 

resp. Srbsko tak pokračovalo v udržování situace za použití svých policejních sil a konflikt 

byl internacionalizován až v letech 1998-1999. 

Letecká kampaň NATO, neautorizovaná Radou bezpečnosti OSN, zasadila těžkou 

ránu rusko-americkým, potažmo rusko-evropským vztahům. Teorie tzv. humanitární 

                                                 
85 Albánští představitelé již v r. 1992 požadovali vyhlášení mezinárodního civilního protektorátu nad Kosovem. 
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intervence nenašla dodnes žádné pochopení u ruských politiků, ani vědců.86 Ačkoli Rusko 

podpořilo sankce proti prezidentu Miloševićovi, otázku Kosova považovalo za vnitřní 

záležitost Srbska, nepochybně ne bez ohledu na vlastní situaci v Čečensku. Tradiční vazby 

slovanské či pravoslavné solidarity mezi Srbskem a Ruskem jistě ovlivnily ruský postoj ke 

kosovské otázce, jakož i ke všem konfliktům na území bývalé Jugoslávie, nelze však tvrdit, že 

byly klíčovým faktorem ve směrování ruské zahraniční politiky.87 

Bombardování Srbska bylo pro Rusko šokem.88 Na žádný předcházející konflikt 

90. let Rusko pravděpodobně nezareagovalo tak rezolutně.89 Moskva okamžitě svolala 

mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN a předložila rezoluci na okamžité zastavení 

vojenské akce a obnovení vyjednávání, poskytla Jugoslávii humanitární pomoc a nabídla 

zastupování jejích zájmů u třetích zemí včetně USA. Zároveň odvolala své představitele 

při NATO, zrušila řadu plánovaných společných vojenských akcí, vyhostila velvyslance 

NATO v Rusku a rozpoutala mohutnou informační kampaň proti NATO a USA.90 Ačkoli 

naznačilo připravenost poskytnout Bělehradu informace svých výzvědných služeb, Rusko 

nicméně nepřistoupilo na některé extrémnější návrhy překvapivě sjednocené vnitropolitické 

scény jako jednostranné zrušení sankcí či dokonce technické a vojenské dodávky pro 

Jugoslávii.  

Rusko nebylo ochotno trvale obětovat své vztahy se Západem kvůli Kosovu (nebo 

jiným s vlastní bezpečností přímo nesouvisejícím akcím).91 Když po zhruba třech měsících 

bombardování srbská strana souhlasila se stažením svých jednotek z Kosova, předtím než 

byly rozmístěny jednotky KFOR, ruští armádní velitelé na svoji odpovědnost a bez vědomí 

                                                 
86 Z literatury vyplývá, že mezi samotnými členy NATO tato varianta byla dlouho odmítána, přestože se 

zvažovala již od počátku 90. let. 
87 Stepanova, Ekaterina, „Russia’s Policy on the Kosovo Crisis: The Limits of ‚Cooperative Peacemaking‘“ in  

Spillmann, Kurt, Krause, Joachim (eds.), Kosovo: Lessons Learned for International Cooperative Security, 

Studies in Contemporary History and Security Policy, Vol. 5, Bern: Peter Lang, 2000, pp. 208-209 
88 Známou anekdotou je obrácení letadla s tehdy premiérem Primakovem cestujícím na jednání s Mezinárodním 

měnovým fondem do Washingtonu zpět do Moskvy. 
89 Baranovskij, V. G., „Kosovo: rossijskije interesy sliškom značiteľny“ in Šakleina, T.A. (ed.), Vněšnaja 

politika i bezopasnosť sovremennoj Rossiji 1991-2002, Tom II, Moskva: MGIMO, 2002, pp. 163-175 
90 Stepanova, Ekaterina, op. cit., p. 216-218 
91 Stepanova, Ekaterina, op. cit., p. 215 
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Moskvy přemístili z Bosny a Hercegoviny vojáky z ruského kontingentu SFOR k převzetí 

prištinského letiště. Situace, která v některých okamžicích hrozila otevřeným střetem mezi 

ruskými silami a vojsky NATO, se však vyřešila pokojně92 a Rusko se stalo součástí jednotek 

KFOR, přestože původně trvalo na vyslání mezinárodní mise pod velením OSN či OBSE. 

Přestože se mu nepodařilo prosadit rozdělení Kosova podle etnické příslušnosti s tím, 

že by mělo pod svým velením srbský sektor, Rusko zůstalo aktivně přítomno v Kosovu až do 

r. 2003, kdy stáhlo své vojenské jednotky z KFOR93, resp. 2009, kdy odešli i policisté 

působící v rámci civilní mise UNMIK (viz níže). 

Politicky však konflikt v Kosovu znamenal tečku za aspiracemi 90. let na opravdovou 

spolupráci Ruska se Západem. Zásah v Kosovu, těsně po vstupu tří nových členů94 zdánlivě 

naplnil ruské obavy o rozšiřování NATO na východ a jeho ofenzivních záměrech, včetně 

operací „mimo zónu aplikace“ (out of area), a již tak komplikované vztahy NATO s Ruskem 

ještě získaly na složitosti. Istanbulský summit OBSE v prosinci téhož roku byl vzájemnými 

konflikty 95poznamenán natolik, že prezident Jelcin jednání předčasně opustil.  

Pro OBSE bylo zřízení KFOR pod vedením NATO další prohrou po relativním 

neúspěchu tzv. verifikační mise v Kosovu, působící v letech 1998-1999, které mnozí vytýkali 

neschopnost předejít násilnostem a následně vynucenému zásahu NATO.96 Přesto však 

dostala příležitost sehrát podstatnou roli v rekonstrukci Kosova a v té, domníváme se, obstála 

mnohem lépe, tak jak podle této práce odpovídá i jejímu charakteru. 

                                                 
92 Situace se však vyřešila pokojně údajně hlavně díky odmítnutí velitele KFOR gen. Mika Jacksona 

uposlechnout rozkaz tehdejšího generálního tajemníka NATO Wesleyho Clarka zmocnit se letiště silou. 
93 Ruské jednotky představovaly největší kontingent vysílaný nečlenskou zemí NATO; v Kosovu přispěly cca 

3150 z původních 40000 vojáků, v Bosně a Hercegovině v jednotkách IFOR a později SFOR cca 1200 z 20000. 

Viz NATO and Russia, partners in peacekeeping, Brussels: NATO Office of Information and Press, 2001, 

http://www.nato.int/docu/presskit/010219/brocheng.pdf  
94 ČR, Polsko a Maďarsko vstoupily do NATO 12. března 1999, bombardování začalo o pouhých 12 dní později. 
95 Razantní zhoršení vztahů však pramenilo i z nesouhlasu Západu s ruským postupem v Čečensku, s prodlevami 

ve stahování ruských vojsk z Moldávie a Gruzie a problémy s adaptací Smlouvy o konvenčních ozbrojených 

silách v Evropě. Viz další kapitoly.  
96 Jiní autoři však argumentují, že k aktivnímu zprostředkování urovnání konfliktu neměla mise mandát, a tudíž 

její působení nelze hodnotit jako neúspěšné. Více např. v Randáček, Vladimír, The OSCE Kosovo Verification 

mission 1998-1999, diplomová práce, Praha: IMS FSV UK, 2008 



 

41 

 

Když správu Kosova v souladu s rezolucí 1244/99 Rady bezpečnosti převzala OSN97, 

OBSE se v rámci pilířové struktury UNMIK98 stala odpovědnou za „institucionalizaci, 

demokratizaci a lidská práva“99. Její činnost zahrnovala a zahrnuje mezi jiným odbornou 

přípravu veřejných činitelů včetně policie a soudnictví, rozvoj občanské společnosti, 

politických stran a místních médií, organizaci a dohled nad volbami100, monitorování 

a podporu dodržování lidských práv. Mise v Kosovu je největší misí, kterou kdy OBSE 

zřídila, zaměstnává v zastoupeních po celém Kosovu na tisíc lidí. Systém získávání 

zaměstnanců, který OBSE podobně jako jiné mezinárodní organizace uplatňuje, spočívá 

především na vysílání zaměstnanců účastnickými státy (secondment). V téměř tisícihlavé misi 

v Kosovu mělo však Rusko v r. 2009 pouhé dva zástupce.101  

Je tedy možné, že po zkušenosti v Kosovu Rusko ztratilo zájem o OBSE, vzhledem 

k její neefektivnosti a vzhledem k svým zhoršujícím se vztahům s ostatními státy, zejména 

kvůli posilování NATO a EU a vlastní nemohoucnosti ovlivnit fungování OBSE. Jak uvidíme 

níže, problematických oblastí je vícero a první náznaky ruských těžkostí s OBSE je možno 

datovat mnohem dříve než 1999.  

 

                                                 
97 Resp. zvláštní představitel generálního tajemníka OSN. 
98 United Nations Mission in Kosovo byla zřízena na základě rezoluce RB OSN 1244/99 k zajištění mezinárodní 

správy Kosova pod vedením zvláštního představitele generálního tajemníka OSN. Struktura UNMIK sestávala 

ze čtyř částí, "pilířů": i) policie a spravedlnost, ii) civilní veřejná správa, iii) demokratizace a institucionalizace, 

iv) obnova a ekonomický rozvoj. První dva pilíře byly v rukou OSN, třetí OBSE, za čtvrtý zodpovídala 

Evropská Unie. Po rozmístění mise EULEX a zařazení Kosova do předpřístupové asistence Evropských 

společenství jako potenciální kandidátské země z původní struktury zůstal pouze pilíř třetí, demokratizace a 

institucionalizace, v rukou OBSE. I v této oblasti jsou však stále větší pravomoci předávány místním institucím, 

zejména pak po vyhlášení nezávislosti v r. 2008. 
99 Decision no. 305, PC.DEC/305, OSCE, 1.7.1999, http://www.osce.org/documents/pc/1999/07/2577_en.pdf  
100 Místní volby konané v listopadu a prosinci 2009 byly prvními, které plně organizovaly místní instituce, bez 

podpory OBSE. 
101 SEC.GAL/3/09/Rev.1, 3.4.2009 
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3 OBSE – trn v ruské patě 

3.1 Rusko v éře Putina 

Druhá polovina 90. let se v Rusku nesla ve znamení čečenské války, ekonomické krize 

a odporu proti rozšiřování NATO na východ (viz níže). Důraz na národní zájmy a snahy 

utlumit separatistické tendence v Rusku dospěl na severním Kavkaze k ozbrojenému 

konfliktu mezi čečenskými vojsky Džochara Dudajeva a proruskými jednotkami Ruslana 

Chasbulatova, které v r. 1994 podpořila ruská armáda. Tzv. první čečenská válka v letech 

1994 až 1996 negativně poznamenala ruské snahy o spolupráci se Západem, který uznal 

vnitropolitickou povahu konfliktu, avšak kritizoval Rusko za porušování lidských práv jeho 

vojáky. Pod tlakem evropských struktur a vlastního neúspěchu byl Rusko nakonec nuceno 

hledat politické řešení, k čemuž mu měla pomoci i OBSE (viz kapitola 3.2.2). Zároveň bylo 

nuceno vyrovnat se rozšířením NATO o tři země bývalého východního bloku v r. 1997. Po 

prvotním vyhrožování radikálními opatřeními (viz níže) Rusko uznalo, že integrace Polska, 

ČR a Maďarska pro něj nepředstavuje bezpečnostní hrozbu. Zahraniční politika se odvíjela na 

pozadí postupujících ekonomických problémů Ruska, které v r. 1998 vyústily v ekonomický 

kolaps. V r. 1999 nemocného prezidenta Jelcina nahradil nejprve ex offo, od r. 2000 zvolený 

Vladimir Putin. Nový první muž, s osobní historií v bezpečnostních službách, byl pro Západ 

enigmou. Po svém nástupu zaujal překvapivě pragmatický postoj, korunovaný po 

teroristických útocích 11. září 2001 podporou vyslovenou jako první státník prezidentu 

Bushovi a poskytnutou USA při jejich kampani v Afghánistánu. Když USA v r. 2001 

vypověděly smlouvu ABM omezující rozmisťování antibalistických raketových systémů 

s poukazem na změněné bezpečnostní okolnosti, Rusko reagovalo pouhým politováním. 

Období pragmatické spolupráce Ruska se Západem však netrvalo dlouho. 

Vladimir Putin navázal na primakovskou multivektorovou politiku spolu 

s upevňováním ruských pozic v regionu, rozvíjením vztahů s Čínou a aktivní politikou na 

Blízkém východě. Rusko se podle nové zahraničněpolitické koncepce přijaté v r. 2000 

zaměřilo kromě euroatlantických struktur na spolupráci v dalších regionálních uspořádáních 

jako Organizace dohody o kolektivní bezpečnosti či Organizace šanghajské spolupráce. 

Putin rozsáhlými administrativními reformami dokázal (přes kritiku 

nedemokratických postupů) stabilizovat ruské vnitropolitické prostředí a rostoucí ceny ropy a 
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zemního plynu Rusku jako klíčovému světovému producentovi pomohly překonat následky 

krize 90. let. Do svého druhého volebního období v r. 2004 tak Vladimir Putin vedl Rusko 

asertivní a znovunabývající sebevědomí v mezinárodní politice. Za základní rys ruské 

zahraniční politiky po r. 2000 je možné označit pokračující snahu o potvrzení ruského práva 

jednat jako plně nezávislá velmoc v globálním systému dominovaném několika hlavními 

mocnostmi spíše než multilaterálními institucemi či normami.102 Přesto však Rusko zůstalo 

elokventním zastáncem dodržování norem mezinárodního práva a institucionalizace 

mezinárodních vztahů. Nakolik je tento postoj účelový a motivovaný zájmem vymezit se vůči 

jiným mocnostem, zůstává otázkou, jako skutečnost je však nezpochybnitelný. 

Je možné argumentovat, že směřování k integraci se Západem na počátku 90. let bylo 

„spíše než strategickým rozhodnutím znakem absence jakékoli strategie obecně“. Rusku 

trvalo několik let, než definovalo své národní zájmy, avšak již od r. 1995 lze pozorovat hájení 

národních zájmů. Za prezidentství Putina už asertivita Ruska v mezinárodních vtazích 

(podpořená stabilizací národní ekonomiky a vnitropolitické situace) je nezpochybnitelná. 

Rusko očekává od ostatních členů mezinárodního společenství respektování ruských specifik 

a postojů v mezinárodní politice. Symbolem tohoto přístupu se stalo Putinovo vystoupení na 

bezpečnostní konferenci v Mnichově v r. 2007 (viz níže). Tato nová sebedůvěra se projevila 

i ve vztahu k OBSE. Jestliže se Rusko vyjadřovalo kriticky k některým jejím aspektům již 

dříve, od přelomu století se stala jeho pozice ještě rozhodnější. Postoje Ruska prozkoumáme 

na lidské a vojensko-politické dimenzi OBSE. 

 

3.2 Lidská dimenze a ruská kritika 

3.2.1 Vznik a mechanismy lidské dimenze 

Tzv. lidská dimenze stála u zrodu samotného Helsinského procesu. Jednou z hlavních 

motivací států Západu k vídeňským jednáním bylo získat instrument, kterým by bylo možné 

působit na Sovětský svaz a přimět jej k dodržování lidských práv, čímž by také částečně byla 

                                                 
102 Mankoff, Jeffrey, “Russia and the West: Taking the Longer View,” in The Washington Quarterly, 30:2, pp. 

123-135, The Center for Strategic and International Studies and the Massachussets Institute of Technology, 

Spring 2007, p. 124 
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kompenzována skutečnost, že SSSR (ani ostatní země východního bloku) nebyl stranou 

Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Sovětský svaz, vedený 

zejména snahou dosáhnout legitimizace svých poválečných územních zisků a sféry vlivu 

v Evropě, přistoupil na požadavky Západu v přesvědčení, že plnění těchto závazků v praxi 

vyžadováno a vynutitelné nebude.103 Helsinský dekalog jako jednu ze svých zásad (č. 7) 

zakotvil respekt k lidským právům a základním svobodám. Helsinský závěrečný akt tak 

v jednom ze svých „košů“ zahrnul závazky a standardy, které se staly základem tzv. lidské 

dimenze. 

Třetí, „lidsko-právní“ koš Helsinského procesu, jehož předmětem byla „spolupráce 

v humanitární a jiných oblastech“, se dělil na tematické skupiny:  

1) mezilidské kontakty, 

2) informace, 

3) spolupráce a výměna v oblasti kultury, a 

4) spolupráce a výměna v oblasti vzdělávání.  

Poněkud vágně znějící pojmy ve skutečnosti měly dalekosáhlý dopad na sdružování 

rozdělených rodin ve východním bloku (zejména v souvislosti s východním a západním 

Německem), na svobodu slova a práci médií. Právě na základě Závěrečného aktu začaly po 

zemích východního bloku, ale i na Západě, vznikat Helsinské výbory a jiné občanské 

iniciativy, které aktivně lobovaly u vlád svých států za dodržování závazků obsažených 

v Závěrečném aktu. 

Západní státy nadále usilovaly o vytvoření stálého mechanismu pro dohled nad 

dodržováním zásad třetího koše. V r. 1989 byl podepsán Vídeňský dokument, ve kterém se 

státy znovu zavázaly k dodržování lidských práv včetně svobody myšlení, svědomí, vyznání 

a víry bez ohledu na rasu, pohlaví, jazyka či náboženství. V tomto dokumentu se poprvé 

objevil souhrnný pojem „lidská dimenze“. Vídeňský dokument zavedl monitorovací systém 

v oblasti lidských práv v podobě: 

1) vzájemné výměny informací a poskytování odpovědí na žádosti o informace ze 

strany jiných států prostřednictvím diplomatických prostředků, 

                                                 
103  Klabbers, Jan, The Concept of Treaty in International Law, The Hague: Kluwer Law International, 1996, 

p. 126 
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2) bilaterálních setkání s účastnickými státy na žádost s cílem prozkoumat otázky 

lidské dimenze KBSE včetně situací a specifických případů a nalézt jejich 

řešení, 

3) práva každého zúčastněného státu upozornit ostatní státy na situace a případy 

v oblasti lidské dimenze, 

4) práva zúčastněných států poskytovat na schůzkách KBSE i údaje o výměně 

informací a o odpovědích na žádosti o informace, jakož i o výsledcích 

bilaterálních jednání podle bodu 2.  

Ačkoli s vymezením přesného obsahu lidské dimenze existovaly jisté problémy, 

obecně lze říci, že mechanismus lidské dimenze KBSE zahrnuje práva obsažená ve 

Všeobecné deklaraci lidských práv. Účelem tohoto mechanismu bylo především kompenzovat 

skutečnost, že státy východního bloku nebyly vázány Evropskou úmluvou o ochraně lidských 

práv a základních svobod, ani Opčním protokolem Mezinárodního paktu o občanských 

politických právech, a tedy nevztahovaly se na ně v nich obsažené prostředky kontroly. Do 

r. 1990 také tento mechanismus byl používán především státy Západu pro získávání informací 

o situaci ve východním bloku.104 

Lidské dimenzi KBSE se dostalo mocného stimulu po skončení studené války. Z jedné 

strany pád komunistických režimů a demokratizace východoevropských zemí zrelativizovaly 

význam stávajícího mechanismu lidské dimenze, neboť země bývalého východního bloku 

přijaly demokratické ústavy a většina z nich se stala nebo aspirovala na členství v Radě 

Evropy. Na straně druhé, schůzky KBSE věnované lidské dimenzi v letech 1990 (Kodaň) 

a 1991 (Moskva) přijaly, právě ve snaze zabránit marginalizaci KBSE na tomto poli, důležité 

dokumenty dále rozvíjející lidskou dimenzi. V Kodani byla do problematiky lidské dimenze 

poprvé zahrnuta práva národnostních menšin. Tato skutečnost svědčila o vzrůstajícím 

znepokojení účastnických států tváří v tvář etnickým konfliktům, které se začaly objevovat od 

konce 80. let převážně v Sovětském svazu a v Jugoslávii. Svědčí také o dalším rozvoji 

chápaní pojmu bezpečnost, resp. o přechodu KBSE coby procesu výlučně mezistátního 

                                                 
104  Scheu, Harald-Christian, Lidská dimenze OBSE a současné mezinárodní právo, Praha: Karolinum, 2000 
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(a meziblokového) k pojetí celospolečenskému.105 Kodaňský dokument dále zakotvil tři 

základní pilíře lidské dimenze KBSE. Jimi jsou ochrana lidských práv coby stěžejní úkol 

vlády každého státu, podpora právního státu a demokracie jako součásti právního státu. 

Předpoklady uvedení právního státu do praxe jsou svobodné a tajné volby, reprezentativní 

vláda odpovědná zákonodárné moci, jednání orgánů moci v souladu s ústavním pořádkem, 

civilní kontrola armády a policie a konečně nezávislost soudců.  

Na následné schůzce v Moskvě v říjnu 1991 účastnické státy v závěrečném 

dokumentu potvrdily, že otázky lidské dimenze nejsou pouze vnitřní záležitosti států, neboť 

respektování lidských práv, právního státu a demokracie jsou základem mezinárodního řádu. 

Z tohoto titulu žádný stát nemůže odmítat diskusi o provedení lidské dimenze s odkazem na 

zákaz vměšování se do vnitřních záležitostí státu. Na této schůzce byl zaveden další 

mechanismus lidské dimenze. Tzv. Moskevský mechanismus umožňuje vyslat expertní misi 

do účastnického státu, aby mu asistovala v řešení konkrétní situace. Tito experti mohou být 

pozváni dotčeným státem nebo, odmítne-li, mise může být ustavena na podnět dožadujícího 

státu a dalších nejméně šesti účastnických států. 

V r. 1992 KBSE na pražském setkání Rady ministrů přijala důležité rozhodnutí 

prolamující, byť pouze v lidské dimenzi, pravidlo konsensu. Podle tzv. Pražského dokumentu 

o dalším rozvoji institucí a struktur KBSE mohly účastnické státy „v případech jasného, 

hrubého a nenapraveného porušení relevantních závazků KBSE“ podniknout odpovídající 

akci politického charakteru mimo území dotčeného státu i bez jeho souhlasu106, což se stalo 

v případě Jugoslávie (viz kapitola 2.3.2). 

Po skončení studené války a v rámci procesu institucionalizace KBSE byl v r. 1990 

rozhodnutím Pařížského summitu zřízen Úřad pro svobodné volby se sídlem ve Varšavě. Tato 

instituce měla za úkol dohlížet a podporovat dodržovat demokratických standardů převážně 

v kontextu voleb probíhajících v postkomunistických zemích. V roce 1992, na pražském 

setkání Ministerské rady, byl Úřad přejmenován na Úřad pro demokratické instituce a lidská 

                                                 
105  Trojickij, M. A., Meždunarodnaja i nacionaľnaja bezopasnosť: sovremennyje koncepciji i praktika, Moskva: 

MGIMO, 2006, p. 19-20 
106 Prague Document on Further Development of CSCE Institutions and Structures, část IV, bod 16, 

http://www.osce.org/documents/mcs/1992/01/4142_en.pdf  
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práva, aby byla zdůrazněna jeho úloha nejen při volbách. Volby a volební pozorovací mise 

však zůstaly klíčovou činností ODIHR. Kromě nich také zkoumá volební zákonodárství 

a asistuje při jeho zlepšování, vydává příručky a manuály pro volební pozorovatele. Také se 

však věnuje otázkám demokratizace, lidských práv obecně či toleranci a nediskriminaci. 

Vedle ODIHR přinesl rozvoj KBSE v 90. letech i vznik dalších institucí lidské 

dimenze – Vysokého komisaře pro národnostní menšiny (1992) a Představitele OBSE pro 

svobodu médií (1997). Poslední desetiletí rovněž přineslo rozmach aktivit v oblasti boje proti 

terorismu, zejména prevence a vyrovnávání se s jeho následky, nebo obchodu s lidmi, jakožto 

novými fenomény lidsko-právního významu. Úřadující předseda OBSE pravidelně jmenuje 

své osobní představitele v mnoha aspektech souvisejících s lidsko-právní dimenzí, kteří 

upozorňují na nedostatky a prosazují přijímaní a dodržování nových závazků ve svých 

doménách107. 

3.2.2 Rusko a lidská dimenze aneb jak sladit slova s činy 

S příchodem Michaila Gorbačova Sovětský svaz podstatně změnil své vnímání 

humanitárního „koše“ KBSE. Jestliže předcházející vedení jen velmi neochotně plnilo 

závazky Závěrečného aktu v oblasti lidských práv, nyní se sovětská politika vstřícnosti 

a spolupráce se Západem otevřela i humanitárním otázkám. V r. 1990 SSSR ústy ministra 

zahraničí Ševarnadzeho dokonce překvapivě navrhl uspořádání konference o lidských právech 

v Moskvě. Z tohoto setkání o rok později vzešel výše zmíněný důležitý Moskevský 

mechanismus.  

V článku z r. 1992 ministr Kozyrev vyjádřil přesvědčení, že opatření zajišťující 

nezvratitelnost demokratizačního procesu by měla být základem všech mezinárodních aktivit. 

Tato opatření zahrnovala „rozvoj právních systémů založených na respektu k lidským právům, 

právní stát a pluralitní demokracii a účinné postupy zaručující každému člověku 

v účastnických státech KBSE možnost náhrady újmy“.108 Zároveň označil ochranu lidských 

                                                 
107 Chairman-In-Office Representatives, http://www.osce.org/about/13392.html  
108 Kozyrev, Andrej V., “Russia and Human Rights” in Slavic Review, Vol. 51, No. 2 (Summer, 1992), pp. 287-

293 
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práv za jeden z pilířů mezinárodní bezpečnosti a zavázal Rusko k podpoře a ochraně lidských 

práv v oblastech, kde jsou porušována.  

V r. 1996 se Rusko stalo členem Rady Evropy a v r. 1998 ratifikovalo i Evropskou 

úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod. 

Tyto námluvy však netrvaly věčně a v průběhu několika let se Rusko stalo hlasitým 

kritikem lidské dimenze a jejího údajného přeceňování na úkor dalších dvou dimenzí. Jak 

k tomu došlo a co jsou hlavní nedostatky lidské dimenze z ruské perspektivy, je předmětem 

této části. 

V r. 1992 Rusko, byť zpočátku neochotně, podpořilo uplatnění v Praze přijatého 

mechanismu „consensus minus one“ k pozastavení účasti Jugoslávie. V 90. letech však také 

podpořilo zavedení opatření dotýkajících se přímo jej. V souvislosti s lidskými právy 

v postsovětském prostoru byly již v letech 1993, resp. 1994 rozmístěny mise v Estonsku 

a Lotyšsku, jejichž mandátem bylo v součinnosti s Vysokým komisařem pro národnostní 

menšiny spolupracovat s tamějšími vládami na dodržování práv nepůvodního, resp. 

ruskojazyčného obyvatelstva. Pobaltské státy, v nichž z historických důvodů ruskojazyčná 

populace měla silné (až třetinové) zastoupení109, zavedly po znovuzískání nezávislosti 

v 90. letech velmi přísné podmínky pro získání občanství a tím „odsoudily“ významnou část 

převážně ruskojazyčné populace ke statutu „neobčanů“ (non-citizens) s omezenými právy 

(zejména nepřiznaným právem volit a zastávat veřejné funkce). Mise KBSE/OBSE měly za 

úkol „řešit problematiku občanství a s ní související otázky“, „poskytovat informace 

a poradenství vládě a jiným institucím se zájmem o dialog v této oblasti“ a „shromažďovat 

informace a podávat zprávy o vývoji souvisejícím s dodržováním helsinských principů, norem 

a závazků“110, resp. „prosazovat integraci a lepší porozumění mezi komunitami“111 (ačkoli 

neoznačeny jménem, bylo jasné, že se jedná o komunitu ruskou a estonskou, resp. 

lotyšskou112). Za tímto účelem fungovaly jako prostředník mezi jednotlivými institucemi 

                                                 
109 Zaagman, Rob, Conflict Prevention in the Baltic States: The OSCE High Commissioner on National 

Minorities in Estonia, Latvia and Lithuania, ECMI Monograph No 1, Flensburg: European Centre for Minority 

Issues, April 1999, p. vi, http://www.ecmi.de/download/monograph_1.pdf  
110 OSCE Mission to Latvia mandate, http://www.osce.org/item/15727.html  
111 OSCE Mission to Estonia mandate, http://www.osce.org/item/15730.html  
112 Zaagman, Rob, Conflict Prevention…, op. cit. p. 18 
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a zúčastněnými skupinami. Je třeba také zmínit představitele pro vojenské vysloužilce, kteří 

působili (v Lotyšsku dodnes působí) v rámci relevantních komisí v souvislosti se stažením 

ruských vojsk z Pobaltí a sociální situací bývalých vojáků. Mise v Estonsku a Lotyšsku byly 

uzavřeny v roce 2001 na naléhání hostitelských zemí a není sporu, že pokud byl nějaký 

pokrok dosažen113, byl do velké míry veden úsilím pobaltských republik o vstup do Evropské 

unie. Zůstává však faktem, že Rusko v tomto případě z lidské dimenze OBSE profitovalo. 

V r. 1996 Rusko poprvé připustilo rozmístění mise OBSE na vlastním území, čímž 

potvrdilo, že lidská práva jsou oblastí, která opravňuje vnější zásah do vnitřních záležitostí 

státu a tím prolamuje jednu z hlavních zásad mezinárodního práva. Na základě rozhodnutí 

Stálé rady z 11. dubna 1995114 byla ustavena Asistenční skupina (Assistance Group) pro 

Čečensko. Její mandát měl dva hlavní rozměry, ochranu lidských práv a krizový 

management.115 Skupina měla za úkol, v součinnosti s federálními a místními orgány, 

prosazovat dodržování lidských práv a sledovat jejich narušování, asistovat v rozvoji 

demokratických institucí a procesů v Čečensku, podporovat doručování humanitární pomoci 

obětem konfliktu, asistovat ruským institucím a mezinárodním organizacím v organizování 

návratu uprchlíků a přesídlených osob, prosazovat pokojné řešení krize a stabilizaci situace 

v Čečensku v souladu s principem územní celistvosti Ruské federace a se zásadami OBSE, 

podporovat ustavení mechanismů zajišťujících právní stát, veřejnou bezpečnost a dodržování 

zákonů.116  

Asistenční skupina byla rozmístěna v Grozném v dubnu 1995 a působila do prosince 

1998, kdy byli mezinárodní členové z bezpečnostních důvodů evakuováni do Moskvy. 

Skupina plně obnovila svou činnost až v červnu 2001 a působila do konce roku 2002, poté jí 

nebyl obnoven mandát.  

                                                 
113 Lotyšsko i Estonsko v posledních letech zmírnily požadavky na udělení občanství, zejména nároky kladené 

na znalost jazyka. 
114 OSCE Permanent Council, 16th Plenary Meeting, Decision PC.DEC/35, PC Journal No. 16, Point 5 (a), 11 

April 1995, http://www.osce.org/documents/pc/1995/04/20246_en.pdf  
115 Freire, Maria Raquel, Matching words with actions: Russia, Chechnya and the OSCE – a relationship 

embedded in ambiguity, UNISCI Discussion Paper No. 9, October 2005, Madrid: 2005, 

http://revistas.ucm.es/cps/16962206/articulos/UNIS0505330159A.PDF  
116 Ibid. 
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Je možné se setkat s názory, že „OBSE to s Ruskem prohrála v Čečensku“117, tj. že 

Rusko definitivně změnilo svůj přístup k Organizaci v souvislosti s kritikou, která se ruské 

vládě dostala ze strany OBSE a kterou považovalo za vměšování se do vnitřních záležitostí 

státu. Čečenský konflikt vyústivší v letech 1994-1996 a posléze 1999-2006 ve vojenskou 

kampaň (resp. „peacekeepingovou operaci“) byl a je Ruskem považován za vnitropolitickou 

záležitost. Zejména po roce 1999 Rusko snažilo omezit působení Asistenční skupiny na oblast 

humanitární pomoci a politické narovnání ponechat mimo její aktivity. Výzvy OBSE 

k vyjednávání Rusko odmítalo jako krátkozraké nebo zaujaté118, neboť z jeho pohledu byli na 

čečenské straně teroristé, nikoli partneři pro vyjednávání. 

Tvrdá kritika ruského postupu v Čečensku ze strany dalších států OBSE na summitu 

v Istanbulu v r. 1999, spolu s dalšími otázkami jako adaptace Smlouvy o konvenčních 

ozbrojených silách v Evropě (viz kapitola 3.3.1) či stahování ruských vojáků z území 

bývalých sovětských republik vyústila až ve zmedializované „prásknutí dveřmi“ prezidenta 

Jelcina119, který prohlásil, že účastnické státy „nemají právo kritizovat Rusko za Čečensko“.120 

V souvislosti s Čečenskem pak Rusko poprvé obvinilo OBSE s „používání dvojích 

standardů“, což se stalo jedním ze základních argumentů Ruska na příštích několik let. Kromě 

obecné kritiky dodržování lidských práv, nejen v Rusku, ale i v zemích bývalého Sovětského 

svazu, se trnem v oku stala Rusku činnost Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva 

(ODIHR), zejména pak volební monitoring. 

ODIHR, který se vyvinul z Úřadu pro svobodné volby založeného původně s cílem 

asistovat bývalým socialistickým zemím v demokratizačním procesu, dnes pokrývá svými 

aktivitami široké spektrum oblastí souvisejících s lidsko-právní tematikou. Na jeho aktivity 

připadá největší podíl ročního rozpočtu OBSE mimo "terénní" činnost misí, přičemž většina 

programů je financována tzv. mimorozpočtových příspěvků, tj. těch, které účastnické státy 

poskytují mimo svoji příspěvkovou povinnost (scales of contributions), a mohou tak v praxi 

                                                 
117 Rozhovor s profesorem Fakulty mezinárodních vztahů Petrohradské státní univerzity (SPBGU), květen 2008  
118 Freire, Maria Raquel, Matching words…, op. cit., p. 5(163) 
119 Yeltsin Walks Out on World Leaders, BBC 18.11.1999,  http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/525839.stm  
120 Full text of Boris Yeltsin’s Speech, BBC 18.11.1999, 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/world/monitoring/526343.stm  
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ovlivnit jejich určení.121 Jeho podíl na celkovém rozpočtu OBSE přitom neustále roste.122 

ODIHR zároveň neodpovídá Stálé radě, jako vrcholnému orgánu OBSE v období mezi 

summity či ministerskými radami, ale přímo úřadujícímu předsedovi, čímž se vyhýbá 

kontrole účastnických států. 

Volební pozorovatelské a hodnotící mise, institucionalizované Kodaňským 

dokumentem v r. 1990123, provádí OBSE/ODIHR na pozvání účastnického státu v různých 

formátech s cílem pozorovat provádění a poskytovat doporučení pro dodržování závazků 

OBSE v oblasti voleb podle Kodaňského dokumentu. Teoreticky všechny účastnické státy 

podléhají stejné nepsané povinnosti přizvat ODIHR ke svým volbám, prakticky však mise 

většího rozsahu (někdy až řádově stovky krátkodobých pozorovatelů doplňujících základní 

[core] tým volebních expertů) zaměřuje na země bývalého SSSR, popř. Balkánu. Mise vedené 

podle metodologie vypracované ODIHR, avšak nikdy oficiálně neschválené účastnickými 

státy, vcelku pochopitelně pravidelně nacházejí v těchto zemích nedostatky ve volebním 

procesu a jejich hodnocení jsou často kritická. Dlouhodobá frustrace způsobená touto 

orientací „na východ od Vídně“ vyvrcholila na podzim r. 2007 v souvislosti s volbami do 

ruské Dumy, kdy ODIHR rozhodl pozorovací misi nevyslat, údajně v reakci na obstrukce 

ruské strany v procesu akreditace pozorovatelů.124125 Rusko kontrovalo argumenty 

o svévolném jednání představitelů ODIHR, kteří využívají neexistence pevných standardů pro 

                                                 
121 Report on the activities of the Special Representative on the OSCE Budget Mr. Pétur H. Blondal, OSCE 

Parliamentary Assembly, Vienna, 19-20 February 2009,  

http://www.oscepa.org/images/stories/documents/special_reports/Blondal_report_winter_meeting_Feb_2009.pdf  
122 V posledních 5 letech například rozpočet ODIHR vzrostl o téměř 3,5 milionu eur. resp. vice než čtvrtinu, z  

necelých 12 milionů v r. 2005 na 15, 45 pro rok 2010. 
123 Document of the Copenhagen Meeting of the Conference on the Human Dimension of the CSCE, Kodaň, 

1990, část I, bod 8, http://www.osce.org/documents/odihr/2006/06/19392_en.pdf  
124 OSCE Unable to observe Russian Duma Elections, ODIHR Press release, 16.11.2007, 

http://www.osce.org/odihr/item_1_27967.html  
125Pro pozadí aféry viz např. http://www.kommersant.com/pda/doc.asp?id=826514, 

http://www.ecfr.eu/content/entry/commentary_observing_russias_elections/  
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volební pozorování. Monitorovací mise se tak, podle ruského názoru, snadno stávají 

nástrojem politického nátlaku.126 

Zatímco např. Spojené státy otevřeně vyjádřily podporu ODIHR127, za Rusko se 

postavily nejen tradičně Bělorusko, ale i např. Uzbekistán128 a další státy střední Asie. 

Pokračoval tak již několikaletý trend vymezování se bývalého SSSR s Ruskem v čele vůči 

zemím Západu.  

Je možné konstatovat, že lidská dimenze je v očích Ruska, ale i dalších 

postsovětských států, důležitým, ale přeceňovaným rozměrem OBSE, který je kvůli 

nedostatečné institucionalizaci a transparentnosti snadno zneužitelný pro politické účely. Mise 

OBSE, jejichž mandáty bývají zaměřeny zejména na aktivity třetí dimenze, tak často mohou 

být vnímány hostitelskou zemí jako „potrestání“ a veřejné označení za zemi porušující lidská 

práva, což může být ještě zdůrazněno aktivitami někdy přesahujícími mandát dané mise.129 

Tak jak Rusko kritizuje přeceňování lidské dimenze, je nespokojeno s nedostatečnou 

pozorností věnovanou dimenzi vojensko-politické. 

 

3.3 Vojensko-politická dimenze 

3.3.1 Odzbrojení a omezování zbrojení v kontextu KBSE/OBSE 

Zbrojení bylo od počátku lidstva jedním z prostředků zajištění bezpečnosti lidí i států. 

Teprve na přelomu 19. a 20. století se začala prosazovat myšlenka, že právě omezení zbrojení 

                                                 
126 Kommentarij oficiaľnogo predstavitělja MID Rossiji M. L. Kamynina po povodu něučastija BDIPČ OBSE v 

nabluděniji za parlamentskimi vyborami v Rossiji, Ministerstvo zahraničních věcí RF, 16.11.2007, 

http://www.mid.ru/ns-

dos.nsf/4b8edd3adb064e9f432569e70041fc52/432569d800223f34c3257395004c81b3?OpenDocument  
127 Cancellation of ODIHR Russian Election Observation Mission, United States Mission to the OSCE, Vinna, 

22.11.2007, http://osce.usmission.gov/media/pdfs/2007-statements/odihrrussianelection_11_22_07.pdf  
128 V souvislosti s „ruskou aférou“, představitel Uzbekistánu vystoupil v reakci na americké prohlášení 

(PC.DEL/1095/07) na zasedání Stále rady s otevřenou kritikou ODIHR ve vztahu ke zjišťovací misi, jež měla na 

pozvání uzbecké vlády připravit misi monitorující prezidentské volby v prosinci 2007. Poukázal zejména na fakt, 

že ODIHR monitorování voleb, stejně jako obstrukce z uzbecké strany veřejně oznámil ještě předtím, než 

Uzbekistán své pozvání vůbec formuloval, a na celkové „arogantní“ vystupování představitelů ODHR vůči 

bývalým sovětským republikám. Prohlášení nepublikováno, z osobního archivu autorky. 
129 Obzvláště konfliktní historii mají vztahy misí OBSE v Bělorusku s tamější vládou. 
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může vést k větší bezpečnosti. V druhé polovině 20. století, v podmínkách studené války bylo 

těžké dosáhnout jakéhokoli kompromisu mezi dvěma znesvářenými bloky a snahy o omezení 

navyšování jejich bojových potenciálů po desítky let končily neúspěšně. Evropa, která 

představovala hlavní potenciální bojiště případného ozbrojeného konfliktu mezi Východem a 

Západem, měla na svém území soustředěn největší počet zbraní a ozbrojených sil během 

studené války.  

Kontrola zbrojení byla jedním ze stěžejních témat bezpečnostní politiky období 

studené války. Dva antagonistické bloky paralelně usilovaly o omezení úrovně zbrojení 

druhou stranou při zachování maximálního vlastního bojového potenciálu. Snahy o omezení 

a kontrolu zbrojení jak v Evropě, tak v univerzálním měřítku se objevovaly pravidelně od 

konce druhé světové války. Vzhledem ke vnímání omezení zbrojení jako prostředku dosažení 

převahy nad protivníkem, spíše než nástroje zajištění rovné a stejné bezpečnostní pro 

všechny, byly tyto snahy dlouho neúspěšné. Tento neúspěch byl zřetelný zejména v oblasti 

konvenčních zbraní, které přesto představovaly (a dodnes představují) nejdostupnější 

a nejrozšířenější druh zbraní na světě. Klasickým výchozím scénářem konfliktu mezi 

Východem a Západem byla v období studené války mohutná konvenční ofenziva, která by až 

posléze přešla v jaderný konflikt.  

Nejdůležitějšími byla jednání o omezení zbrojení v Evropě, kde byly na linii dotyku 

dvou nepřátelských táboru soustředěny největší stavy zbraní a vojenských sil. Přesto, nebo 

právě proto byla jednání o odzbrojení v Evropě dlouhá léta neúspěšná, nejvýznamnějším 

pokusem a neúspěchem byla jednání o vzájemně vyrovnaném odzbrojení, tzv. MBFR  ve 

Vídni, která se otevřela paralelně s konferencí v Helsinkách v r. 1973. Jednání o vzájemně 

vyrovnaném snížení sil neboli MBFR (Mutually Balanced Force Reductions)130 byla 

geograficky vymezena územím střední Evropy, resp. zahrnovala ozbrojené síly rozmístěné 

v Německu, Československu a Polsku. Primárním zájmem zemí NATO bylo zajistit 

reciproční snížení sovětských ozbrojených sil rozmístěných ve střední Evropě vůči 

                                                 
130 Jednací proces nesl oficiální označení „jednání o vzájemném snížení ozbrojených sil a výzbroje a o 

přidružených opatřeních“ neboli „Mutual Reductions of Forces and Armaments and Associated Measures in 

Central Europe“ (MURFAAMCE), které i lépe vystihuje jeho obsah. Vžil se však do širšího povědomí jako 

MBFR 
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plánovanému snížení amerických sil v Německu a zakotvit procedury umožňující inspekce 

území OVS a tím snížit riziko překvapivého útoku. Východní blok v čele se Sovětským 

svazem usiloval především o omezení západoněmeckých ozbrojených sil a jaderných 

i nejaderných zbraní NATO, které ty sovětské převyšovaly svoji kvalitou. Jednání MBFR 

však po dlouhých 15 letech ztroskotala, mj. na neochotě OVS sdělit skutečné údaje o stavech 

svých ozbrojených sil a na nezájmu západních států na režimu, který by nezahrnoval vlastní 

území SSSR. 

Až v rámci vídeňské schůzky KBSE v letech 1986-1989, byť formálně odděleně, se 

podařilo dosáhnout vyjednání přelomové Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách 

v Evropě (S-KOS ), která byla podepsána v listopadu 1990 během Pařížského summitu 

KBSE. 

Smlouva S-KOS zakotvila dodnes bezprecedentní režim kontroly zbrojení zahrnující 

inspekce na místě, kontrolu národními a mezinárodními technickými prostředky131 

a pravidelnou výměnu informací. Na jejím základě bylo v Evropě zničeno na 58 000 kusů 

těžké konvenční výzbroje v pěti kategoriích specifikovaných smlouvou. 

Úprava zbrojení v kontextu OBSE zahrnuje kromě S-KOS i jiné instrumenty. 

Příkladem může být Dokument o malých a lehkých zbraních (Document on Small Arms and 

Light Weapons) z r. 2000, Kodex chování v politicko-vojenských aspektech bezpečnosti 

(Code of Conduct on Politico-Military Aspects of Security) z r. 1994 či Dokument o zásobách 

konvenční výzbroje (Document on Stockpiles of Conventional Ammunition) přijatý v r. 2003. 

Tyto politicky závazné dokumenty zároveň představují důležitý příspěvek k budování důvěry 

mezi státy (viz kapitola 3.3.2). Ruský postoj k první dimenzi OBSE je však zřejmě nejlepší 

ilustrovat právě na S-KOS. 

Zahájení procesu KBSE v 70. letech bylo na sovětské straně motivováno zejména 

zajištěním tzv. „hard security“, tj. bezpečnosti ve vztahu k vnějším hrozbám, zejména 

                                                 
131 Tzv. technické prostředky kontroly nevyžaduji fyzickou přítomnost na území kontrolovaného státy, jedná se 

nejčastěji o družice, letecký monitoring, radary či seizmické stanice. Národními technickými prostředky 

disponuje přímo kontrolující stát, na rozdíl od mezinárodních technických prostředků, které používají státy 

společně nebo mezinárodní organizace 
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vojenské povahy a mezistátního charakteru.132 První, vojensko-politická dimenze OBSE 

zůstala i pro Rusko klíčovou. S výše zmíněnou kritikou lidské dimenze je spojena jeho 

argumentace o nedostatečné pozornosti věnované otázkám hard security. Jak uvidíme níže, 

Rusko je často právě tím, kdo problematické situace vyvolává.  

Ač formálně sdružující nezávislé státy, S-KOS byla založena na blokovém principu 

stavícím proti sobě státy Organizace Varšavské smlouvy a NATO. V kontextu doby tak již 

v okamžiku svého sjednání smlouva byla zjevným anachronismem. Přesto se i díky ní 

podařilo dosáhnout a udržet podstatné snížení stavů zbrojení na evropském kontinentě. Její 

blokové uspořádání pochopitelně nebylo z dlouhodobého hlediska udržitelné a uspokojivé pro 

smluvní strany. Rusko, které bylo redukcemi a omezeními uvalenými na rozmisťování 

smlouvou omezeného vybavení postiženo nejvíce ze smluvních stran, záhy začalo S-KOS 

napadat.  

V prvé řadě se Rusku v r. 1996 podařilo vyjednat zmírnění tzv. křídelního režimu 

(flank regime), který upravuje nejpřísnější omezení v zónách dotyku bývalých bloků, tj. na 

severu a jihu Ruska, kde byla uvalená omezení pociťována obzvlášť akutně vzhledem ke 

konfliktům na severním Kavkaze. Dalším palčivým problémem pro Rusko se však stalo 

rozšiřování NATO na východ vnímané Ruskem jako bezprostřední bezpečnostní hrozba. 

Ochuzené o rozsáhlou nárazníkovou zónu, Rusko argumentovalo, že tímto rozšiřováním 

dochází k jednostrannému zvyšování stavů vojenských sil a výzbroje v rámci „západní“ 

skupiny států a tím k porušení S-KOS. Dalším souvisejícím problémem byla neúčast 

pobaltských států Estonska, Lotyšska a Litvy na S-KOS, neboť tyto odmítly právní 

nástupnictví po Sovětském svazu.  

Problémy souvisejícími s S-KOS se zabývalo několik summitů OBSE a na 

istanbulském v r. 1999 se podařilo dosáhnout přijetí Dohody o adaptaci S-KOS. Tato dohoda 

zrušila dřívější blokové uspořádání, zavedla místo toho národní a územní limity na smlouvou 

omezené vybavení a umožnila přistoupení ke smlouvě zemím doposud nezúčastněným. 

Bohužel dodnes dohoda o adaptaci byla ratifikována pouze Ruskem, Ukrajinou, Běloruskem 

a Kazachstánem. Ostatní státy podmínily její ratifikaci splněním tzv. istanbulských závazků 

                                                 
132 Weiss, Tomáš, Nové bezpečnostní hrozby a aktivity Evropské Unie v oblasti soft a hard security, Praha: 

Europeum, 2005, pp. 1-2, http://www.europeum.org/doc/arch_eur/tweiss_soft_a_hard_security.pdf  
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ze strany Ruska, tj. stažením ruských vojsk z Moldávie a z Gruzie. Rusko však dodnes 

spojitost mezi adaptací S-KOS a stažením vojsk odmítá s tím, že tzv. istanbulské závazky jsou 

závazky politické povahy, na S-KOS nezávislé. V roce 2007 poprvé Rusko naznačilo možnost 

jednostranného suspendování provádění S-KOS. Po půl roce marného vyjednávání v rámci 

Společné konzultativní skupiny, konzultativního orgánu zavedeného S-KOS a jednajícího 

pravidelně jednou týdně v rámci OBSE, Rusko skutečně moratorium na S-KOS uvalilo. Od 

toho okamžiku přestalo poskytovat informace podle smlouvy, jakož i přijímat a provádět 

inspekce ke kontrole jejího provádění. Patová situace trvá dodnes přes opakované výzvy 

různých politických přestavitelů k řešení situace.133 

Je možné pochybovat o souladu ruského moratoria s mezinárodní právem. Smlouvy 

o odzbrojení a omezování zbrojení jsou ze své podstaty zvláštní kategorií mezinárodních 

smluv, neboť se přímo dotýkají vrcholně citlivých aspektů bezpečnosti a suverenity států. 

Proto, ačkoli většina dnešních těchto smluv podléhá, tak jako jiné mezinárodní smlouvy 

Vídeňské úmluvě o mezinárodním smluvním právu platné od r. 1980, odstoupení od nich či 

jejich suspendování do značné míry závisí na faktické mezinárodněpolitické situaci. 

V případě ruského moratoria tak ostatní smluvní strany vyjádřily maximálně lítost nad 

ruským rozhodnutím. 

3.3.2 Opatření pro budování důvěry 

Proces KBSE a na něj navazující OBSE však zahrnuje nejen odzbrojení a omezování 

zbrojení, nýbrž také nepřímé prostředky zajišťování bezpečnosti. Tzv. opatření pro budování 

důvěry (confidence building measures, CBMs) byly od počátku úhelným kamenem procesu, 

který vznikl především jako mechanismus prevence konfliktů pomocí zvyšování důvěry mezi 

státy. Proces budování důvěry je velmi komplexní, kromě aspektů politických a vojenských 

zahrnuje i prvky humanitární, ekonomické či kulturní. Právě Helsinský závěrečný akt 

obsahoval i první opatření k budování důvěry pro evropský prostor.134 Tato spočívala zejména 

                                                 
133 Více v Jančárková, Taťána, Odzbrojení a zajištění mezinárodní bezpečnosti: případ Smlouvy o konvenčních 

ozbrojených silách v Evropě, diplomová práce, Praha: PF UK, 2008 
134 Document on confidence-building measures and certain aspects of security and disarmament,  Helsinský 

závěrečný akt, část 2, http://www.osce.org/documents/mcs/1975/08/4044_en.pdf  
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v notifikaci významných vojenských aktivit v Evropě nad 25000 mužů, výměně pozorovatelů 

a notifikaci pohybů ozbrojených sil. 

Závěrečný dokument Stockholmské schůzky o opatřeních k budování důvěry z roku 

1986135 snížil hranici pro povinnou notifikaci, prodloužil minimální dobu pro notifikace 

a blíže specifikoval kategorie ozbrojených sil a povahu informací, které mají být poskytnuty. 

Podrobně rovněž rozvedl přijímání pozorovacích misí či každoroční výměnu vojenských 

informací. Mimořádně důležité bylo zavedení ustanovení o dodržování a monitorování 

závazků prostřednictvím národních technických prostředků a inspekcí. 

Nejkomplexnějším instrumentem pro budování důvěry se v rámci KBSE/OBSE stal 

ale Vídeňský dokument sjednaný v r. 1990. Tento dokument potvrdil výměnu vojenských 

informací mezi účastnickými státy, zavedl však také mechanismus konzultací a spolupráce 

s ohledem na neobvyklé vojenské aktivity s cílem snížit riziko nahodilého propuknutí 

vojenského konfliktu. Státy mohou druhým účastnickým státům předkládat žádosti 

o vysvětlení vojenských aktivit a dotazovaný stát je povinen do 48 hodin poskytnout odpověď 

(čl. 17 VD), popřípadě posléze přijmout i žádost o schůzku k vyjasnění odpovědi (čl. 17.2 

VD). Dále byla přijata opatření pro zamezení nehod vojenské povahy (čl. 18 VD) a pro 

navázání kontaktů mezi ozbrojenými silami účastnických států od setkání formální povahy 

mezi vedoucími institucemi až po neformální sportovní a kulturní výměny mezi mužstvy 

(čl. 19-35 VD). Kromě výše uvedeného Vídeňský dokument nově zavedl také každoroční 

poskytování plánů vojenských aktivit účastnických států na následující rok. Dodržování 

závazků z Vídeňského dokumentu je zajišťováno národními technickými prostředky, 

inspekcemi a vyhodnocováním poskytnutých informací včetně evaluačních návštěv. Státy se 

rovněž ujednaly, že vytvoří komunikační síť k výměně souvisejících informací.136 Na základě 

VD pak státy pořádají jednou ročně schůzku ke zhodnocení naplňování Vídeňského 

dokumentu (Annual Implementation Assessment Meeting)  

                                                 
135 Schůzka proběhla v letech 1984-1986 na základě mandátu přijatého účastnickými státy KBSE na druhé 

navazující konferenci v Madridu v letech 1980-1983. 

http://www.sipri.org/contents/worldsec/nk/1986_Stockholm_document.pdf  
136 Tato opatření bývají označována jako opatření „třetí generace“. Cf. OSCE Handbook 2007, Vienna: OSCE, 

2007, p. 81 
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V letech 1992, 1994 (doplněný v r. 1997) a 1999 byl Vídeňský dokument adaptován 

vždy směrem k dalšímu rozšíření a upřesnění poskytovaných informací, mechanismu 

vzájemných konzultací (jehož centrem se stalo nově založené Centrum pro předcházení 

konfliktům) a kontaktů mezi účastnickými státy. Dále byla doplněna ustanovení o představení 

nových zbraňových systémů ostatním účastnickým státům (VD 1992), snižovány stropy pro 

rozsah vojenských aktivit podléhajících notifikaci a omezeny počty vojenských aktivit 

určitého rozsahu proveditelných v určitém časovém období. Zavedena byla také společná 

vojenská cvičení a jiné formy vojenské spolupráce (VD 1994) a poskytování informací 

rozšířeno i na vojenské rozpočty. 

Kromě Vídeňského dokumentu je komplex opatření k budování důvěry OBSE tvořen 

ještě několika dokumenty, mezi nimi Smlouvou o otevřeném nebi z r. 1992, Kodexem 

chování v politicko-vojenských aspektech bezpečnosti, Dokumentem o malých a lehkých 

zbraních a regionálními ujednáními v bývalé Jugoslávii.  

V protikladu k režimu S-KOS, a v souladu s mandátem sjednaným na madridské 

konferenci, CBMs obsažená ve Vídeňském dokumentu jsou závazná pouze politicky, nikoli 

právně. Účastnické státy však obecně uznávají přínos těchto opatření a závazky z dokumentu 

plynoucí plní. V souvislosti se zhoršujícími se vztahy mezi některými účastnickými státy 

v posledních letech se však i Vídeňský dokument, jakožto nejdůležitější nástroj k budování 

důvěry v kontextu OBSE, stal předmětem kritiky pro nedostatečnost, resp. zastaralost.  

Rusko namítá, že v současné podobě Vídeňský dokument přestává odrážet realitu 

a volá po jeho adaptaci, přičemž varuje, že by ho mohl potkat stejný osud jako Smlouvu 

o konvenčních ozbrojených silách v Evropě. Opakované návrhy předkládané ruskou delegací 

na půdě Fóra pro bezpečnostní spolupráci se však již několik let setkávají s odmítavou 

odezvou ostatních států. Rusko to vysvětluje nechutí některých států podrobovat se 

jakýmkoliv omezením ve vojenské sféře. Jeho návrhy však mimo jiné obsahují zavedení 

výměny informací o námořních silách. V této doméně má tradičně silnější postavení NATO, 

které již v dobách studené války v námořních silách převyšovalo stavy Sovětského svazu, 

resp. států Varšavské smlouvy, které pro změnu disponovaly větším množstvím sil 

pozemních. 
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3.3.3 Peacekeeping po rusku 

Souběžně s prohlášením KBSE za oblastní dohodu podle kapitoly VIII Charty OSN 

přijal helsinský summit v r. 1992 i usnesení umožňující vysílání sil na udržování míru 

(peacekeeping forces) pod mandátem OBSE. Myšlenka motivovaná především válkou v BiH 

a Chorvatsku a bezradností mezinárodního společenství vycházela z vize KBSE jako 

panevropské bezpečnostní organizace.  

Ačkoli formálně neupraven, peacekeeping se v kontextu OSN vyvinul od 40. let 

20. století v jeden ze základních prostředků prevence, zmírnění a řešení konfliktů.137 Klasický 

peacekeeping spočíval jen v „držení stran od sebe“. Později se chápání peacekeepingu 

rozšířilo o pozitivní aspekt aktivní snahy směrem k rehabilitaci post-konfliktního prostředí. 

Rusko vstoupilo do světa peacekeepingu poprvé až v r. 1992, kdy se účastnilo misí v bývalé 

Jugoslávii. Sovětský svaz do podobných misí přispíval pouze minimálně na úrovni 

vojenských pozorovatelů. Vzhledem k omezené zkušenosti tak Rusko přistupovalo 

k peacekeepingu jako doposud ke konfliktům nízké intenzity.138  

S rozpadem SSSR a rozpoutáním konfliktů v několika z jeho bývalých republik 

vyvstala pro Rusko nutnost zabránit přelití konfliktů na své území, kde se beztak potýkalo 

s vlastními konflikty. Lehce propustné hranice, které zvyšovaly riziko přelití, spolu 

s Kozyrevovou doktrínou činily ze zvládání konfliktů v blízkém zahraničí prioritu národního 

významu. Obdobně citlivě byla vnímána potenciální přítomnost jiných (rozuměj západních) 

sil v prostoru. S neúspěšnými snahami Kozyrevova ministerstva zahraničí řešit konflikty 

v Podněstří a na Kavkaze diplomaticky vzrůstala ochota Ruska k více proaktivnímu přístupu. 

Koncept ruské zahraniční politiky v r. 1993 označil ozbrojené konflikty v přilehlých státech 

za významnou hrozbu bezpečnosti Ruska a zdůraznil důležitost vybudování 

peacekeepingových mechanismů na území SNS. I z toho důvodu již počátkem roku 1993 

prezident Jelcin zdůrazňoval zvláštní odpovědnost Ruska za stabilitu v postsovětském 

                                                 
137 Velitchkova, Guergana, The NATO-OSCE Interaction in Peacekeeping: Experience and Prospects in 

SouthEastern Europe, NATO/EACP Research Fellowship 2000-2002 Final Report, June 2002, p. 2, 

http://www.nato.int/acad/fellow/99-01/Velitchkova.pdf  
138 Mackinlay, John, Cross, Peter (eds.), Regional Peacekeepers. The Paradoxes of Russian Peacekeeping, 

Tokyo: United Nations University Press, 2003, p. 15 



 

60 

 

prostoru a žádal, aby mu OSN udělila zvláštní pravomoci jako garantu bezpečnosti a stability 

v regionu. Toto se stalo i oficiální pozicí ruské diplomacie, která v březnu 1993 předložila 

OSN návrh rezoluce opravňující regionální organizace jako SNS k vedení peacekeepingových 

operací.139 Obdobný status se Rusko pokusilo pro SNS získat i od KBSE v rámci Helsinského 

dokumentu (1992), ani v jednom případě však neuspělo. 

Přesto se však ruské síly i spojené sílu států SNS v konfliktech v postsovětském 

prostoru angažovaly. Od počátku 90. let působily postupně v Tádžikistánu, v Gruzii a jejích 

separatistických republikách Abcházii a Jižní Osetii i v arménsko-ázerbájdžánském konfliktu 

o Náhorní Karabach. Rusko argumentovalo, že v těchto konfliktech byl mezinárodní rozměr 

mandátu resp. jeho absence, nahrazen souhlasem dotčených stran a mandátem SNS. 

Jestliže v bývalé Jugoslávii se ruské obranné složky zdráhaly angažovat 

v peacekeepingových aktivitách, zcela opačný byl jejich přístup v postsovětském prostoru.140 

S ohledem na výše zmíněnou malou zkušenost ruských jednotek s peacekeepingem jejich 

mise byly často kritizovány mezinárodní komunitou za příliš vojenský charakter, jež 

potvrzoval i návrh vojenské doktríny z r. 1992, která vyzývala k aktivní vojenské intervenci, 

pokud vyjednávání selže.141 Typickým příkladem ruského „peacekeepingu“ je Čečensko, kde 

přítomnost ruských vojsk byla od r. 2003 oficiálně označována za operaci k udržování míru. 

Rusko bylo často kritizováno za svůj přístup ke zvládání konfliktů v blízkém zahraničí, 

zejména za nedodržování neutrality a porušování lidských práv.  

Definitivně však v očích mnohých Moskva ukázala, co si myslí o stavu vojensko-

politické dimenze OBSE a peacekeepingu nejen suspendováním S-KOS, ale hlavně 

vojenskou operací v Gruzii v létě 2008. Otevřenému konfliktu však předcházelo několik let 

napětí, příležitostných potyček a obstrukcí diplomatického či obchodního charakteru, zejména 

po „revoluci růží“ v r. 2004 a nástupu prozápadně orientovaného Michaila Saakashviliho k 

moci. Na půdě OBSE byly zhoršující se vztahy Ruska a Gruzie několikrát předmětem jednání 

účastnických států, konala se i zvláštní setkání věnovaná specifickým momentům konfliktu, 

jako například krizi kolem ruských raket „omylem“ vystřelených na gruzínské území v březnu 

                                                 
139 Ibid. p. 18 
140 Headley, James, op. cit., p. 142 
141 Mackinlay, John, Cross, Peter (eds.), op. cit., p. 21 
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a v srpnu 2007 či zatýkání příslušníků peacekeepingových jednotek. Rusko nakonec 

zablokovalo prodloužení mandátu mise OBSE v Gruzii, která tak po 17 letech byla nucena 

k 1. lednu 2009 ukončit svoji činnost v Gruzii samotné i v Jižní Osetii, stejně jako paralelní 

mise OSN UNOMIG. OBSE tak byla nucena ustoupit Evropské unii, která v říjnu 2008 

vyslala do Gruzie monitorovací misi (EUMM)142 k zajištění dodržování podmínek mírových 

dohod, vyjednaných mezi Gruzií a Ruskem rovněž Evropskou unií, resp. francouzským 

prezidentem Sarkozym. Evropská unie také zřídila vyšetřovací komisi pro zjištění skutečností 

týkajících se konfliktu. EU tak prakticky zcela nahradila OBSE v řešení rusko-gruzínského 

konfliktu a post-konfliktní rehabilitaci. 

Vyšetřovací komise však potvrdila, že vojenský útok (byť vyprovokována Ruskem) 

zahájila Gruzie.143 Podobně účastnické státy včetně Gruzie nebyly objektivně schopny 

prokázat motivaci či dokonce účast Ruska v některých z výše zmiňovaných incidentů.144 

Vyjednávání na půdě OBSE tak bohužel neuspělo v prevenci konfliktu, přes deklarovanou 

snahu zúčastněných spíše utvrdilo vzájemné stereotypy a podezření. Nelze však tvrdit, že 

Rusko bylo výhradně zodpovědným za tento neúspěch. 

Jeví se, že kapacita OBSE aktivně působit na řešení krizí v euroatlantickém prostoru 

v posledních letech klesla a Organizace není schopná vyrovnat se s inkompatibilními zájmy 

svých účastnických států. Mnozí jsou přesvědčeni, že s koncem studené války měl skončit 

i helsinský proces, resp. instituce, které z něj vzešly, o čemž zdánlivě svědčí i rostoucí vliv 

jiných bezpečnostních institucí. Je však možné, že existence OBSE je ospravedlnitelná, neboť 

disponuje účinnými instrumenty v oblastech, ve kterých jiné organizace nejsou s to působit? 

Je všechna kritika adresovaná OBSE či jejím účastnickým státům objektivní a opodstatněná? 

Jak OBSE zapadá do dnešního bezpečnostního kontextu v Evropě?  

 

                                                 
142 http://www.eumm.eu/en/  
143 Report of the Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia, September 2009, 

http://www.ceiig.ch/Report.html  
144 Naopak došlo až na vzájemná obviňování z falšování vyšetřovacích důkazů, jako např. při projednávání 

“raketového incidentu”. 
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4 OBSE – relevantní fórum navzdory všemu a všem? 

4.1 OBSE a další aktéři evropské bezpečnosti (NATO, EU) 

S rozpadem bipolární struktury, poté co se v důsledku progresivní politiky nového 

sovětského vedení druhé poloviny 80. let a demokratizačních hnutí v zemích střední 

a východní Evropy jeden z politicko-vojenských bloků rozpadl, nebylo ihned zřejmé, jakou 

formu mezinárodní vtahy získají. Nabízelo se několik scénářů, od huntingtonovského střetu 

civilizací, přes multipolární uspořádání až po unipolární svět dominovaný „vítěznou“ velmocí 

Spojenými státy šířícími „poselství“ liberální demokracie. Tato nejistota pak významně 

ovlivňovala bezpečnostní politiku.145 

Bezpečnostní hrozby v Evropě se proměnily z nebezpečí masivního vojenského střetu, 

v hrozby ekonomické, sociální, ekologické. Zároveň se objevilo větší riziko organizovaného 

zločinu a terorismu.146 Instituce a organizace činné na poli bezpečnosti v Evropě reagovaly na 

tento vývoj po svém. Do Konference pro bezpečnost a spolupráci v Evropě byly od počátku 

vkládány velké naděje a očekávalo se, že by se mohla stát vedoucím činitelem evropské 

bezpečnosti. Tato očekávání však, jak jsme viděli výše, nebyla naplněna. Klíčovými aktéry 

evropské bezpečnosti se v průběhu 90. let naopak staly NATO a Evropská společenství, 

resp. Evropská unie. 

Organizace Severoatlantické smlouvy v r. 1991 na římském summitu schválila novou 

vojenskou strategii, jíž zavedla novou koncepci spolupráce se zeměmi bývalého východního 

bloku, zavázala NATO k politickému dialogu se všemi zeměmi evropského kontinentu 

a zavázala organizaci k udržování stability v Evropě.147 V současně přijaté Římské 

deklaraci148 se členské státy ovšem zavázaly také budovat novou celoevropskou bezpečnostní 

architekturu, která zahrne všechny zúčastněné instituce včetně Evropských společenství, 

KBSE, Západoevropské unie („ZEU“) a Rady Evropy. Již v roce 1994 NATO vyšlo vstříc 

                                                 
145 Dunay, Pál, The OSCE in crisis, Chaillot Paper n°88, April 2006, Paris: Institute for Security Studies, 2006, 

p. 11 
146 Rada Evropské unie, Bezpečná Evropa v lepším světě: Evropská bezpečnostní strategie, Brusel, 2003, 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIICS.pdf  
147 The Aliance’s New Strategic Concept http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_23847.htm  
148 Declaration on Peace and Cooperation, http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_23846.htm  
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snahám středo- a východoevropských států o užší vztahy a schválilo projekt Partnerství pro 

mír, který zahrnul všechny státy bývalého východního bloku včetně Ruska. V r.  1997 NATO 

uzavřelo s Ruskem smlouvu o spolupráci, na jejímž základě byla pro vzájemné jednání 

vytvořena Stálá společná rada, vydělující Rusko od ostatních postsocialistických zemí149, 

zároveň však také bylo na madridském summitu rozhodnuto o přizvání Polska, České 

republiky a Maďarska do NATO jako plnohodnotných členů, čímž začal proces rozšiřování 

NATO na východ. Nová vojenská strategie NATO organizaci poprvé přisoudila povinnosti 

nejen obranného charakteru ve vztahu ke svým členským státům, ale také úkoly v oblasti 

budování míru. V roce 1999 jubilejní summit ve Washingtonu přijal novou strategickou 

koncepci, která poprvé v historii NATO připustila možnost zásahu vojsk NATO mimo území 

členských států v „euroatlantickém prostoru“ a rozhodl o dalším jednání o rozšíření aliance.150 

Evropská společenství potvrdila pokračující upevňování vzájemných vazeb mezi 

členskými státy již v r. 1992 Maastrichtskou smlouvou, která kromě vzniku Evropské unie, 

vytvoření ekonomické a měnové unie vedla i ke vzniku Společné zahraniční a bezpečnostní 

politiky („SZBP“). Členské státy se, i když až po určitém váhání, rozhodly nadat Evropskou 

unii obrannou identitou a v této souvislosti znovuoživit ZEU. Článek J. 4. Maastrichtské 

smlouvy stanovil, že SZBP zahrnuje všechny otázky, které se týkají bezpečnosti EU, „včetně 

případného vymezení rámce společné obranné politiky, které by mohlo časem vést ke 

společné obraně“. V tom samém EU také žádala „Západoevropskou unii, která je nedílnou 

součástí vývoje Evropské unie, aby vypracovávala a prováděla rozhodnutí a akce Unie, které 

mají dopad na obranu“. S postupem času Evropská unie začala dále rozšiřovat svoji působnost 

na poli bezpečnosti a obrany, pohltila ZEU a v mnoha oblastech se její zájmy začaly 

překrývat se zájmy a aktivitami NATO, což bylo podtrženo i faktem, že drtivá většina 

členských států EU je zároveň i členy NATO.151 V roce 2003 byla mezi EU a NATO 

uzavřena dohoda upravující vzájemnou spolupráci („Berlin+“). 

                                                 
149 V r. 2002 byla Stálá rada nahrazena Radou NATO-Rusko, symbolizující změnu přístupu směrem 

k zrovnoprávnění místa Ruska vůči ostatním státům NATO. 
150 NATO, An Alliance for the 21st Century, 24.4.1999, Washington, 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_27440.htm  
151 23 ku 27, členy NATO nejsou pouze Rakousko, Švédsko, Finsko a Malta. Naopak členy NATO jsou navíc od 

dubna 2009 kandidátské a potenciální kandidátské země Chorvatsko a Albánie. 
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Evropská unie dále vyvíjela vlastní bezpečnostní a obrannou politiku, v r. 1998 

deklarace ze Saint-Malo vyzvala k vytvoření „kapacity pro samostatnou akci“ včetně 

vojenské síly, odmítla však duplikovat práci NATO.152 Byly tak položeny základy k budování 

Evropské bezpečnostní a obranné politiky, která doplnila politiku zahraniční a umožnila 

realizovat petersbergské úkoly z r. 1992.153 

Vztahy mezi Ruskem a těmito dvěma komunitami se vyvíjely postupně a často 

s rozporuplnými výsledky. Když v roce 1994 NATO ohlásilo svůj záměr rozšířit se na 

východ, tehdejší ministr obrany Pavel Gračov hrozil zavedením protiopatření a vytvořením 

bloku namířenému proti NATO. Rusko bylo ochotno přistoupit k Partnerství pro mír za 

podmínky (slovy Andreje Kozyreva): „zajímavého programu spolupráce, která bude 

reflektovat zvláštní postavení Ruska jako jaderné velmoci“. Tento zvláštní status byl 

zohledněn vytvořením zvláštního orgánu pro jednání s Ruskem, jeho naděje na získání 

většího vlivu na rozhodování o budoucí podobě NATO a možnému zamezení jeho rozšíření 

na východ se nicméně nenaplnily.   

S Evropskou unií dnes Rusko jako „strategický partner“ spolupracuje na bázi čtyř 

„společných oblastí“ (common spaces) a Stálé rady partnerství. Rusko není součástí ani 

Evropské politiky sousedství, ani Východního partnerství, což zdá se, rovněž reflektuje 

zvláštní pozici, kterou Rusko mezi třetími zeměmi zaujímá, především z perspektivy 

energetické bezpečnosti154. Avšak EU se těmito instrumenty, stejně jako i dalšími (např. 

Strategie pro střední Asii z r. 2007, jmenování zvláštních představitelů pro Moldávii, jižní 

Kavkaz nebo opět střední Asii) etabluje v oblasti, kterou Rusko vnímá jako klíčovou pro své 

vlastní zájmy. 

Vztahy Ruska s EU a NATO prošly vývojem od vážně míněných úvah o vstupu Ruska 

do NATO i Evropských společenství na začátku 90. let k pokusům o vytvoření hierarchické 

bezpečnostní struktury v Evropě, kde by NATO bylo podřízeno OBSE, popř. návrhům na 

rozpuštění NATO, eventuelně vytvoření nového vojenského bloku proti NATO namířeného. 

                                                 
152 První mise EU tak byla vyslána v r. 2003 do Makedonie, první samostatnou operací nenavazující na misi 

NATO a zároveň první misí mimo Evropu byla mise ARTEMIS v Dem. republice Kongo v r. 2003 
153 NATO Topics: NATO’s relations with the European Union,  http://www.nato.int/issues/nato-eu/index.html  
154 EU z Ruska dováží téměř polovinu svých zásob ropy a 30% zemního plynu. 
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Žádný z „extrémních“ scénářů se nenaplnil a Rusko dnes koexistuje a do určité míry 

spolupracuje s oběma institucemi. Jediným místem, kde jsou si všechny tři strany rovny a kde 

se Rusko proti vnímanému zasahování do svých prerogativ může efektivně ohradit, zůstává 

OBSE.  I její fungování v praxi je nicméně ovlivňováno formálními vztahy mezi státy. 

Z 56 účastnických států OBSE je 27 z nich členy Evropské Unie, 7 kandidátskými 

nebo možnými kandidátskými zeměmi a 28 členy NATO. Postupné rozšiřování těchto 

struktur během posledních dvou desetiletí tak přineslo i praktické dopady.  

Nové politiky EU, které její původní ekonomický význam od 90. let podstatně 

přiblížily jak obsahově, tak geograficky OBSE, a její institucionální charakter přímo ovlivňují 

jednání evropských států v OBSE. V zájmu jednotného vystupování navenek státy EU musejí 

hledat konsensuální přístup ke všem otázkám v OBSE projednávaným. Společná stanoviska 

a postoje jsou formulovány na pravidelných koordinačních schůzkách předcházejících 

jednáním rozhodovacích orgánů OBSE. To ve svém důsledku do značné míry omezuje 

vyjednávací prostor při vlastních zasedáních OBSE.  

Zároveň mnohé státy musí skloubit své členství v EU a NATO, kde jsou nuceny 

reflektovat i pozice USA. Spojené státy americké od konce studené války, ze které vyšly jako 

jediná skutečná globální velmoc, musely znovu přehodnotit své priority v Evropě a ve světě.  

NATO vzniklo po druhé světové válce zejména jako prostředek udržení USA 

v Evropě a na ochranu proti Německu a SSSR. Po sjednocení Německa a rozpadu SSSR 

a OVS NATO potřebovalo nový smysl existence, který našlo v rozšíření své bezpečnostní 

komunity o státy bývalého východního bloku a aktivitách mimo Evropu či na jejích 

periferiích. USA, jako jediná velmoc schopná efektivně prosazovat své zájmy politicky, 

ekonomicky i vojensky na globální úrovni, vedly tento proces. Aktivity NATO pod vedením 

USA zasáhly přímo do oblasti zájmů Ruska, aniž by nabídly mechanismus garantující Rusku 

bezpečnost z jeho pohledu.155 Zároveň, především pak v souvislosti s válkou proti terorismu 

po r. 2001, začaly Spojené státy upřednostňovat bilaterální přístup v zahraniční politice. Toto 

všechno se odráží na půdě OBSE, kterou USA využívají pro prosazování vlastní agendy 

                                                 
155 Na potřebu takového mechanismu upozorňoval již v r. 1995 Zbigniew Brzezinski. Viz Brzezinski, Zbigniew, 

„A plan for Europe“, in Foreign Affairs 1995, Vol 74, No. 1, pp. 26-42 
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stejně jako Rusko. Dlouhodobě se jeví, že USA nemají zájem na OBSE, která by mohla 

efektivně konkurovat NATO. 

Podobně jako Rusko či USA i členské státy EU mají své partikulární zájmy, ať již 

z historických či ekonomických důvodů 156, a ani v rámci NATO nezastávají vždy jednotný 

názor. Rozdíly v politických postojích se ještě zvýraznily s rostoucí snahou EU o vlastní 

zahraničněpolitickou a bezpečnostní identitu a v souvislosti s vojenskými kampaněmi NATO, 

resp. USA v Afghánistánu a Iráku v rámci boje proti terorismu, se kterými ne všichni členové 

EU, resp. NATO souhlasí. 

Řada evropských států či USA se také potýká s mnoha problémy a konflikty podobné 

povahy jako Rusko, např. v oblasti dodržování lidských práv, diskriminace menšin či 

volebních standardů. Aktivity OBSE jsou však téměř výhradně orientovány na postsovětský 

prostor, popř. Balkán. Poukazování na dvojí standardy tak možná není úplně neopodstatněné, 

avšak institucionální a strukturální prostředí OBSE je mnohem komplexnější a vytváří 

z OBSE do jisté míry „oběť“ špatných vzájemných vztahů. 

 

4.2 Strukturální a institucionální nedostatky OBSE 

Konec studené války pro KBSE mimo jiné znamenal, že se takřka ze dne na den její 

členská základna téměř zdvojnásobila. Z původního počtu 35 účastnických států na začátku 

r. 1990 se díky rozpadu několika státních celků (včetně Československa) během 5 let rozrostla 

na 54 a k dnešnímu dni na 56 účastnických států.157 Inkluzivní charakter organizace i přes 

rozvoj institucionální struktury tak učinil rozhodovací proces poměrně komplikovaným. 

Pravidlo konsensu může být prolomeno pouze ve výjimečných situacích a případ Jugoslávie 

ukázal již v samém počátku, že mnohé účastnické státy se k tomuto opatření staví velmi 

neochotně.158 Za první čtyři roky své existence také Moskevský mechanismus umožňující 

                                                 
156 Středo- a východoevropské Státy bývalého východního bloku např. tíhnou ke kritičtějšímu postoji vůči 

Rusku, jinou rozdělující otázkou je problém Kosova či míra závislosti na dodávkách energie z Ruska. 
157 V r. 1996 přistoupila Andora a v r. 2006 po vyhlášení nezávislosti Černá Hora. 
158 Schlager, Erika, „The Challenges of Change: An Introduction on Helsinki II“ in Bloed, Arie (ed.), The 

Challenges of Change: the Helsinki Summit of the CSCE and its aftermath, Dordrecht: Martinus Nijhoff 

Publishers, 1994, p. 6 
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vyslání misí monitorujících dodržování lidských práv byl mandatorně použit pouze jednou, 

v r. 1992 v Bosně a Hercegovině a v Chorvatsku159 

Zároveň se OBSE postupně stala organizací s největším počtem dlouhodobých misí 

mimo své sídlo. Tyto spotřebovávají na dvě třetiny celkového rozpočtu Organizace každý 

rok.160 Přestože tento rozpočet není ve srovnání s OSN nebo EU závratný161, představuje 

pořád nezanedbatelnou sumu peněz. Tato jde ze své větší části na aktivity v oblasti lidské 

dimenze. OBSE nemá ani institucionální, ani finanční prostředky pro rozvojovou pomoc jako 

třeba Evropská Unie, avšak je často jediná přítomná i na místní úrovni.162 

Rozhodnutí OBSE mají pouze politickou závaznost, nikoli právní. Celý mechanismus 

tak vlastně funguje na premise, že státy, které se zavážou k dodržování principů a zásad 

OBSE, mají upřímný zájem je dodržovat. Jedinou donucovací silou je pak neformální autorita 

Organizace a mezinárodního společenství jako takového, spolu se skutečností, že rozhodnutí 

bylo dosaženo konsensem všech účastnických států.163164 

Ve všech těchto momentech se znovu vrací klíčový aspekt OBSE. Instituce, která od 

r. 1995 nese pojem „organizace“ ve svém názvu, ve smyslu mezinárodního práva organizací 

není. Zda je to problém, popřípadě jak velký a co se s ním dá dělat, je předmětem této části. 

Mezinárodní právo veřejné definuje mezinárodní organizaci jako „sdružení států, které 

vzniklo na základě mezinárodní smlouvy uzavřené nejméně třemi státy, má trvalou povahu, 

                                                 
159 V několika málo případech byl použit na dobrovolné bázi. Viz Zaagman, Rob, „Institutional  Aspects of the 

CSCE Human Dimension after Helsinki II“ in Bloed, Arie (ed.), The Challenges of Change…, viz poznámka 158 
160 V souvislosti s uzavíráním misí však tento podíl klesl na 65% v r. 2010 z někdejších více než 80% na počátku 

desetiletí. 
161 Pro rok 2010 činí celkový schválený jednotný rozpočet 150,765,000 EUR. 
162 V Kosovu například má OBSE jako jediná nejen hlavní sídlo a popř. regionální centra ve velkých městech, 

ale její lidé trvale působí ve všech, téměř 40, municipalitách. 
163 Schlager, Erika, „A Hard Look at Compliance with ‚Soft‘ Law: The Case of the OSCE“ in Shelton, Dinah 

(ed.), Commitment and Compliance. The Role of Non-binding norms in the International Legal System, New 

York: Oxford University Press, 2003, p. 350 
164 Ruská právní nauka tíhne k interpretaci závazků OBSE jak právně závazných, s poukazem právě na 

společnou vůli účastnických států. 
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má své vlastní orgány, usiluje o dosažení cílů vytyčených členskými státy v zakládající listině 

a požívá některých atributů mezinárodněprávní subjektivity“165 

Zaměřme se na jednotlivé tyto charakteristiky. OBSE je nepochybně sdružením více 

než tří států. Již v druhém bodě se však dostáváme do problému – Helsinský závěrečný akt, ze 

kterého se KBSE/OBSE vyvinuly, založil pouze mezivládní konferenci, nehledě na 

skutečnost, že jej samotný za mezinárodní smlouvu považovat nelze.166 Organizace pro 

bezpečnost a spolupráci v Evropě, jak bylo uvedeno výše, vznikla přejmenováním KBSE na 

základě rozhodnutí Budapešťského summitu přijatého v r. 1994. OBSE nedisponuje 

zakládajícím dokumentem po vzoru Charty OSN, smluv zakládajících Evropská společenství 

či Washingtonské smlouvy, kterou bylo založeno NATO. Přesto však má trvalou povahu 

i vlastní orgány. Z jakého titulu tyto orgány fungují a přijímají rozhodnutí? Jaké atributy 

právní subjektivity lze OBSE přiznat? 

Mezinárodněprávní subjektivita, podobně jako subjektivita podle národního práva, je 

založena především na způsobilosti k právům a povinnostem podle (mezinárodního) práva. 

Dále je předpokladem mezinárodněprávní subjektivity způsobilost k právním úkonům. Ačkoli 

fyzickým osobám současné mezinárodní právo přiznává určitý rozsah mezinárodněprávní 

subjektivity, většinou v této oblasti mluvíme o právnických osobách. Mezinárodní organizace 

pak právní subjektivitu získávají na základě své zřizovací smlouvy sjednané členskými 

státy.167 Za tyto osoby do právních vztahů vstupují institucionalizované orgány a jejich 

představitelé. Orgány mezinárodních organizací mohou působit v rámci svých pravomocí 

určených zakládajícími dokumenty a nejsou zpravidla oprávněny činit rozhodnutí závazná pro 

členské země bez jejich výslovného souhlasu. Smlouvu, která organizaci nadá právní 

                                                 
165 Ondřej, Jan, Potočný, Miroslav, Mezinárodní právo veřejné – zvláštní část, 4. vydání, Praha: C.H.Beck, 2003, 

p. 237 
166 Klabbers, Jan, op.cit., pp. 126-127. Klabbers správně poznamenává, že skutečnost, že v HZA samotném se 

nemluví o jeho právní závaznosti či právní nezávaznosti a že sám sebe označuje za „deklaraci“ není automaticky 

zárukou jeho nezávaznosti, stejně jako absence jeho registrace u sekretariátu OSN (praxe obvyklá pro 

mezinárodní smlouvy podle Vídeňské úmluvy o smluvním právu).  Historické okolnosti a smysl KBSE však 

hovoří pro „politickou závaznost“ HZA spíše než právní. 
167 Čepelka, Čestmír, Šturma, Pavel, Mezinárodní právo veřejné, Praha: Eurolex Bohemia, 2003, p. 110 
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subjektivitou a způsobilostí k právním úkonům, obvykle ještě doprovází dohoda o sídle 

s hostitelskou zemí a úmluva o výsadách a imunitách organizace.  

Vzhledem k tomu, že OBSE není mezinárodní organizací v pravém slova smyslu 

a jako taková nemá právní subjektivitu, její vztahy s hostitelskou zemí Rakouskem jsou 

upraveny zvláštním federálním zákonem z r. 1993, který vybraným institucím OBSE právní 

subjektivitu a výsady v Rakousku ad hoc přiznává.168 V Polsku například již taková úprava 

pro ODIHR chybí, nicméně právní subjektivita i výsady a imunity jsou organizaci přesto 

přiznávány.169 V zemích, kde působí terénní mise OBSE, je však situace často jiná. Členové 

misí, zejména pak místní zaměstnanci, kteří jsou z povahy své práce a vztahu k hostitelské 

zemi nejzranitelnější, nepožívají ani omezené diplomatické imunity, ani daňových výsad. 

Právě Rusko je jedním z nejaktivnějších propagátorů reformy OBSE v tomto směru. Proč 

a jak v otázce právní subjektivity postupuje, zkoumá tato podkapitola. 

Právní status OBSE je otázka, která oprávněně vzbuzuje zájem účastnických států již 

od počátku 90. let. Od prvních let procesu institucionalizace Organizace se objevují návrhy 

a projekty, které mají situaci řešit, setkávají s však s neúspěchem. S rozvojem aktivit OBSE 

a zhoršujícími se vztahy mezi Ruskem, resp. bývalými sovětskými republikami a západními 

státy se potřeba upravit jednání jejích institucí závazným způsobem stala zejména pro Rusko 

akutnější.  

Po summitech v Paříži a Helsinkách, které přinesly první rozhodnutí k posílení pozice 

OBSE v zajišťování evropské bezpečnosti, byly další významné kroky podniknuty v Lisabonu 

(1996) a Istanbulu (1999). Poté co v Budapešti účastnické státy rozhodly o přeměně 

Konference na Organizaci, lisabonský summit v r. 1996 přijal kromě první adaptace S-KOS 

(viz výše) také tzv. Model společné a všeobecné bezpečnosti pro Evropu 21. století, dokument 

poprvé reagující na změny bezpečnostního klimatu v Evropě, zejména v souvislosti 

s jugoslávským konfliktem. Potvrdil nepřípustnost zajišťování vlastní bezpečnosti na úkor 

bezpečnosti druhých, nutnost respektovat oprávněné bezpečnostní zájmy států nezávisle na 

                                                 
168 Bundesgesetz über die Rechtsstellung von Einrichtungen der KSZE in Österreich (30 Juli 1993), BGBl. Nr. 

511/1993, v platném znění. 
169 Viz Projekt ustawy o Biurze Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i 

Współpracy w Europie oraz o Sekretariacie Wspólnoty Demokracji 



 

70 

 

jejich příslušnosti k vojenským dohodám, principy spolupráce mezinárodních organizací 

a struktur, jakož i zásadu, že přítomnost cizích vojsk na území státu je možná pouze v souladu 

s mezinárodním právem, souhlasem dotčené země či příslušným rozhodnutím Rady 

bezpečnosti OSN.170 

Istanbulský summit o tři roky později přijal v Lisabonu navrženou Chartu Evropské 

bezpečnosti, byť v napjaté situaci ovlivněné bombardováním Srbska, konfliktem v Čečensku, 

jakož i problémy okolo adaptace S-KOS (viz výše). Charta Evropské bezpečnosti 

v původních ruských představách měla konečně právně závazným způsobem zakotvit vedoucí 

úlohu OBSE jako evropské bezpečnostní organizace směřující k vytvoření regionálního 

systému kolektivní bezpečnosti, Rusko usilovalo i o vytvoření stálých kontingentů OBSE pro 

mírové mise. Nakonec se však účastnické státy shodly pouze na politickém dokumentu. 

Charta potvrdila povahu závazků OBSE, přiznala prioritu lidské dimenzi a nově zavedla 

mechanismus vysílání národních expertů REACT (Rapid Expert Assistance and Co-operation 

Teams).171 Tyto dokumenty deklarovaly zájem účastnických států na posílení role OBSE 

v evropské bezpečnosti, v praktickém důsledku však mnoho nového nepřinesly. 

V roce 2004 Rusko v čele skupiny některých členských států SNS vydalo dvě 

prohlášení v souvislosti s fungováním OBSE. V prohlášení z 3. července a v následné 

„Astanské výzvě“ z 15. září, členské státy172 kritizovaly nevyváženost mezi třemi 

bezpečnostními dimenzemi OBSE ve prospěch lidské dimenze, dále zaměření aktivit pouze 

na specifické země (míněn postsovětský prostor a bývalá Jugoslávie) a neplnění závazků 

podle Závěrečného aktu některými účastnickými státy. Požadovaly zejména posílení 

politicko-vojenské dimenze a posun v rámci lidské dimenze od jednostranného důrazu na 

volební pozorovatelství k aktivitám jako mezilidské kontakty, vzdělání, věda a výzkum, či 

                                                                                                                                                         
http://www.radalegislacyjna.gov.pl/userfiles/file/RL-0303-1_09_us.pdf  
170 Lisbon Declaration on a Common and Comprehensive Security Model for Europe for the Twenty-First 

Century, Lisbon document 1996,  Lisabon, 1996,   

http://www.osce.org/documents/mcs/1996/12/4049_en.pdf  
171 Matějka, Zdeněk, „Co nového přinesl Istanbulský summit OBSE“ in Mezinárodní politika 1/2000, 

Praha: ÚMV, 2000, pp. 20-23 
172 Dokumenty podepsali s výjimkou Ázerbajdžánu, Gruzie a Turkmenistánu všichni členové SNS. 
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turismus. Argumenty obsažené v prohlášeních se odrazily v debatě na ministerské radě v Sofii 

v prosinci 2004, která nakonec vedla k dvěma důležitým rozhodnutím.  

Bylo přijato rozhodnutí o posílení pravomocí generálního tajemníka, který nejenže 

zajišťuje odbornou, technickou a materiální podporu úřadujícímu předsedovi, ale nyní byl 

zmocněn i vydávat politická prohlášení jménem Organizace. Takto se OBSE opět o krok 

přiblížila statutu plnohodnotné mezinárodní organizace. Druhým důležitým rozhodnutím pro 

reformu OBSE bylo ustavení tzv. Panelu významných osobností, který měl připravit zprávu 

s návrhy k posílení efektivnosti Organizace. Zpráva byla představena v červnu 2005.173 

Jak experty předložená doporučení reflektovala ruské požadavky? V otázce dvojích 

standardů panel zdůraznil, že „všechny závazky OBSE, bez výjimky, se vztahují stejnou měrou 

na všechny účastnické státy“ (čl. 7) a usoudil, že OBSE musí mezi účastnickými státy „posílit 

pocit společného cíle“ a přesvědčit všechny státy, že mají zájem na Organizaci a je s nimi 

jednáno jako s rovnými (čl. 8). Doporučil zároveň založit zaměstnaneckou politiku mimo jiné 

na územní rovnováze, tak jak požaduje i Moskva. V souvislosti s namítanou nevyvážeností 

jednotlivých dimenzí panel nezaujal jasné stanovisko, doporučil však vytvoření struktury 

pracovních výborů příslušných ke každé dimenzi (committee structure), která by zajistila, že 

každá dimenze bude mít pracovní těleso stejného významu. Zatímco zpráva potvrdila, že 

lidská dimenze v žádném případě nesmí být oslabována, podpořila kontrolu dodržování 

závazku nezaujatým a standardizovaným způsobem. Zároveň nepřímo podpořila politicko-

vojenskou dimenzi doporučením aktualizace Vídeňského dokumentu a kriticky zhodnotila 

možnosti OBSE v ekonomicko-environmentální druhé dimenzi, když konstatovala, že OBSE 

nikdy nebude mít prostředky a kapacity k vedení velkých projektů a k tomu, aby konkurovala 

velkým mezinárodním dárcům. 

Zpráva dále podtrhla, že OBSE jako fórum pro komplexní politický dialog je 

v současnosti málo využívána a že identita a viditelnost Organizace by měly být výrazně 

posíleny, čímž nepřímo potvrdila stesky Ruska o politické marginalizaci OBSE. Dle názoru 

expertů by OBSE měla soustředit své snahy do oblastí, ve kterých má zřetelnou komparativní 

                                                 
173 Common Purpose. Towards a More Effective OSCE, Final Report and Recommendations of the Panel of 

Eminent Persons On Strengthening the Effectiveness of the OSCE, 27 June 2005, 

http://www.osce.org/documents/cio/2005/06/15432_en.pdf  
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výhodu oproti jiným institucím, posílit spolupráci s OSN a zpřístupnit problematiku OBSE 

širší veřejnosti a nevládním organizacím (čl. 30) 

V duchu s ruskými návrhy se Panel význačných osobnosti vyslovil pro vytvoření 

pevnějšího institucionálního a procedurálního rámce Organizace, neváhal navrhnout ani 

„stručné Stanovy nebo Chartu OBSE“ (čl. 30a), přijetí úmluvy o právní osobnosti OBSE, 

přiznání jejím představitelům výsad a imunit, kodifikaci procedurálních pravidel a jasné 

a průhledné hospodaření s mimorozpočtovými příspěvky (čl. 43d). 

Zpráva se rovněž dotkla dlouhodobých misí, které by zásadně „neměly být ustavovány 

na déle než rok a byly by obnovitelné pouze v závislosti na specifických úkolech a po 

konzultacích s hostitelským státem“ (čl. 42). V otázce vztahu mezi úřadujícím předsedou 

a generálním tajemníkem zpráva argumentovala ve prospěch přesnějšího rozdělení pravomocí 

s tím, že pozice generálního tajemníka by nabyla politicky na významu. 

Na zvláštním jednání ve Vídni v září 2005 byla zpráva Panelu význačných osobností 

obecně kladně přijata. Z výše řečeného vyplývá, že zpráva v mnohém reflektovala stížnosti 

Moskvy a její požadavky, ať už se týkají vyvážeností aktivit a dimenzí OBSE, organizace 

misí či institucionalizace samotné Organizace. Co z ní bylo realizováno a proč stále Rusko 

není spokojeno s vývojem OBSE? 

Na doporučení předložená experty reagovala Rada ministrů na svém následujícím 

setkání v Ljubljaně v r. 2005, která pověřila Stálou radu rozpracovat návrhy na procedurální 

pravidla, zlepšit konzultační proces včetně možného zavedení struktury výborů a pracovat na 

zlepšení využívání rozpočtových a mimorozpočtových příspěvků k financování aktivit 

OBSE.174 Zároveň ministerská rada zavázala ODIHR k předložení zprávy o své činnosti, 

v souladu s ruským požadavkem na větší transparentnost Úřadu.175 

                                                 
174 Decision no. 17/05, On Strengthening the Effectiveness of the OSCE,  MC.DEC 17/05, 6.12.2005, 

http://www.osce.org/documents/mcs/2005/12/17487_en.pdf 
175 Projev vedoucího delegace RF  A.F. Borodavkina na závěrečném jednání 10.  Konference OBSE 

o naplňování závazků v oblasti lidské dimenze, Varšava, 30.9.2005, http://www.mid.ru/ns-

dos.nsf/4b8edd3adb064e9f432569e70041fc52/432569d800223f34c325708f00255e4f?OpenDocument  
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Výborová struktura byla poprvé „na zkoušku“ zavedena rozhodnutím bruselského 

zasedání Rady ministrů176 v roce 2007. Ministerská rada v Madridu potvrdila, že se struktura 

osvědčila a rozhodla o jejím pokračování. 

Projekt Charty OBSE jako základního dokumentu Organizace předložili zástupci 

Ruska poprvé již v první polovině 90. let, aby ho poté v pravidelných intervalech opakovali. 

Poslední návrh se datuje z r. 2007.177 Podobně jako například Charta OSN, Charta OBSE 

stanoví cíle Organice, kterými mají být „posilování bezpečnosti v na území členských států 

cestou všeobecné spolupráce v oblasti politické, vojenské, ekonomické a lidské dimenze“. 

Charta potvrzuje závazky vyplývající z Helsinského závěrečného aktu, z pařížské Charty pro 

novou Evropu a istanbulské Charty pro evropskou bezpečnost. Zkoumáme-li ruský návrh 

Charty OBSE blíže, zjistíme, že v mnohém pouze kopíruje již existující struktury a instituty 

OBSE s tím rozdílem, že Charta je právně závazným dokumentem, který konsoliduje 

postavení OBSE mezi mezinárodními institucemi. Navíc přiznává OBSE mezinárodněprávní 

subjektivitu včetně příslušných výsad a imunit, které však mají být upraveny ve zvláštním 

právně závazném dokumentu. 

Přes všechny snahy ruské diplomacie však zejména západní účastnické státy chartu 

trvale odmítají, mj. s odkazem na unikátní charakter OBSE spočívající právě v politickém 

charakteru jejích závazků a širokém záběru aktivit.178 S otázkou ustavujícího dokumentu však 

úzce souvisí i druhý zásadní dokument OBSE, Úmluva o právní subjektivitě OBSE 

(Convention on Legal Personality of the OSCE).179 Projekt, který nachází v rámci OBSE širší 

podporu než charta OBSE180, se však také již několik let setkává s neúspěchem. Rada ministrů 

pravidelně přijímá rozhodnutí o posílení právního rámce OBSE (strengthening of legal 

                                                 
176 Decision no. 17/06, On Improvement of the Consultative Process, MC.DEC 17/06, 5.12.2006, 

http://www.osce.org/documents/mcs/2006/12/24411_en.pdf  
177 PC.DEL/897/07. Návrh byl předložen společně delegacemi Arménie, Běloruska, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, 

Ruska, Tádžikistánu a Uzbekistánu.  
178 United States statement for the Reinforced PC, 8.11.2007, http://osce.usmission.gov/media/pdfs/2007-

statements/reinforcedpc_11-08-07.pdf  
179 Plný název zní Convention on Legal Personality, Legal Capacity and Privileges and Immunities of the OSCE. 
180 O tom svědčí i podpora vyjadřovaná jednotlivými delegacemi v orgánech OBSE. Viz např. 

http://www.se2009.eu/en/meetings_news/2009/11/25/eu_speech_at_the_osce_reinforced_permanent_council_vi

enna_24_november    
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framework), neformálně však stále chybí jednotná vůle účastnických států. Rusko a ostatní 

státy podporující Chartu OBSE navíc spojují Úmluvu neoddělitelně s otázkou Charty. 

Návrh úmluvy181 pokrývá postavení institucí a misí OBSE v hostitelských zemích, 

výsady a imunity jejich zaměstnanců, jakož i představitelů účastnických států, pravidla pro 

zacházení s majetkem Organizace. Nevztahuje se však na politickou povahu rozhodnutí 

OBSE a proces jejich přijímání. Ani v takové podobě nicméně Úmluva nebyla účastnickými 

státy na madridské schůzi Rady ministrů přijata. 

Do dnešní doby tak jediným dokumentem upravujícím rozhodovací proces OBSE 

zůstávají procedurální pravidla (rules of procedure) přijatá na bruselském zasedání Rady 

ministrů v r. 2006.182 Procedurální pravidla upravují v sedmi kapitolách a dvou přílohách 

členství v OBSE, rozhodovací a neformální orgány, předsednictví Organizace a tzv. trojku183 , 

dále zejména obecná a zvláštní pravidla přijímání rozhodnutí v rozhodovacích orgánech 

a institucích OBSE, tj. včetně summitů, Rady ministrů, Stálé rady a Fóra pro bezpečnostní 

spolupráci. Pojednávají rovněž o setkáních, konferencích či seminářích, ať již organizovaných 

OBSE či odděleně jejími orgány. Důležitými jsou ustanovení o přijímání některých 

rozhodnutí tzv. tichým postupem (silent procedure)184, přijímání rozhodnutí Radou ministrů 

mimo její zasedání a uplatnění principu konsensu na dokumenty související s činností OBSE.  

Je možné konstatovat, že Ruská federace aktivně působí na reformu OBSE. Její 

uskutečnění by posílilo vyjednávací pozici Ruska, resp. umožnilo objektivizovat aktivity 

OBSE, které se v očích Ruska příliš často stávají nástrojem uskutečňování politických zájmů 

jiných států. Ze zřejmých důvodů a s ohledem na vývoj jiných bezpečnostních institucí 

v Evropě není tato reforma příliš žádoucí pro mnohé jiné účastnické státy, které nechtějí 

riskovat oslabení těchto institucí a preferují současné poměrně flexibilní uspořádání. Mnohé 

z ruských požadavků, jakož i představy o úloze OBSE na počátku 90. let byly jistě přehnané 

                                                 
181 PC.GAL/139/07, 13.7.2007  
182 Rules of Procedure of the Organisation for Security and Co-operation in Europe, MC.DOC/1/06, 1.11.Brusel, 

2006, http://www.osce.org/documents/mcs/2006/12/22361_en.pdf  
183 Představitelé minulé, současné a nadcházející předsednické země se pravidelně scházejí a pomáhají 

úřadujícímu předsednictví s vedením Organizace. 
184 Na poměry OBSE vskutku průlomový postup se však v praxi týká pouze méně důležitých rozhodnutí 

formální povahy. 
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a snad i naivní. Rovněž je možné argumentovat, že ruské iniciativy nejsou ani tolik 

motivovány zájmem OBSE jako zájmem vlastním a jsou ve své podstatě pouze reflexí 

bilaterálních vztahů Ruska s USA, EU či ostatními účastnickými státy. Realitou však zůstává, 

že OBSE hraje v ruské zahraniční politice aktivní úlohu. Proč tomu tak je a jaký potenciál 

OBSE představuje pro Rusko, se pokusíme ozřejmit v následující části.   

 

4.3 OBSE – jediná svého druhu 

OBSE nemá institucionální zázemí řádné mezinárodní organizace. Nemá prostředky 

vojenské, ani velké prostředky finanční. Přesto si do vínku dala velmi ambiciózní mandát: 

prevence konfliktů, včasné varování, zvládání krizí, udržování míru, pokojné řešení sporů, 

kontrola zbrojení, odzbrojení, opatření pro budování důvěry a bezpečnosti, pravidla chování 

ve vojensko-politických oblastech bezpečnosti, spolupráce s ostatním evropskými 

a transatlantickými organizacemi a institucemi, podpora demokratizace a politického 

pluralismu, prevence terorismu, boj proti pašování drog a jiným formám mezinárodního 

organizovaného zločinu, spolupráce v oblasti ekonomie, vědy a technologií, dopravy 

a komunikace, ochrana životního prostředí, nešíření jaderných zbraní, kontroly exportu 

jaderného a jiného citlivého materiálu, přeshraniční spolupráce, spolupráce s neúčastnickými 

státy Středomoří.185 

Mnohé z aktivit implementovaných OBSE měly a mají bezprostřední význam pro 

Rusko. Mnohé projekty mu umožnily ušetřit finanční prostředky, které mohlo využít jinak, 

jako např. likvidace nebezpečné výzbroje v bývalých sovětských republikách, náprava škod 

na životním prostředí či tzv. border management v postsovětském regionu. Jiné instrumenty 

Rusku asistovaly v přechodu k demokracii. Zároveň se však OBSE stala prostředkem kritiky 

a politické manipulace jak ze strany Ruska, tak jeho oponentů. 

Multilateralismus a upevnění vlivu v regionu bývalého SSSR je pro Rusko důležitým 

prostředkem k legitimizaci své pozice jako regionální a globální velmoci.186 Stávající 

                                                 
185 The CSCE Helsinki Document 1992: The Challenges of Change, Helsinki, 10.7.1992, 

http://www.osce.org/documents/mcs/1992/07/4048_en.pdf  
186 Wilson Rowe, Elena, Torjesen, Tina, “Key features of Russian multilateralism” in Wilson Rowe, E., 

Torjesen, T. (eds.), op. cit., p. 7 
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evropská, potažmo světová bezpečnostní architektura a místo, které je v ní Rusku přiznáváno, 

však nesplňuje jeho představy o velmocenské pozici. 

Rusko velmi explicitně vyjádřilo svoji nespokojenost se současným stavem evropské 

bezpečnostní architektury v Mnichově v r. 2007. Na tradiční Konferenci o bezpečnostní 

politice tehdy Vladimir Putin mj. označil OBSE za „hrubý nástroj zahraniční politiky druhých 

států“187, nevyvážený ve prospěch aktivit „na východ od Vídně“ a v oblasti lidské dimenze. 

V červnu r. 2008 a později opět v říjnu na schůzce ve francouzském Evianu, nový prezident 

Dimitrij Medvěděv představil svůj plán nové, právně závazné Evropské bezpečnostní 

smlouvy. 

Pět základních principů, kolem kterých se návrh odvíjí, potvrzuje zásady mezinárodní 

bezpečnosti a vztahů mezi státy, nepřípustnost použití nebo hrozby silou a zejména rovnou 

bezpečnost pro všechny. V tomto ohledu se jedná o vyloučení zajišťování bezpečnosti na úkor 

druhých, vojenských aktivit narušujících jednotu společného bezpečnostního prostoru 

a utváření aliancí, které by ohrožovaly bezpečnost ostatních států-stran smlouvy. Žádný stát či 

mezinárodní organizace by dále neměla mít výhradní právo na zajišťování míru a stability 

v Evropě a nakonec se návrh dotýká závazků v oblasti omezování zbrojení a odzbrojení.188 

Řecké předsednictví OBSE v r. 2009 iniciovalo neformální proces konzultací 

účastnických států o budoucnosti evropské bezpečnosti, označovaný podle místa konání první 

schůzky za „proces Korfský“. Tato iniciativa si klade za úkol v rámci OBSE a s ohledem na 

existující instrumenty poskytnout půdu pro konstruktivní dialog o „společné, nedělitelné, 

všeobecné a kooperativní bezpečnosti“ v Evropě. Nejen Rusko, ale i další účastnické státy 

tedy zjevně vnímají potřebu dalšího rozvoje stávající bezpečnostní architektury v Evropě a při 

tom se vyjadřují ve stejných kategoriích, jako např. nedělitelná či všeobecná bezpečnost. 

Jaké vyhlídky můžeme při současném stavu mezinárodních vztahů ve vztahu k OBSE 

očekávat do budoucna? 

                                                 
187 Putin, V. V., Speech at the 43rd Munich Conference on Security Policy, Munich, 2.10.2007, 

http://www.securityconference.de/archive/konferenzen/rede.php?menu_2007=&menu_konferenzen=&sprache=e

n&id=179&   
188 Vystuplenije na Konferencii po voprosam mirovoj politiki, Evian, 8.10.2008, 

http://news.kremlin.ru/transcripts/1659  
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Na Nový rok 2010 předsednický post OBSE zaujala první ze zemí bývalého 

Sovětského svazu. Cesta Kazachstánu189 k vedení Organizace byla spletitá a stala se, stejně 

jako určitě bude i celé předsednictví, zkouškou pevnosti jejích principů a zásad. Mnohé 

účastnické státy váhaly s podporou kazašské kandidatury s ohledem na zjevné nedostatky 

Kazachstánu v oblasti lidských práv a demokratizace. Nemohly však zároveň přiznat, že 

Kazachstán porušuje principy Helsinského závěrečného aktu, čímž by zpochybnily platnost 

jeho členství i autoritu OBSE samotné. Prodlevy v rozhodování o předsedající zemi190 

nakonec šalamounsky vyřešilo rozhodnutí madridské schůzky Rady ministrů v r. 2007 

o předsednictví na roky 2009, 2010 a 2011 dohromady, v pořadí Řecko, Kazachstán, Litva. 

Účastnické státy tak umožnily předsednictví Kazachstánu a zároveň mu daly jeden rok navíc 

k provedení nezbytných reforem.191 Jak se Kazachstán svého úkolu zhostí, teprve uvidíme. 

Jeho předsednictví však může být tou dlouho očekávanou příležitostí ke „smíření“ v rámci 

Organizace a její členské základny. Je velmi pravděpodobné, že kazašské předsednictví se 

pokusí zorganizovat summit OBSE, což se nepodařilo od istanbulského summitu v r. 1999. 

Je možné v mnohém srovnávat OBSE s EU a s NATO. Na rozdíl od nich však OBSE 

od počátku uplatňovala „inkluzivní“ přístup – místo podmiňování členství splněním určitých 

kritérií OBSE umožnila členství i tranzitorním postkomunistickým zemím, které mnohé měly 

(a stále někdy mají) daleko k ideálům liberální demokracie. „Strategie“ OBSE spočívala ve 

vytvoření „imaginární bezpečnostní komunity“, která systematickým úsilím těmto státům 

pomůže vyvinout se v důvěryhodné, na demokratických principech fungující členy 

komunity.192 

                                                 
189 Jeho kandidaturu podpořily v r. 2007 solidárně všechny členské státy (v té době) Společenství nezávislých 

států. Viz Decision on the Chairmanship of the Republic of Kazachstan in the OSCE in 2009, Council of Heads 

of States of the Commonwealth of the Independent States, SEC.DEL/152/07, 10 October 2007 
190 Podle procesního řádu (Rules of Procedure) OBSE jsou účastnické státy zavázány rozhodnout o předsednictví 

během ministerské rady nejpozději 2 roky před začátkem roku, ve kterém má daná země Organizaci předsedat. 

Toto pravidlo bylo porušeno, o předsednictví na rok 2009 bylo rozhodnuto teprve v Madridu v listopadu 2007. 
191 Kazachstán původně kandidoval na předsednictví pro rok 2009. 
192 Gheciu, Alexandra, Securing Civilization?: the EU, NATO and the OSCE in the post 9/11 world, New York: 

Oxford University Press, 2008, p. 116 
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Hlavní dnešní „konkurenti“ OBSE, tj. NATO a EU nejsou omezováni ani inkluzivním 

členstvím, ani principem konsensu, a mohou proto své zájmy hájit efektivněji. Co může 

OBSE nabídnout, aby si uchovala v tomto prostředí relevanci?  

OBSE především musí vymezit oblasti, ve kterých může nabídnout komparativní 

výhodu oproti jiným bezpečnostním organizacím.193 Nemá význam, aby se pokoušela působit 

v oblastech, v nichž jiné instituce disponují účinnějšími nástroji, a duplikovala jejich činnost. 

OBSE nemá vojenské prostředky. Role v misích na udržování míru, tak jak byla koncipována 

počátku 90. let v Helsinkách, se nerealizovala. Proto je její místo v prevenci konfliktů 

a v post-konfliktní rehabilitaci. V těchto fázích konfliktu může přispět tím, co umí nejlépe – 

podporou institucionální kapacity, dobré správy (good governance) a monitorováním 

dodržování závazků. Ironií osudu a zejména kvůli slabé vlastní institucionální struktuře, a 

absenci souladu mezi účastnickými státy, je tato úloha OBSE v konfliktech posledních let 

podlamována.194 

OBSE však také může využít své rozsáhlé zkušenosti v kontrole zbrojení a její 

vojensko-politická dimenze by měla přispět k udržení zájmu o kontrolu zbrojení v Evropě.195 

Dalším východiskem je spolupráce s tzv. partnerskými zeměmi196, měla by zvažovat možnosti 

zapojení Číny a větší angažovanost v Afghánistánu, což už je součástí agendy Organizace, ale 

kde NATO získalo vůdčí pozici, a tak se usadilo „na ruském prahu“197 ve Střední Asii. Větší 

zapojení OBSE v Afghánistánu by umožnilo větší angažovanost Ruska v této zemi, která je 

partnerskou zemí OBSE a s kterou má Rusko cenné zkušenosti použitelné jistě i pro nynější 

operace NATO. V tomto ohledu je pozitivní programová deklarace kazašského předsednictví, 

která uvádí práci na řešení konfliktu v Afghánistánu jako jednu ze svých priorit.198 

                                                 
193 Dunay, Pál, op. cit., p.92 
194 Gheciu, Alexandra, op. cit., p. 117 
195 Dunay, Pál, The OSCE in crisis, op. cit., p. 86 
196 Alžírsko, Egypt, Israel, Jordánsko, Maroko a Tunisko, dale Japonsko, Jižní Korea, Thajsko, Afghánistán a 

Mongolsko . 
197 Brichambaut, Marc Perrin de, „The Return of the Pan-European Security Question“ in Turkish Policy 

Quarterly, Vol. 8, No. 1, Spring 2009, pp. 13-23, dostupné na 

http://www.turkishpolicy.com/images/stories/2009-01-tpq/MarcPerrindeBrichambaut.pdf   
198 Kazachstán plánuje i zvláštní konferenci věnovanou afghánské problematice. Viz Prioritety i zadači 

predsedatělstva RK v OBSE v 2010 godu , http://www.osce2010.kz/ru/kazakhstan_osce/priorities_challenges  
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Koncept bezpečnosti, který přinesla OBSE, nemá z hlediska komplexnosti, 

geografického rozsahu i použitelných instrumentů srovnání s žádným obdobným modelem 

existujícím dnes v Evropě, ani jinde ve světě. Není úplný, ani bezchybný. Přesto v oblastech 

prevence konfliktů za posledních 35 let učinil značný pokrok, který bohužel není vidět právě 

proto, že se jedná o prevenci. V post-konfliktní rehabilitaci však Organizace rovněž sehrává 

důležité místo. 

Je zároveň jedinou institucí, kde se všichni aktéři evropské bezpečnosti setkávají za 

rovných podmínek, tak jak stipuluje zásada rovné bezpečnosti. Rusko je si všech těchto 

argumentů vědomo. I proto nepochybně volá po reformě, nikoli po zrušení OBSE. Taková 

reforma by pochopitelně posílila pozici Ruska, což je však v souladu s jeho geopolitickým 

chápáním mezinárodních vztahů. 

Z druhé strany, i přes zjevné nedostatky má také politická povaha OBSE svůj pozitivní 

rozměr. Právní závaznost jejích rozhodnutí a normativní rámec její činnosti, nejsou zárukou 

efektivnosti OBSE, možná i naopak.199 Denně jsme svědky porušování mezinárodního práva 

státy i dalšími jeho subjekty, a politický tlak může někdy být naopak účinnější. Určitě tomu 

taky bylo za dob studené války, kdy jednak politický tlak a jednak podmíněnost jednání 

o všech otázkách v kontextu s ostatními dimenzemi přispěly k prevenci velkoplošného 

konfliktu a nakonec k pádu železné opony díky větší důvěře a lepšímu poznání „toho 

druhého“.  

Očekávání některých států na počátku 90. let KBSE/OBSE nemohla naplnit. 

V souvislosti s hierarchií bezpečnostních struktur v Evropě, je třeba přiznat, že NATO 

nemohlo přistoupit na požadavky Ruska k rozpuštění NATO. Nahradit NATO KBSE coby 

centrálním orgánem evropské bezpečnostní architektury by bylo možné jedině tehdy, kdyby 

v Evropě již žádné bezpečnostní nejistoty neexistovaly – vysoce rozdílná a nestrukturovaná 

konference fungující na principu konsensu by jinak NATO nemohla efektivně nahradit. 

OBSE nicméně mohla sloužit jako výchozí platforma pro bezpečnostní strukturu, která by 

v kombinaci s NATO uklidnila Rusko a jeho obavy o vlastní bezpečnost pramenící 

z rozšiřování NATO na východ, jak někteří odborníci navrhovali200, což se nestalo. 

                                                 
199 Schlager, Erika, A Hard Look at Compliance…, op. cit., p. 371. 
200 Brzezinski, Zbigniew, „A plan for Europe“, in Foreign Affairs 1995, Vol 74, No. 1, p. 31 
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Analogicky NATO nemohlo a nemůže nahradit OBSE, jak někteří autoři navrhují, neboť jeho 

charakter jde proti principu kooperativní bezpečnosti, jak byl popsán v první kapitole. 

Poslední návrh Evropské bezpečnostní smlouvy není v zásadě nic nového, podobné 

projekty Rusko předkládalo od konce studené války pravidelně. Co však nového je, je 

podstatně silnější pozice Ruska v mezinárodních vztazích ve srovnání s počátkem 90. let. Ani 

podpora evropských států není zárukou, že se podaří vyjednat jakýkoli nový dokument, natož 

právně závazný, a pokud ano, zda bude dodržován. Proto, při neexistenci jiného stejně 

komplexního systému, byť účinnějšího, existence OBSE zůstává vysoce relevantní 

a jedinečná. 

Nesmíme rovněž zapomenout, že OBSE kromě Ruska a USA sdružuje ještě dalších 

54 států. Činnost OBSE je často redukována na konflikt Rusko-Západ. Její aktivity však 

obsahují i aspekty důležité pro jiné země, např. v oblasti důvěry mezi Tureckem a Arménií, 

resp. Arménií a Ázerbájdžánem, na poli tolerance a nediskriminace v zemích se silným 

zastoupením imigrantů a etnických menšin atd. OBSE je relevantní i pro tyto otázky. 

 

Závěr 

Vývoj v chápání bezpečnosti dovedl ve 20. století lidstvo k pojmu mezinárodní 

bezpečnosti jako systému vztahů mezi státy, jehož účastníci sdílejí společnou odpovědnost za 

předcházení ozbrojenému konfliktu. To umožnilo vzniknout konceptu kooperativní 

bezpečnosti, který v podmínkách systémového konfliktu mezi dvěma antagonistickými 

vojensko-politickými bloky reprezentovanými dvěma velmocemi USA a SSSR umožnil 

realizovat vzájemný dialog a vyhnout se ozbrojenému střetu potenciálně ohrožujícímu 

samotnou existenci lidstva.  

Zásady ovládající mezinárodní bezpečnost byly definovány v r. 1945 Chartou OSN 

a od té doby potvrzeny v mnoha dokumentech. Zákaz použití a hrozby silou, zásada 

nevměšování se do vnitřních pravomocí států a zásada řešení mezinárodních sporů pokojnými 

prostředky, spolu s principy rovné a stejné bezpečnosti se staly základem helsinského 

procesu, který v r. 1975 uvedl koncept kooperativní bezpečnosti do praxe. Konference 

o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, která z procesu vzešla, sdružila všechny aktéry 

ovlivňující bezpečnost v euroatlantickém prostoru, aby formou aktivního dialogu hledali 
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konsensus v důležitých oblastech bezpečnosti, a tak předcházeli potenciálním konfliktům. 

Klíčovou charakteristikou systému kooperativní bezpečnosti byla absence konfrontační 

strategie a represivní složky pro případné porušení závazků účastníky systému. Tato vlastnost 

se ukázala být jak jeho slabostí, tak výhodou. 

V posledních dvaceti letech došlo v Evropě k zásadním proměnám v bezpečnostním 

prostředí, primárně díky zániku jednoho z vojensko-politických bloků a jeho hlavního 

představitele, Sovětského svazu. 

Vstup Ruska na mezinárodní scénu jako nástupce Sovětského svazu byl z mnoha 

důvodů komplikovaný. Země čelící vážným ekonomickým, politickým i společenským 

problémům byla nucena vyrovnat se s rozporuplným sovětským dědictvím a definovat svoji 

vlastní identitu a zahraničněpolitické priority. Tyto obtíže se v prvních letech existence 

samostatného Ruska odrazily v nejisté, někdy matoucí a naivní zahraniční politice, nejasné 

institucionální struktuře a bouřlivé společenské debatě o dalším směřování Ruska. První 

období nové ruské zahraniční politiky charakterizovala snaha o spolupráci se Západem 

a mezinárodními institucemi, nebyla vyloučena ani možná integrace do euroatlantických 

struktur jako NATO a EU. 

Postupné rozčarování z reakcí Západu a rostoucí sebevědomí Ruska díky 

vnitropolitické stabilizaci přimělo ruské politické elity přehodnotit své priority směrem k více 

asertivní zahraniční politice a hájení vlastních zájmů, zejména pak v tzv. blízkém zahraničí, 

a úsilí etablovat se jako regionální velmoc, mj. i s ohledem na národní bezpečnost. 

S koncem studené války se Evropa bohužel nestala bezpečnější, hrozba velkého 

ozbrojeného konfliktu byla nahrazena novými bezpečnostními riziky a hrozbami vojenské 

i nevojenské povahy. Organizace působící na poli bezpečnosti reagovaly na tyto změny 

podstatným vývojem institucí a nástrojů, které jim měly pomoci vyrovnat se s novými 

podmínkami. 

KBSE zaznamenala na počátku 90. let bouřlivý vývoj, do velké míry podmíněný 

historickými okolnostmi a atmosférou spolupráce mezi státy. Na přelomovém summitu 

v Paříži v listopadu 1990 účastnické státy zřízením prvních trvalých struktur a rozhodovacích 

orgánů nastoupily cestu k její institucionalizaci vyvrcholivší v r. 1995 přeměnou mezivládní 

konference na Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Naděje na vytvoření 
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panevropského systému kolektivní bezpečnosti založeného na OBSE se však nenaplnily 

a v evropské bezpečnosti vedoucí místo postupem času převzaly jiné instituce, zejména 

NATO a EU. OBSE sehrála pozitivní úlohu v ukončení konfliktů v bývalé Jugoslávii 

a následné post-konfliktní rehabilitaci, stejně jako v předcházení konfliktům v jiných 

regionech a prosazování lidských práv. Postupně se však stala obětí své slabé institucionální 

struktury a složitého rozhodovacího procesu založeného na principu konsensu.  

Jedním z klíčových aktérů a zároveň kritiků OBSE je Rusko. Poukazuje na 

geografickou a programovou nevyváženost aktivit OBSE, přeceňování lidské dimenze na 

úkor zbývajících dvou, přičemž její netransparentní a nezávazný charakter umožňuje podle 

názoru Ruska její zneužití pro politické účely. Rusko viní jiné účastnické státy z prosazování 

vlastní agendy a požaduje reformu OBSE, potažmo evropské bezpečnostní architektury. 

Dnešní Rusko do značné míry vidí mezinárodní politiku jako koncert velmocí 

podobný tomu v 19. stol, kde několik vybraných silných mocností (jaderných) má společnou 

zodpovědnost za mezinárodní pořádek. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov tento postoj 

potvrdil ve svém článku z r. 2007: „Dnes jsou nutně třeba nové, pružné formy kolektivního 

vedení, opírající se o vzájemné uvážení zájmů a uznání odpovědnosti za osud světa. Toto je 

možné označovat za ‚koncert velmocí 21. století‘“ V článku Lavrov dále argumentoval pro 

nutnost „trojstranného vzájemného porozumění“ mezi USA, Ruskem a EU pro euroatlantický 

prostor. Jediným fórem, kde jsou si tyto strany rovny, je dnes OBSE.  

Postavení OBSE v evropské bezpečnostní architektuře se bezpochyby změnilo 

s rozšířením NATO a posilováním jeho úlohy. Konflikty v bývalé Jugoslávii ukázaly možnost 

reálné spolupráce s Ruskem i její limity, zároveň také podtrhly důležitost definování jejich 

vzájemných vztahů. Působení OBSE je rovněž ovlivňováno vývojem Evropské Unie, neboť 

s větší integrací evropských států se i redukuje prostor pro vyjednávání v rámci Organizace. 

Zároveň však je třeba také brát v potaz zájmy kavkazských a středoasijských účastnických 

států, které na jedné straně musí zohledňovat pozici Ruska v regionu a historické souvislosti, 

na straně druhé však dnes aspirují na nezávislou zahraniční politiku. Pro tyto státy je OBSE 

důležitou možností jak zasahovat do vývoje v Evropě. 

Funkce OBSE je dnes, zejména pak prostřednictvím jejích dlouhodobých misí, 

různorodá, sahá od asistence při organizování a monitorování voleb, přes podporu budování 
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právního státu a demokratických institucí, včetně obnovy práva a pořádku, pomoc při 

vyjednávání a zprostředkování mírového urovnání konfliktů, až po ověřování a asistenci při 

dodržování dohod o mírovém urovnání konfliktů, a podporu rehabilitace a rekonstrukce. Je 

také garantem nejrozsáhlejšího komplexu nástrojů k odzbrojení a omezování zbrojení 

v Evropě, v čele se Smlouvou o konvenčních ozbrojených silách. 

Ruská očekávání od OBSE lze rozdělit do dvou skupin. Zaprvé, je třeba zkoumat 

funkci OBSE jako protiváhy, eventuelně alternativy k NATO v Evropě. Zadruhé, Rusko 

nahlíží OBSE prizmatem vzájemné interakce v postsovětském prostoru. Ruská zahraniční 

politika se však vždy vyvíjela také v úzkém vztahu k vnitropolitickému a ekonomickému 

vývoji země. Je nezpochybnitelné, že význam OBSE pro Rusko klesal s rostoucím 

sebevědomím a pozicí v mezinárodních vztazích. Multilaterální spolupráce však stále zůstává 

důležitým cílem, jak vyplývá i za základních koncepčních dokumentů ruské zahraniční 

politiky. OBSE je součástí této spolupráce, nebo přinejmenším může být základnou pro určitý 

druh aktivit, eventuelně základem pro efektivnější organizaci. Principy, na kterých byla 

OBSE a její předchůdkyně před 35 lety postavena, však zůstávají v platnosti  pro Rusko 

i nadále. 

Ruská kritika OBSE je v mnoha aspektech opodstatněná, ať již se týká nakládání 

s finančními prostředky, programových aktivit či jednání misí OBSE v rámci jejich mandátů. 

Některé nedostatky uznávají i mnohé další účastnické státy, resp. instituce OBSE či nezávislí 

experti. Bylo by však chybou naprosto zavrhovat pokrok, kterého OBSE přes všechny 

překážky dosáhla. Navzdory svým zjevným nedostatkům Organizace měla a nadále má 

význam pro evropskou bezpečnost a prevenci konfliktů.  

NATO i EU postupně přibírají do své agendy další aspekty bezpečnosti, často se 

sbíhající, ne-li překrývající se s agendou OBSE. Není však žádoucí stavět OBSE do 

protikladu k NATO. OBSE má k dispozici nástroje, které NATO nemá, a naopak. Nové 

komplexní pojetí bezpečnosti po studené válce nabízí OBSE relevantní pozici, neboť zatímco 

jiné instituce odpovídající postupy teprve vyvíjejí, OBSE může těžit z letitých zkušeností. 

Složitost bezpečnostního klimatu na kontinentě zároveň vyžaduje použití a zastoupení všech 

takových nástrojů a účast všech institucí a organizací. OBSE by však měla identifikovat 
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oblasti, ve kterých má výhodu nad jinými institucemi, a soustředit své aktivity na ně, místo 

duplikování aktivit, na které nemá dostatečné kapacity či prostředky. 

Poslední iniciativa Ruska směřující k vytvoření právně závazného systému 

kooperativní bezpečnosti a paralelní korfský konzultační proces postavily OBSE před možnou 

novou kapitolu její existence. V dnešní době intenzivních bilaterálních vztahů Rusko-EU, 

Rusko-USA, EU-USA je však těžké odhadnout, nakolik jsou otázky celoevropské 

bezpečnosti, jak je implikuje OBSE, resp. návrh Evropské bezpečnostní smlouvy, opravdu 

relevantní. Velká část evropské i americké populace se dnes necítí bezprostředně ohrožena 

jako v dobách studené války, a proto těžko uvidí potřebu oživovat koncepty celoevropského 

rozsahu.201 

Je však možné s úspěchem pochybovat, že Rusko usiluje o paralyzaci OBSE, popř. 

vystoupení z ní. Rusko potřebuje OBSE a OBSE potřebuje Rusko. 

                                                 
201 Brichambaut, Marc Perrin de, op. cit., p. 23 
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SUMMARY 
Developments in the perception of security have brought about a notion of 

international security as a system of interstate relations whose participants share a common 

responsibility for prevention of an armed conflict. That has made possible formulation of the 

concept of cooperative security, which in the context of a systemic conflict between two 

antagonist politico-military blocks represented by the two superpowers, USA and USSR, 

allowed for a mutual dialogue and helped avoid an armed confrontation potentially 

threatening the very existence of the mankind. 

The principles governing international security were defined in the United Nations 

Charter in 1945 and have been reaffirmed since in several documents. Prohibition of use of 

and threat by force, the principle of non-interference in internal affairs of states and the 

principle of peaceful solution of conflicts, together with the principles of common and equal 

security have become basis of the Helsinki process that put the cooperative security concept 

into life in 1975. The Conference on Security and Co-operation in Europe that has emerged 

from the process, gathered all stakeholders influencing the security environment in the 

Euro-atlantic area with the purpose of actively seeking consensus on all important aspects of 

security. A key feature of the cooperative security system was the absence of a confrontation 

strategy and a repressive component punishing potential violations of commitments by the 

system members. This particularity proved to be both weakness and strength of the system. 

Over last twenty years, the security environment in Europe has undergone substantial 

changes, primarily due to disappearance of one of the politico-military blocks and its main 

representative, the Soviet Union. 

The entry of its successor on the international scene has been complicated by many 

factors. Russia as a country facing serious economic, political and social difficulties had to 

deal with the ambiguous soviet heritage and define its own identity as well as foreign policy 

priorities. These difficulties have led in the first years of independent Russia to an unsecure, 

sometimes confusing and naive foreign policy, unclear institutional structure and 

a tumultuous social debate on further development of Russia. The first period of a new 

Russian foreign policy was characterised by efforts at cooperation with the West and 
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international institutions, some did not exclude even integration into Euroatlantic structures 

such as NATO or the EU. 

However, gradual disillusionment with the West and growing self-confidence thanks 

to internal stabilisation have made Russian political elites reassess their priorities for the 

benefit of a more assertive foreign policy and defence of its own interests, namely in the “near 

abroad”, as well as ambitions to establish Russia as a regional power. 

The end of the Cold War has not left Europe safer; the danger of a large-scale armed 

conflict has been replaced by new security risks and dangers of both military and non-military 

nature. The organisations active in the security domain reacted to the changes by substantial 

development of institutions and instruments to deal with the new conditions. 

The CSCE marked a rapid development in the beginning of the 1990s, largely 

conditioned by the historical circumstances and a spirit of cooperation among the states. At 

the landmark summit of Paris in November 1990, the participating states entered a path of 

institutionalisation of the CSCE by creating first permanent structures and decision-making 

bodies, culminating in 1995 by the transformation of the CSCE into the Organisation for 

Security and Co-operation in Europe. The hopes for creation of a pan-European collective 

security system based on the OSCE, however, were not to be fulfilled. The leading role in 

European security has gradually been acquired by other institutions, in particular NATO and 

the EU. The OSCE has played a positive role in the termination of conflicts in former 

Yugoslavia and the following post-conflict rehabilitation, as well as in conflict prevention in 

other regions and promotion of human rights. In the course of time, it has nonetheless become 

victim of its weak institutional structure and complicated consensus-based decision-making 

process. 

One of the key actors and critics of the OSCE is Russia. It claims geographic and 

programmatic misbalance of OSCE activities, overestimation of the human dimension at the 

expense of the remaining two, while the former’s non-transparent and non-binding character 

allegedly makes it susceptible to abuse for political purposes. Russia blames other 

participating states for pursuing their proper agenda and advocates a reform of the OSCE, or 

of the European security architecture in general. 
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Russia today largely perceives international politics as a concert of powers, not 

dissimilar to that of the 19th century, in which a few selected great (nuclear) powers have 

common responsibility for international order. Russian foreign minister Sergei Lavrov 

confirmed this approach in an article in 2007: “New flexible forms of collective leadership are 

urgently needed today, based on mutual respect of interests and acceptance of responsibility 

for the world’s fate. This can be called a ‘21st century concert of powers’”. In the article, 

Lavrov further argued in favour of a “mutual trilateral understanding” among the USA, EU 

and Russia for the euroatlantic space. The only such forum today where all the parties are on 

equal footing is the OSCE. 

The place of the OSCE in the European security architecture has changed with 

NATO’s enlargement and strengthening of its role. The conflicts in former Yugoslavia have 

showed the possibilities and limits of cooperation with Russia, as well as underscored the 

importance of defining their mutual relationship. Functioning of the OSCE is also affected by 

the development of the EU, since greater integration impacts on negotiation space within the 

Organisation. At the same time, interests of Caucasian and central Asian countries have to be 

taken into account, which on one hand need to consider Russian’s position in the region and 

historical connections, while on the other these states aspire to an independent foreign policy. 

For these states, the OSCE is an important opportunity to have their say in the developments 

in Europe. 

The OSCE's functions span today from electoral assistance, to rule of law and 

democratisation, to negotiation and conflict prevention, over to monitoring of adherence to 

peace agreements or post-conflict rehabilitation. It is also the guarantor of the largest complex 

of arms control instruments in Europe, including the CFE treaty. 

Russian expectations from the OSCE can be split into two groups. First, Russia 

approaches the OSCE as a possible counterbalance, if not alternative to the NATO in Europe. 

Second, Russia sees the OSCE from the perspective of mutual interactions in the post-soviet 

space. Russian foreign policy, however, has always evolved in a close relation to the 

country’s internal political and economic development. It is doubtless that OSCE's importance 

for Russia has diminished accordingly to the latter’s growing self-confidence and 

international position. Nonetheless, multilateral cooperation has remained an important aim, 
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as follows also from the basic foreign policy documents. The OSCE is part of this policy, or 

at least can serve as a basis for certain activities, including a new, more efficient organisation. 

The principles that the OSCE and its predecessor were built upon 35 years ago, however 

always remain valid for Russia. 

Russian criticism of the OSCE is justified in many aspects, be it financial expenditure, 

programming or functioning of missions within their mandates. Some of the shortcomings 

have been acknowledged by other participating states, too, or OSCE institutions and 

independent experts. It would be a mistake though to cast away all progress that the OSCE 

has achieved over the years.  In spite of its deficiencies, the Organisation has had and still 

does have significance for European security and conflict prevention. 

NATO and EU continuously acquire new responsibilities in the field of security, often 

concurring or even overlapping with the OSCE agenda. It is, however, not desirable to oppose 

the OSCE to NATO. The OSCE has instruments that NATO lacks and vice-versa. The 

complex post-Cold War understanding of security provides for a relevant position for the 

OSCE, since other institutions are yet only developing mechanisms that the OSCE already has 

at its disposal. The complicated security climate nowadays also demands use of all 

instruments available and participation of all stakeholders. The OSCE should however strive 

to identify areas in which it can offer a comparative advantage over other institutions, and 

focus its work on them, instead of duplication of activities that it does not have sufficient 

capacities and means for. 

The most recent Russia’s initiative aiming at creation of a legally binding collective 

security system and the parallel Corfu consultation process may see the OSCE open a new 

chapter of its existence. In today’s context of intense bilateral Russia-EU, Russia-US, EU-US 

relations, it is difficult to assess the extent of relevance of all-European security issues as 

implied by the OSCE, or the European security agreement proposal. A substantial part of 

European and American populations do not feel immediately threatened as it used to be the 

case during the Cold War, and thus may not see the need to revive concepts of all-European 

dimension. 

Nevertheless, we can successfully doubt that Russia seeks to paralyse the OSCE, or 

leave it. Russia needs the OSCE and the OSCE needs Russia. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

EU - Evropská unie 

HZA - Helsinský závěrečný akt 

KBSE - Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě 

NATO - Organizace Severoatlantického paktu 

OBSE - Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě 

OVS - Organizace Varšavské smlouvy 

RF - Ruská federace 

SZBP - Společná zahraniční a bezpečnostní politika 

S-KOS - Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě 

SNS - Společenství nezávislých států 

SSSR - Svaz sovětských socialistických republik 

USA - Spojené státy americké (United States of America) 

ZEU - Západoevropská unie 
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