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Anotace 

 

Ve své diplomové práci „Komparace civilních kapacit stabilizačních a 

rekonstrukčních misí EU a USA (případ Afghánistánu)“ se věnuji problematice 

civilních kapacit stabilizačních a rekonstrukčních misí, a to na příkladu dvou 

klíčových aktérů v této oblasti, USA a Evropské unie. Následující práce bude 

komparací civilních kapacit stabilizačních a rekonstrukčních kapacit EU a USA. 

Mezi porovnávané aspekty zařadím institucionální zakotvení, funkční principy, 

financování a dynamiku rozvoje těchto kapacit v čase. Jednou z klíčových částí 

komparace aplikace těchto principů na konkrétní stabilizační a rekonstrukční mise 

v Afghánistánu. 

 

Annotation 

 

Diploma thesis “Comparison of EU and US civilian capacities for the 

stabilization and reconstruction (the case of Afghanistan)” deals with the problematic 

of civilian capacities for stabilization and reconstruction missions on the case of the 

two main actors, USA and the European Union. Under this objective I will analyze 

the institutional, functional and also financial aspects of these capacities as well as 

the dynamics of their development in time.  The main part will handle with the 

application of these principles on the stabilization and reconstruction missions in 

Afghanistan.  
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ÚVOD 

 

Civilní obyvatelstvo je v dnešní době přímo zasaženo mnohými hrozbami 

jako např. terorismem, nadnárodním organizovaným zločinem nebo regionálními 

konflikty. Tato nová situace vyžaduje nová komplexní řešení, která mají za cíl 

stabilizovat situaci v konfliktních a nebezpečných oblastech. Do budoucna se navíc 

předpokládá, že ekonomická krize může v mnohém zvýšit rizika destabilizace 

v některých oblastech.  

Ve své diplomové práci bych se proto budu věnovat problematice civilních 

kapacit stabilizačních a rekonstrukčních misí, a to na příkladu dvou klíčových aktérů 

v této oblasti, USA a Evropské unie. Stabilizační a rekonstrukční mise mají za cíl 

obnovit právo a pořádek, poskytnout humanitární pomoc, podpořit odzbrojení, 

demobilizaci a reintegraci bývalých bojovníků a obnovit místní kapacity v oblasti 

bezpečnosti. Po stabilizační fázi obvykle následuje fáze rekonstrukční, kdy dochází 

k obnově státních institucí, rozvoji ekonomické stability a podpoře rozvoje 

demokratických principů. Za tímto účelem EU a USA rozvíjí široký rámec aktivit 

jako např.: odzbrojení, demobilizaci a reintegraci; nastolení práva a pořádku; 

opětovné vybudování místních kapacit pro zajištění bezpečnosti; humanitární pomoc; 

ekonomickou stabilizaci a rozvoj; demokratizaci. 

EU se často prezentuje jako civilní mocnost, mimo jiné právě v oblasti 

stabilizačních a rekonstrukčních misí, a to zejména v porovnání s USA. Ve 

skutečnosti ale Spojené státy v posledních letech (po zkušenosti z Afghánistánu a 

Iráku) velmi intenzivně rozvíjejí své civilní kapacity pro stabilizační a rekonstrukční 

mise. Ve své práci bych proto chtěla porovnat reálné schopnosti EU a USA v této 

oblasti. Zaměřím se také na role EU a USA ve stabilizačních a rekonstrukčních 

misích s ohledem na vývoj do budoucnosti. Povede současný rychlý rozvoj 

stabilizačních a rekonstrukčních kapacit USA k marginalizaci EU v této oblasti?  

 Ačkoli role EU jako globálního aktéra je diskutabilní, EU zaujímá pozici 

důležitého aktéra v oblasti civilních stabilizačních a rekonstrukčních misí i v 

globálním měřítku. EU je největší světový dárce (dává třikrát více na humanitární a 

rozvojovou pomoc a dvakrát více na poválečnou obnovu a rekonstrukci v porovnání 

s USA). Multilaterální přístup, podpora rozvoje mezinárodních režimů a rozsáhlá 

struktura diplomatických úřadů působí jako základní báze pro rozvoj stabilizačních a 
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rekonstrukčních kapacit. Kromě těchto kapacit hraje EU stále významnější roli i ve 

vojenském peacekeepingu a dalších typech mezinárodních misí. 

 Rozvoj evropských civilních kapacit je definován v Civilním základním cíli 

(Civilian Headline Goal 2008), který rozšířil původní čtyři oblasti Evropské 

bezpečnostní a obranné politiky (European Security and Defence Policy, ESDP) 

věnující se civilním schopnostem (policejní mise, vláda práva, civilní správu a civilní 

ochranu) o monitorovací mise a mise na podporu evropských speciálních vyslanců. 

Zdůrazňuje také potřebu rozvoje kvalitativní stránky stabilizačních a rekonstrukčních 

misí jako například rychlost nasazení. Cílem EU je disponovat civilními kapacitami, 

které budou schopné nasazení do 30 dnů po rozhodnutí Rady. Přijetí Lisabonské 

smlouvy dále nabídlo další příležitost k rozvoji operability, integrovaného plánování 

a posíleného a jednotnějšího vedení.        

 V USA nebyly civilní kapacity pro stabilizační a rekonstrukční mise 

rozvíjeny tak brzy jako v EU. V posledních letech ale i americká administrativa 

pochopila, že vytvoření těchto kapacit je zásadní jak v Afghánistánu, tak v Iráku, 

protože ve druhé fázi konfliktu jsou civilní stabilizační a rekonstrukční týmy pro 

mnohé úkoly vhodnější než řešení pomocí vojenských složek. V posledních letech 

tak USA přišly s řadou iniciativ, které měly za cíl rozvinout kapacity pro stabilizační 

a rekonstrukční operace. Jedním z nejdůležitějších rozhodnutí bylo vytvoření Úřadu 

koordinátora pro rekonstrukci a stabilizaci (Office of the Coordinator for 

Reconstruction and Stabilization) v červenci roku 2004.  

 Dalším klíčovým momentem bylo roku 2008 přijetí Zákona o civilním 

managementu rekonstrukce a stabilizace (Reconstruction and Stabilization Civilian 

Management Act).  Tento zákon poskytl potřebnou autoritu k rozvoji Sboru rychlé 

reakce (Response Readiness Corps), sestávajícího z aktivní a záložní části, a 

Civilního záložního sboru (Civilian Reserve Corps). Tento nástroj by měl poskytnout 

pro civilní stabilizační a rekonstrukční mise 250 osob jakožto součást aktivní složky, 

které by měly být schopny nasazení do 48 hodin, 2 000 osob jakožto součást záložní 

složky, které by měly být schopny nasazení do 30 dnů, a další 2 000 osob v záloze 

původem z veřejných institucí a soukromého sektoru.  

 Válka v Afghánistánu, budování funkčních afghánských institucí a další 

rekonstrukční aktivity byly označeny za hlavní prioritu současné americké 

zahraničně-bezpečnostní politiky. V tomto kontextu je důraz, který je kladen na 

rozvoj stabilizačních a rekonstrukčních kapacit, speciálně těch civilních, více než na 
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místě. Počet osob podílejících se na civilních rekonstrukčních projektech byl 

několikrát navýšen a i pro rok 2010 předpokládala Regionální stabilizační strategie 

pro Afghánistán a Pákistán (Afghanistan and Pakistan Regional Stabilization 

Strategy) nárůst těchto kapacit.  

 Je zřejmé, že stabilizační a rekonstrukční kapacity budou ve středně- a 

dlouhodobém horizontu klíčové jak pro EU, tak pro USA. Zatímco EU brzdí vnitřní 

problémy (zejména sladění různých národních a institucionálních zájmů), USA 

aktivně rozvíjejí vlastní civilní stabilizační a rekonstrukční kapacity. Ačkoli rozvoj 

těchto kapacit v USA je spojen s mnohými komplikacemi (nedostatek finančních 

prostředků, kompetenční spory uvnitř dotčených institucí), USA by se mohly stát 

v celkem brzké době schopnějšími a flexibilnějšími také v oblasti civilních 

stabilizačních a rekonstrukčních misí a potenciálně získat v této oblasti převahu nad 

schopnostmi a aktivitami Evropské unie. Proto bych ve své diplomové práci chtěla 

posoudit, jaké možné role by mohla EU (respektive USA) zastávat do budoucna.  

 

Metodologie práce 

 

Hlavním cílem práce je analyzovat současný stav rozvoje kapacit pro 

stabilizační a rekonstrukční mise v EU a v USA. Zvolenou metodologií pro tuto práci 

je komparace těchto kapacit, a to jak v obecné rovině schopností a zdrojů, tak 

v konkrétním případě stabilizačních a rekonstrukčních aktivit v Afghánistánu. 

Výsledkem této práce bude porovnání reálných schopností EU a USA v oblasti 

stabilizačních a rekonstrukčních misí, jejich rolí a ambicí do budoucna.  

Pro výše nastíněnou komparaci jsem zvolila několik aspektů, které považuji 

za klíčové při definování rozdílů mezi EU a USA civilními a rekonstrukčními 

kapacitami. Budu se přitom zabývat institucionálním zakotvením i funkčními 

principy stabilizačních a rekonstrukčních misí EU a USA, protože pouze komplexní 

analýza civilních kapacit pro stabilizační a rekonstrukční mise mi umožní zhodnotit 

perspektivy jejich vývoje. 

Mezi porovnávané aspekty zařadím institucionální zakotvení, funkční 

principy, financování a dynamiku rozvoje těchto kapacit v čase. Zajímavé bude 

porovnání dlouhodobého a pozvolného vývoje kapacit na straně EU a velmi 

dynamického rozvoje civilních a rekonstrukčních kapacit v USA v posledních letech 

a dopad na praktické fungování misí. Jednou z klíčových částí komparace bude 
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způsob koordinace civilních stabilizačních a rekonstrukčních kapacit s vojenskými 

silami, které budu zkoumat na příkladě PRT v Afghánistánu (kde se budu zabývat 

organizačními strukturami a různými pojetími výstavby a řízení PRT, např. do jaké 

míry se PRT v americkém pojetí opírá o vojenské struktury).  

Výsledkem práce by pak mělo být zhodnocení perspektivy dalšího rozvoje 

civilních stabilizačních a rekonstrukčních misí EU a USA, jejich funkčnosti a 

reálného přínosu. Ráda bych také prostřednictvím této komparativní analýzy 

zodpověděla otázku, zda povede současný rychlý rozvoj stabilizačních a 

rekonstrukčních kapacit USA k marginalizaci EU v této oblasti.  

Následující práce bude členěna do čtyř kapitol. V první části se budu věnovat 

vymezení stabilizačních a rekonstrukčních operací a jejich nástroji. Následně zde 

definuji principy, podle kterých budu hodnotit zapojení civilních stabilizačních a 

rekonstrukčních kapacit EU a USA v Afghánistánu. Ve druhé kapitole se budu 

věnovat stabilizačním a rekonstrukčním kapacitám EU, jejich institucionálním 

zakotvením, rozvojem konkrétních kapacit a financováním. Stejné zhodnocení 

provedu i v případě USA v kapitole třetí. Poslední část práce se bude zabývat 

nasazením kapacit v konkrétních stabilizačních a rekonstrukčních operacích 

v Afghánistánu. 

 

Literatura 

  

Ve své práci vycházím z několika druhů literatury. V první řadě čerpám 

z monografií, které se věnují postkonfliktní rekonstrukci a peacekeepingu obecně 

jako např. Bellamyho,  Williamsova a Griffinova práce Understanding 

Peacekeeping. Nejdůležitějšími zdroji jsou analytické studie, primární prameny a 

dokumenty, které reflektují současný dynamický vývoj v oblasti budování 

stabilizačních a rekonstrukčních kapacit, jako je  Can the EU rebuild failing states? 

A review of Europe’s civilian capacities Gowana a Korskiho nebo Grossův text 

Security Sector Reform in Afghanistan: the EU’s contribution. 

Jakkoli existuje dostatečné množství relevantní literatury týkající se 

stabilizačních a rekonstrukčních misí obecně, stejně jako jsou dostupné klíčové 

primární prameny pro analýzu vývoje civilních kapacit stabilizačních a 

rekonstrukčních misí v EU i USA, horší situace je s analýzami, které by se zabývaly 

aktuálním stavem misí EU a USA v Afghánistánu. I když existuje celá řada 
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dokumentů a studií věnujících se účasti EU a USA v Afghánistánu, jen málo z nich 

je kritických a upozorňuje na praktické nedostatky těchto misí. Hodnocení unijní a 

americké účasti v Afghánistánu bylo proto z tohoto hlediska náročnější a v určitých 

ohledech problematičtější.  
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STABILIZA ČNÍ A REKONSTRUK ČNÍ OPERACE 

 

Ačkoli každá jednotlivá stabilizační a rekonstrukční mise je unikátní a 

vyžaduje individuální přístup a strategii, lze vymezit několik obecných pravidel, 

pomocí kterých můžeme definovat stabilizační a rekonstrukční mise obecně.  

Stabilizační a rekonstrukční mise se typicky odehrávají v oblastech, kde je 

místní vláda slabá, nebo neschopná kontrolovat své vlastní území, a v oblastech po 

ukončení násilného konfliktu. Stabilizační operace se tak v krátkodobém horizontu 

snaží navrátit slabý stát k rozvoji.1 Konkrétně mají stabilizační a rekonstrukční 

aktivity za cíl předcházet obnovení násilných akcí a vytvořit bezpečné prostředí2, 

snaží se obnovit právo a pořádek3, poskytovat humanitární pomoc, podporovat 

proces odzbrojení, demobilizaci a reintegraci bývalých bojovníků a vybudovat nebo 

obnovit místní bezpečnostní složky. Následující fází po stabilizaci je rekonstrukce4, 

která zahrnuje „výstavbu nebo přestavbu vládních institucí, rozvoj ekonomické 

stability a rozvoje a rozvoj demokracie…“5 

Pojem stabilizační a rekonstrukční mise bývá používán pro postkonfliktní 

rekonstrukci oblasti nebo země. Často bývá tento pojem používán také pro mise 

v Afghánistánu a Iráku, což zejména v případě Afghánistánu může být považováno 

za zavádějící.  Hovořit o postkonfliktní rekonstrukci v situaci, kdy vojenské operace 

velmi intenzivně probíhají, je nepřesné. Přesto aktivity, které civilní stabilizační a 

rekonstrukční mise v Afghánistánu vykonávají, v praxi odpovídají většině činností 

ostatních postkonfliktních stabilizačních a rekonstrukčních misí. Přidanou hodnotou 

je zde nestabilní bezpečnostní situace a nutnost intenzivnější spolupráce 

s vojenskými složkami. V tomto kontextu se tedy spíše jedná o stabilizaci a 

                                                 
1 Lindley-French, J. (2009). Enhancing Stabilization and Reconstruction Operations. Washington: 
CSIS, s. 7. 
2 Vytvoření bezpečného prostředí má lidem zajistit každodenní život bez strachu ze systematického a 
rozsáhlého násilí. (Zdroj:   Guiding Principles for Stabilization and Reconstruction. (2009).  United 
States Institute of Peace, United States Army Peacekeeping and Stability Operations Institute, 
Washington, D.C.: United States Institute of Peace, str. 9.) 
3 Vláda práva by měla lidem zajistit rovný přístup ke spravedlivému právnímu systému, který činí 
všechny lidi zodpovědnými v právním systému, chrání jejich lidská práva a zaručuje bezpečnost a 
ochranu. (Zdroj:   Guiding Principles for Stabilization and Reconstruction. (2009).  United States 
Institute of Peace, United States Army Peacekeeping and Stability Operations Institute, Washington, 
D.C.: United States Institute of Peace, str. 9.) 
4 Teoretický model předpokládá, že o stabilizaci má následovat fáze rekonstrukční, ovšem v případě 
Afghánistánu je nutné, aby oba tyto procesy probíhaly zároveň.   
5 Bensahel, N. (2009). Improving Capacity for Stabilization and Reconstruction Operations.  Santa 
Monica: RAND Corporations, s. x. 
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rekonstrukci, která probíhá současně s vojenským řešením konfliktu a má za cíl 

komplexní stabilizaci a rekonstrukci země.  

Z historického hlediska je podobná operace jako v Afghánistánu zcela 

neobvyklá, i přesto lze identifikovat postkonfliktní operace i v minulosti. Například 

po druhé světové válce následovaly okupace Německa a Japonska, jejichž součástí 

byla i činnost, která by mohla být z dnešního hlediska definována jako stabilizace a 

rekonstrukce, kdy bylo třeba obnovit fungování ekonomiky, obnovit zemi po 

vyčerpávajícím válečném konfliktu, a zajistit bydlení a zaměstnání mnoha 

přicházejícím uprchlíkům.  V 90. letech byly operace v Somálsku a na Balkáně 

(Bosna a Hercegovina, Kosovo) nazývány jako peacekeepingové nebo peace 

enforcement operace a mise, které zde byly zahájeny, lze podle dnešních měřítek 

také označit za stabilizační a rekonstrukční.6 

Peacekeepingové operace pod hlavičkou OSN probíhaly ostatně již od 40. let 

20. století a jejich vývoj lze rozdělit do několika období. V počáteční fázi OSN 

vysílala do konfliktních oblastí zejména pozorovací mise, jako například mise 

UNMOGIP (United Nations Military Observer Group in India and Pakistan), která 

byla zahájena roku 1949 a náplní její činnosti bylo pozorování a mediace mezi 

stranami konfliktu.7 V další fázi došlo k ustavování rozsáhlejších misí 

s komplexnějšími cíli, jako např. UNFICYP (United Nations Force in Cyprus), která 

byla zahájena roku 1964, jejímž cílem již nebylo pouhé pozorování, ale také 

předcházet opětovnému vypuknutí násilí a přispívat k nastolení vlády práva a 

pořádku.8 Dalším krokem ve vývoje peacekeepingových misí byla mise UNIFYL 

v Libanonu (United Nations Interim Force in the Lebanon) zahájená roku 1978, která 

měla přispět k nastolení míru a mezinárodního pořádku, dohlížet na stažení 

izraelských vojsk a poskytnout asistenci libanonské vládě k návratu k efektivní 

správě jejího území.9 Ve vývoji peacekeepingových misí došlo ke značnému posunu 

v oblasti vytyčených cílů a rozsahu misí.10 11  

                                                 
6 Binnendijk, H., Johnson, S. (ed.) (2004). Transforming for stabilization and reconstruction 
operations. Washington D.C.: Centre for Technology and National Security Policy, s. 3. 
7 UNMOGIP (United Nations Military Observer Group in India and Pakistan).  
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmogip/background.shtml, staženo: 10.12.2010.  
8 UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus). 
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unficyp/background.shtml, staženo: 10.12.2010. 
9 UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon). 
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unifil/, staženo: 10.12.2010. 
10 Tento fakt je způsoben nejen snížením využívání práva veta v Radě bezpečnosti OSN, ale také 
změnou mezinárodního prostředí, které bylo nakloněno nárůstu role OSN v zajišťování 
mezinárodního míru a bezpečnosti.  
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V 90. letech 20. století byl zaznamenán výrazný nárůst počtu misí oproti 

studenoválečnému období. Francie, Velká Británie a USA byly zapojeny do operací 

v Kambodže, Bosně, Somálsku a latinské Americe. V 90. letech došlo také 

k významnému poklesu v počtech sil nasazených pod hlavičkou OSN a výraznému 

nárůstu peacekeepingových sil pod vedením NATO, OBSE a koalic ochotných 

k dané konkrétní peacekeepingové misi (jako například operace v Albánii z roku 

1997, která byla vedena Itálií). Zejména mise probíhající v 90. letech do značné míry 

ovlivnily současné chápání peacekeepingu. „V důsledku operace v Bosně britská 

vláda například vyvinula koncept „operace na podporu míru“, jehož varianta byla 

přijata dalšími členy NATO, včetně Francie.“12  

V současnosti Evropská unie a Spojené státy rozvíjejí širokou škálu 

operačních nástrojů, které můžeme roztřídit do následujících skupin:13  

 

Ukončení násilí, odzbrojení, demobilizace a reintegrace  

  

Ukončení násilí a vytvoření bezpečného prostředí je základní podmínkou pro 

obnovení běžného života obyvatel bez neustálé přítomnosti strachu z rozsáhlých 

útoků a násilností. Ukončení násilí, ustavení veřejného pořádku, legitimního státního 

monopolu na násilí, fyzické zajištění bezpečnosti a teritoriální zajištění bezpečnosti 

jsou nutnými podmínkami bezpečného prostředí. „Takové prostředí je 

charakterizováno ukončením rozsáhlého násilí; adekvátní mírou veřejného pořádku; 

podřízením zodpovědných bezpečnostních složek legitimní státní autoritě; ochranou 

klíčových jednotlivců, komunit, míst a infrastruktury; a volným pohybem obyvatelstva 

a zboží uvnitř státu i přes hranice a to bez strachu z újmy na životu…“14  

Cílem těchto stabilizačních a rekonstrukčních aktivit je mimo jiné zabránit 

bývalým bojovníkům v pokračování násilných akcí. Po uzavření politické dohody o 

ukončení násilí jsou tyto aktivity podmínkou budoucí stability v zemi (a to jak 

v praktické rovině, protože mají snížit počet zbraní v oběhu, a také proto, že mají 

                                                                                                                                          
11 Katayanagi, M. (2002). Human Rights Functions of United Nations Peacekeeping Operations. 
Hague: Kluwer Law International, s. 38-40.  
12 Bellamy, A., Williams, P. (2009). The West and Contemporary Peace Operations. Journal of Peace 
Research, Vol. 46, No. 1, s. 43. 
13 Bensahel, N. (2009). Improving Capacity for Stabilization and Reconstruction Operations.  Santa 
Monica: RAND Corporations, s. 14-32. 
14 Guiding Principles for Stabilization and Reconstruction. (2009).  United States Institute of Peace, 
United States Army Peacekeeping and Stability Operations Institute, Washington, D.C.: United States 
Institute of Peace, str. 38. 
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bývalé bojovníky integrovat do společnosti). Navíc integrace bývalých bojovníků do 

společnosti je proces, který je ve společnosti velmi viditelný a může tak významně 

ovlivnit veřejné mínění a jeho důvěru v mírový proces. Odzbrojení a demobilizace 

vyžadují vybírání a ničení zbraní, rozpouštění bojových jednotek a integrace 

bývalých vojáků do společnosti. Protože reintegrace bývalých vojáků může být 

jednou z nejcitlivějších a také nejkomplexnějších politických otázek, mělo by být při 

jejich reintegraci využito civilních specialistů na problematiku reintegrace do 

společnosti. 

 

Nastolení vlády práva a pořádku 

  

Pro rozvoj a stabilitu země, kde probíhá peacekeepingové operace, je 

důležité, aby byla zajištěna bezpečnost, vláda práva a pořádku. Vláda práva by měla 

být konečným stavem, kdy jednotlivci, instituce, veřejný a soukromý sektor jsou 

zodpovědnými právu, které je vždy nadřazené. Rovnost všech těchto aktérů před 

zákonem by měla být také nezpochybnitelným principem. Zároveň je důležité, aby 

přístup všech k výkonu spravedlnosti byl aplikován nestranně a spoluvytvářel tak 

stav práva a pořádku.  

 Špatně fungující justiční systém naopak umožní rozvoj drobné zločinnosti 

stejně jako násilných trestných činů, politicky nebo etnicky motivovaných trestných 

činů, sexuálního či domácího násilí a v neposlední řadě také organizovaného zločinu. 

Bezpečnost jednotlivců, rodin, majetku, ale i obchodu je tak závislá na vládě práva a 

fungujícím justičním systému. Právní stát je tak základem pro politickou i 

ekonomickou obnovu země. K naplnění těchto cílů by měla být ideálně využita 

civilní policie doplněná civilními osobami, které budou mít znalost místního 

právního systému a institucí.   

 

Výstavba/ přestavba místních bezpečnostních kapacit 

  

V dlouhodobé perspektivě je neudržitelné, aby byla bezpečnost země 

zajišťována zahraničními silami, a proto budování vlastních místních kapacit je 

dalším krokem na cestě k stabilizaci a rekonstrukci dané země. Tento soubor kroků 

zahrnuje budování právního systému, systému nápravných zařízení, vojenských sil, 



 
 

16 

policejních sil a zpravodajských služeb. Reforma bezpečnostního sektoru vyžaduje 

vytvoření politik, plánů a programů, které zlepší bezpečnostní situaci dané země.  

 Reforma bezpečnostního sektory by měla zahrnovat tři základní body. Tím 

prvním je nastavení bezpečnostního sektoru jako komplexního systému, který 

propojí nejen přímé aktéry bezpečnostního systému, ale také jejich vedení, 

parlamentní a soudní složky, které nad nimi vykonávají dozor a občanskou 

společnost a organizace monitorujících jejich činnost. Dále by měly být bezpečnostní 

složky schopny fungovat efektivně, co se financování týče. Navíc bezpečnostní 

složky musí být podřízeny velení a legitimní civilní autoritě. „Existuje zde 

požadavek, aby bezpečnostní sektor byl předmětem demokratické kontroly: 

bezpečnostní sektor, který funguje v prostředí s nedostatečným nebo neadekvátním 

dohledem a slabou vládou, nebude schopný sloužit svému obyvatelstvu efektivně.“ 15  

 

Humanitární pomoc a obnova běžného života společnosti 

  

Stabilizační a rekonstrukční mise se odehrávají v oblastech, kde místní vláda 

ztratila schopnosti a kapacity sama vládnout a ochránit své obyvatelstvo. Násilné 

konflikty také způsobují humanitární krize a mají vážný dopad na život civilního 

obyvatelstva. Bez obnovení běžného života a naplnění základných potřeb běžných 

lidí nemůže být obnoven život celé společnosti. Humanitární pomoc je proto dalším 

potřebným nástrojem pomoci.  

 Každý konflikt nebo válka jsou doprovázeny chudobou, omezují přístup lidí 

k potravinám, vodě, ubytování a zdravotní péči. Častým důsledek vojenského 

konfliktu je přesun většího počtu obyvatelstva a vystěhovalectví. Humanitární pomoc 

se pak může stát jediným prostředkem přežití lidí zasažených válečným konfliktem. 

Po ukončení násilného konfliktu vzniká mnoho dalších výzev pro obnovující se 

společnost (jako např. obnovení systému školství).  

 Konkrétními kroky na cestě k naplnění základních podmínek pro zajištění 

základních potřeb obyvatelstva v sociální oblasti jsou: zajištění přístupu obyvatel k 

 základním potřebám a službám (jedná se o základní lidské potřeby, jakými jsou 

voda, potraviny, bydlení, zdravotnictví), zajištění přístupu ke vzdělání, umožnění 

                                                 
15 Law, D.M. (2006). The Post-Conflict Security Sector. Geneva: Geneva Centre for the democratic 
control of armed forces, Policy paper No. 14, s. 1.  
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návratu uprchlíků a jejich opětovná integrace, obnova sociální sféry (mírová 

koexistence různých skupin obyvatelstva, která bude založena na pokojném řešení 

vzájemných sporů). 

Zajištění této humanitární pomoci a rekonstrukce v této oblasti je preferováno 

zejména prostřednictvím civilistů, protože civilisté nejsou nahlíženi jako aktéři 

s politickými cíli.   

 

Stabilní vláda, ekonomická stabilita a rozvoj 

  

Konečným cílem stabilizačních a rekonstrukčních misí je rozvoj takových 

kapacit, které jsou nutné k fungování životaschopného státu. Úkolem 

životaschopného státu je zajištění, že stát nebude destabilizován prostřednictvím 

snah teroristických skupin nebo organizovaného zločinu. Stabilní místní vláda je 

taková vláda, která je schopna poskytovat a zajišťovat základní služby16, zodpovědně 

disponovat se státním majetkem a finančními zdroji,17 a kde vládní představitelé jsou 

zodpovědní nejen politicky, ale také vůči právnímu systému.18 Stabilita a rozvoj 

společnosti by měly být dále podporovány rozvojem občanské společnosti, 

nezávislých médií a plurality politických stran. Jedná se tak o situaci, kdy základní 

potřeby obyvatelstva jsou naplněny, respekt k lidským právům zajištěn a konflikty ve 

společnosti řešeny mírovými a nenásilnými prostředky.19  

Násilný konflikt ve většině případů značně naruší ekonomiku státu, zejména 

tržní aktivity. Dochází k ničení infrastruktury a základních výrobních zařízení. 

Jedním ze základních stavebních kamenů státu je vytvoření stabilní ekonomiky a to 

včetně pevné měny s cílem obnovení obchodu a zapojení do mezinárodních 

ekonomických aktivit. Pro naplnění tohoto cíle je tedy potřeba podpora 

ekonomického růstu, snižovaní chudoby, zlepšování infrastruktury. Primárním 

                                                 
16 Poskytování základních služeb občanům zahrnuje zajištění nejnutnější míry bezpečnosti, vládu 
práva, ekonomické řízení a základní lidské potřeby a to bez diskriminace některých skupin 
obyvatelstva.   
17 Nakládání se státními zdroji, majetkem a financemi  by mělo být plně obnoveno, bezpečnostní 
sektor by měl být pod civilní kontrolou a s financemi by mělo být nakládáno zodpovědně s ohledem 
na užitek obyvatelstva.  
18 Politická zodpovědnost vede k podpoře a udržení systému rovnováhy mocí, v případě konfliktů 
umožňuje uzavření mírové dohody založené na kompromisu a je nutnou podmínkou svobodných a 
férových voleb.  
19 Guiding Principles for Stabilization and Reconstruction. (2009).  United States Institute of Peace, 
United States Army Peacekeeping and Stability Operations Institute, Washington, D.C.: United States 
Institute of Peace, str. 98. 
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zájmem je kontrola a boj s ilegální ekonomikou, rozvoj tržní ekonomiky a politiky 

zaměstnanosti, a to nejen z důvodu potřeby vytvářet zisk na obnovu země, ale také 

jako prevence opětovného vypuknutí konfliktu. Růst ekonomiky, zvyšování životní 

úrovně mají schopnost snižovat rozdíly mezi jednotlivými skupinami a snižovat tak 

pravděpodobnost opětovného vypuknutí konfliktu.20         

Konkrétními kroky v oblasti ekonomiky, které mají zajistit stabilizaci země, 

jsou makroekonomická stabilizace, kontrola a omezení nelegální ekonomiky a 

dalších hrozeb mírovému ekonomickému rozvoji, udržitelnost tržní ekonomiky, 

politika zaměstnanosti. Podmínkou makroekonomické stabilizace jsou zejména 

stabilní monetární a fiskální politiky, řízení inflace a transparentní systém veřejného 

financování, což vyžaduje sofistikovaný systém legislativního regulatorního rámce. 

Kontrolou nelegální ekonomiky by mělo být dosaženo takového stavu ve společnosti, 

že držení nelegálního bohatství nebude podmínkou moci a vlády. Udržitelnost a 

rozvoj ekonomiky umožní obnovu infrastruktury a rozvoj privátního sektoru a 

podpora zaměstnanosti zase přispěje k integraci bývalých bojovníků do společnosti.21  

 

 

Demokratizace 

  

 Demokratizace země v tradičním (zejména americkém pohledu na věc) 

znamená transformaci země v liberálně demokratický systém, který bude svým 

občanům garantovat dodržování občanských práv a svobod, svobodné a spravedlivé 

volby, svobody tisku a respekt k lidským právům. Tento bod lze ale pod vlivem 

zkušeností z nedávné doby zpochybnit. Vytvoření demokratické vlády po ukončení 

rozsáhlého násilného konfliktu se zdá být velmi náročné, protože skupiny usilující o 

zničení křehké rovnováhy a stávajícího systému se tak snadno dostávají k moci. 

Ovšem mnohé problémy mohou být s časem vyřešeny, a tak z dlouhodobého 

hlediska by zde měla být snaha o rozvoj udržitelného demokratického systému. 

Ultimativní cíl demokratizace v krátkodobém horizontu by se dal v nahradit 

                                                 
20 Collier, P. (2007). Post-Conflict Recovery: How Should Policies be Distinctive?. Oxford: Centre for 
the Study of African Economies, Department of Economics, Oxford University. 
http://users.ox.ac.uk/~econpco/research/pdfs/PostConflict-Recovery.pdf, staženo: 7.11.2010, s. 3.  
21 Guiding Principles for Stabilization and Reconstruction. (2009).  United States Institute of Peace, 
United States Army Peacekeeping and Stability Operations Institute, Washington, D.C.: United States 
Institute of Peace, str. 133. 
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požadavkem na stabilní vládu, která má lidem zaručit možnost sdílet nebo usilovat o 

moc prostřednictvím nenásilných politických procesů.22  

  

Principy hodnocení stabilizačních a rekonstrukčních misí 

 

Kromě výše zmíněných základních cílů stabilizačních a rekonstrukčních misí 

existuje několik principů, kterými by se stabilizační a rekonstrukční mise měly řídit. 

USAID (United States Agency for International Development) definuje principy, 

jejichž dodržení by mělo pomoci naplnění výše zmíněných cílů.23  

První pravidlo říká, že místní populace musí řídit svůj vlastní rozvoj, potřeby 

a priority. Ačkoli v důsledku slabosti místních institucí dochází k vnější intervenci, 

dlouhotrvající stability může být dosaženo pouze pod podmínkou politické dohody 

mezi lokálními autoritami a aktéry.24 Pokud konečným cílem má být udržitelný mír 

vedený místními autoritami, pak účast místního obyvatelstva musí být rozvíjena vždy 

a všemi zúčastněnými aktéry. „V dlouhodobém horizontu je základním principem 

transformace konfliktu rozvoj vlastních kapacit místní populace k zajištění stability a 

podmínek ekonomického růstu  -  tyto předpoklady nemohou být vnuceny zvnějšku. ... 

Představitelé místní populace by měly být do strategického plánování zahrnuty, jak 

jen to bude možné.“25 Aby k zahrnutí místních autorit mohlo dojít, musí být splněny 

některé podmínky. Jednou z prvních je nutnost pochopit a přizpůsobit se lokálním 

ekonomickým, kulturním, náboženským, politickým a historickým specifikům a také 

maximální zapojení místních obyvatel do procesu obnovy (a to na formální i 

neformální úrovni). Zahrnuto by mělo být také civilní obyvatelstvo, aktéři 

z privátního sektoru, všechny etnické i náboženské skupiny a menšiny, protože 

proces obnovy bude stabilnější, pokud budou všichni potenciální oponenti zahrnuti 

v tomto procesu. Tyto skupiny obyvatelstva a místních politických elit nedisponují 

                                                 
22 Guiding Principles for Stabilization and Reconstruction. (2009).  United States Institute of Peace, 
United States Army Peacekeeping and Stability Operations Institute, Washington, D.C.: United States 
Institute of Peace, str. 9. 
23 Principles of Development and Reconstruction Assistance. United States Agency for International 
Development, 2005, http://www.usaid.gov/policy/2005_nineprinciples.html, staženo: 19.10.2010.   
24 The United Kingdom Approach to Stabilization – A Stabilisation Guidance Note. United Kingdom 
Stabilization Unit, 2008, http://www.stabilisationunit.gov.uk/resources/Stabilisation_guide.pdf, 
staženo: 30.10.2010.  
25 Principles of the USG Planning Framework for Reconstruction, Stabilization and Conflict 
Transformation. United States Department of State, Office of the Coordinator for Reconstruction and 
Stabilization, 2008, http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/state/prin_usg_stabil_15may08.pdf, 
staženo: 30.10.2010.  
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často technickými znalostmi a schopnostmi k provádění takové politiky, a proto 

vzdělávání a spolupráce v této oblasti je také jedním z klíčů k úspěchu stabilizace a 

rekonstrukce. „Zkušenosti ukázaly, že je vhodnější poskytovat služby „s“ spíše než 

„pro“ místní vládu…“26 Další klíčovou součástí pro úspěch stabilizace a 

rekonstrukce je pochopení fungování místních procesů – a to jak formálních, tak i 

neformálních. „Pochopení role formálních vs. neformálních systémů je nezbytná 

podmínka jakéhokoli jednání.“27 Posledním doporučením pro aktivní zapojení 

lokálních autorit do procesu stabilizace a rekonstrukce se týká postavení žen, které 

by měly být do procesu zahrnuty, protože jejich zapojení je klíčové ze sociálního 

hlediska (jejich práva budou nadále respektována a chráněna).  

Druhým principem je snaha o posílení místních institucí, technických 

schopností a rozvoji vhodných politik. Tato podmínka může být naplněna v případě, 

že místní vláda a představitelé mají snahu rozvíjet mír, instituce a legitimní vládu a 

předpokládá také vhled a pochopení místních poměrů. Základními otázkami jsou: 

kdo jsou nejdůležitější aktéři konfliktu, jak budou jejich zájmy naplněny/nenaplněny 

v případě úspěšného mírového procesu, jaké jsou jejich zájmy, zdroje a schopnosti.  

Všechny rozvíjené aktivity by měly být vyvíjeny se zřetelem k jejich 

dlouhodobému působení. Rychlá a viditelná zlepšení jsou potřebná, ovšem mohou 

být prospěšná pouze tehdy, pokud jsou součástí dlouhodobého zvyšování účasti 

místních v procesu rekonstrukce. Je třeba dbát také na adekvátní rozložení 

prostředků mezi projekty s krátkodobými a dlouhodobými efekty.  

Rozdělení zdrojů by mělo být založeno na opravdových potřebách, lokálních 

závazcích a zahraničních zájmech. Rozdělení priorit by mělo odpovídat následující 

struktuře: v první řadě by měl být kladen důraz na definici zdrojů konfliktu a 

stability, dále pak implementaci politické dohody o usmíření konfliktních stran a 

v neposlední řadě na fungování služeb plnících základní lidské potřeby.28  

                                                 
26 Guiding Principles for Stabilization and Reconstruction. (2009).  United States Institute of Peace, 
United States Army Peacekeeping and Stability Operations Institute, Washington, D.C.: United States 
Institute of Peace, str. 14. 
27 Guiding Principles for Stabilization and Reconstruction. (2009).  United States Institute of Peace, 
United States Army Peacekeeping and Stability Operations Institute, Washington, D.C.: United States 
Institute of Peace, str. 14. 
28 Principles of the USG Planning Framework for Reconstruction, Stabilization and Conflict 
Transformation. United States Department of State, Office of the Coordinator for Reconstruction and 
Stabilization, 2008, http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/state/prin_usg_stabil_15may08.pdf, 
staženo: 30.10.2010.  
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Tyto potřeby by měly být definovány na základě předchozího důkladného 

zhodnocení a posléze aplikovány v souladu s lokálními podmínkami a potřebami, 

protože společnosti dlouhou dobu fungující v prostředí konfliktu se mohou jedna od 

druhé velmi významně lišit. O to důležitější je snaha zapojit místní vládu do 

stabilizačních a rekonstrukčních aktivit. 

Vynaložené zdroje by měly být využívány tak, aby bylo dosaženo předem 

jasně definovaných cílů, což v praxi obnáší ukotvení krátkodobých projektů do 

rámce s dlouhodobým strategickým plánem. Do této kategorie spadá i plnění cílů 

s rychle viditelnými výsledky, které celkově poskytují stabilizační a rekonstrukční 

misi věrohodnost. Ovšem i tyto cíle je nutné ukotvit v dlouhodobé strategii. Stejně 

tak plnění střednědobých plánů (a to i v situace ubývajících finančních prostředků) je 

důležité. V případě jejich nerealizace hrozí návrat k násilí a konfliktům.  

Klíčem k úspěchu je mimo jiné spolupráce s dalšími vládami, dárci, 

nevládními organizacemi, soukromým sektorem, mezinárodními organizacemi a 

univerzitami. Angažování mezinárodního společenství přispívá k větší legitimitě 

stabilizačních a rekonstrukčních snah. Nejedná se pouze o přijetí rezoluce Rady 

bezpečnosti OSN, ale také o poskytnutí a účast kvalifikovaných odborníků, kteří 

budou schopni efektivně pomáhat místní vládě v procesu přechodu od násilného 

konfliktu k mírové společnosti. Navíc spolupráce všech zúčastněných aktérů a 

koordinace jejich postupů je nutným předpokladem úspěchu a efektivity. Efektivní 

spolupráce obnáší koordinaci postupů mezi jednotlivými agenturami v případě USA, 

mezi USA a EU a jednotlivými státy, mezi mezinárodními organizacemi a také 

místní vládou.29 Spolupráce by měla fungovat nejen mezi jednotlivými státy, 

organizacemi a dalšími aktéry, ale také v rovině civilně-vojenské.30   

Předposledním principem je princip flexibility. Postkonfliktní prostředí se 

vyznačuje zejména proměnlivostí a nestálostí prostředí, což znamená, že potřeby a 

priority se v průběhu času mění. „Stabilizace není lineárním procesem, i když jisté 

směřování k možnému stabilnímu stavu je klíčový pro jakoukoli stabilizační strategii. 

Namísto toho stabilizace často zahrnuje opakované fáze pokroku, které jsou obyčejně 

                                                 
29 Viz. Příloha č.2. 
30 Jmenovitě se jedná o spolupráci mezi civilními a vojenskými aktéry na oficiální vládní úrovni, mezi 
vojenskými aktéry a NGOs a mezi vojenskými aktéry a místní vládou a obyvatelstvem.  
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přerušovány překážkami…“31 Přizpůsobivost umožní maximální efektivitu. 

Flexibilita v přístupu se může projevovat např. využíváním tradičních a neformálních 

komunikačních kanálů, které mohou být v konečném důsledku efektivnější a získat 

větší podporu místních.  

Posledním, tedy devátým bodem je pravidlo zodpovědnosti a 

transparentnosti. Díky dodržování tohoto pravidla by mělo být předcházeno rozvoji 

korupčního prostředí. Zodpovědnost vyžaduje transparentní přístup, což znamená, že 

vláda by měla být průhledná a čitelná pro obyvatelstvo. Mechanismy, jakými toho 

dosáhnout, jsou například: boj s korupcí, rozvoj občanské společnosti, rozvoj 

funkčních médií a kontrolních mechanismů demokratické společnosti. 

Transparentnost se ale také vztahuje na samotný proces stabilizace a rekonstrukce. 

Vytvořením mechanismů, které umožní úspěchy či neúspěchy stabilizace a 

rekonstrukce měřit dojde k  posunu směrem k větší transparentnosti, přičemž 

principy, na jakých je měření založeno by neměly porovnávat implementaci 

jednotlivých programů, ale spíše aktuální a konkrétní výsledky.32 Mechanismus 

měření umožňuje v průběhu stabilizační a rekonstrukční mise přizpůsobovat plány, 

cíle a konkrétní aktivity. „Ukazatele by se měly soustředit na měření takových 

procesů, které přímo vedou ke konkrétním výsledkům a ne měřit množství obdržených 

produktů nebo služeb či množství spotřebovaných prostředků.“ 33  

Pravidla pro stabilizaci a rekonstrukci by se dala rozebírat mnohem 

podrobněji, ovšem pro potřeby základního vymezení lze tato pravidla označit za 

klíčová. Nutné je však ještě doplnit základní zásadu stabilizace a rekonstrukce, 

kterou je vzájemná propojenost všech výše uvedených pravidel. Aktéři v politice, 

ekonomice i sociální oblasti jsou na sobě závislí. „Bezpečnost vyžaduje vládu práva, 

základní služby vyžadují vládu, vláda práva je závislá na bezpečnosti, rozvíjející se 

ekonomika je závislá na vládě práva, … a naplnění základních lidských potřeb 

vyžaduje všechno výše uvedené. Jedná se tak o provázanou síť vzájemných závislostí, 

                                                 
31 The United Kingdom Approach to Stabilization – A Stabilisation Guidance Note. United Kingdom 
Stabilization Unit, 2008, <http://www.stabilisationunit.gov.uk/resources/Stabilisation_guide.pdf>, 
staženo: 30.10.2010, s. 15. 
32 Cohen, C.: (2006). Measuring Progress in Stabilization and Reconstruction. Washington D.C.: U.S. 
Institute of Peace. <http://www.usip.org/files/resources/srs1.pdf>, staženo: 7.11.2010, s. 1.  
33 Cohen, C.: (2006). Measuring Progress in Stabilization and Reconstruction. Washington D.C.: U.S. 
Institute of Peace. <http://www.usip.org/files/resources/srs1.pdf>, staženo: 7.11.2010, s. 2.  
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která vyžaduje maximální možnou integraci a propojení.“ 34 Z tohoto důvodu je pro 

celkový úspěch nutnost vytvořit strategii, která zahrne nejen vojenské složky, ale 

všechny zúčastněné a dotčené aktéry včetně místní vlády.  

Tyto principy, které teoreticky definují, jak by stabilizační a rekonstrukční 

mise měly fungovat, budu porovnávat v následujících kapitolách s reálným 

působením USA a EU v misích v Afghánistánu (zejména pak v kapitole čtyři).  

Následující část se bude zabývat stabilizací a rekonstrukcí v podání Evropské 

unie, jejím institucionálním zakotvením, funkčními principy, financováním a 

dynamikou rozvoje. Tyto jednotlivé aspekty civilních misí SBOP chci porovnat se 

stejnými aspekty fungování civilních misí USA a následně porovnat jejich dopady na 

reálnou situaci misí v Afghánistánu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
34 Guiding Principles for Stabilization and Reconstruction. (2009).  United States Institute of Peace, 
United States Army Peacekeeping and Stability Operations Institute, Washington, D.C.: United States 
Institute of Peace, str. 30. 
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EU – CIVILNÍ STABILIZA ČNÍ A REKONSTRUK ČNÍ 

MISE  

  

Vývoj EU jako civilní mocnosti má své kořeny již v druhé polovině 20. 

století. Tradice multilateralitu a model mírové koexistence několika evropských států 

vytvořily EU dobré jméno a dostatek důvěryhodnosti v očích mnohých zahraničních 

aktérů. „Tento přístup je v souladu s obecně rozšířeným názorem, podle kterého 

pravidla a šíření demokracie a lidských práv jsou zajišťována prostřednictvím 

pravidel, systému řízení, multilaterálních institucí a hodnot spíše než pomocí vztahů 

založených na síle, rovnováze moci a vojenské síle.“ 35 Později, v 90. letech, po 

zkušenost z války v Bosně a Hercegovině, docházelo k postupnému soustředění 

pozornosti EU na postkonfliktní rekonstrukci a vize rozvoje civilních kapacit 

Evropské bezpečnostní a obrané politiky (EBOP) stála u samého vzniku EBOP.    

 Ačkoli role EU jako regionálního a globálního aktéra může být v mnoha 

ohledech zpochybňována, ráda bych v této práci ukázala, že pokud současný vývoj v 

oblasti stabilizačních a rekonstrukčních kapacity bude pokračovat, EU se může být 

relevantním aktérem na mezinárodní scéně. Pokud ovšem rozvoj stabilizačních a 

rekonstrukčních kapacit nebude pokračovat, stabilizační a rekonstrukční kapacity 

USA mohou velmi rychle zastínit kapacity EU.  

 EU může být v současné době nazývána civilní mocností a to z následujících 

důvodů: EU rozvíjí společné strategie a partnerství, kterými může uplatňovat svůj 

ekonomický a politický vliv na okolní státy (např. Východní partnerství, Unie pro 

Středomoří). Mimo to je EU největším dárcem na světě (EU daruje třikrát více 

humanitární a rozvojové pomoci a dvakrát více na poválečnou rekonstrukci 

v porovnání s USA). Navíc EU disponuje značným diplomatickým aparátem na 

několika různých úrovních, což je také zdrojem tzv. soft power EU, která může být 

využita v mediaci konfliktů po celém světě. Kromě toho EU hraje čím dál tím větší 

roli v oblasti peacekeepingu, krizového managementu a dalších mezinárodních 

misích (ve smyslu plnění Helsinského základního cíle 1999 (Helsinki headline goal), 

který byl později revidován Základním cílem 2010 (Headline goal 2010).36 

                                                 
35 Telò, M. (2006). Europe: a Civilian Power? European Union, Global Governance, World Order. 
New York: Palgrave Macmillan, s. 2. 
36 Smith, K. (2008). European Union Foreign Policy in a Changing World. Cambridge: Polity Press, 
s. 72. 
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 Po zkušenosti z policejní mise v Bosně a Hercegovině začala EU rozvíjet své 

civilní rekonstrukční kapacity. Na zasedání Evropské rady ve Feiře roku 2000 se 

členské státy zavázaly vybudovat civilní kapacity, které měly být využívány ve 

čtyřech oblastech stabilizace a rekonstrukce: policie, civilní administrativa, rozvoj 

právního státu, ochrana civilního obyvatelstva.  V červnu 2004 EU přijala Akční plán 

pro civilní aspekty EBOP (Action Plan for Civilian Aspects of ESDP), který byl dále 

specifikován na konferenci v listopadu 2004, kde bylo definováno, že členské státy 

vyčlení 5 761 osob na policejní oblast, 631 na oblast stavu práva a pořádku, 562 osob 

na rozvoj civilní administrativy a 4 988 osob na ochranu civilního obyvatelstva.37  

Na konci roku 2004 po vzoru vojenského Základního cíle a v souladu 

s Bezpečnostní strategií přijatou v prosinci roku 2003 vznikl Civilní základní cíl 

2008 (Civilian Headline Goal), který stanoví cíle, jichž by mělo být dosaženo 

v horizontu roku 2008. „Civilní základní cíl přidává další priority k existujícím 

čtyřem oblastem civilní části EBOP, tj. mise zahrnující policejní účast, vládu práva, 

civilní administrativu a civilní ochranu. Priority nových misí jsou výkon monitoringu 

a pomoc evropským zvláštním vyslancům.“38 Tento dokument zdůrazňuje také 

nutnost kvalitativního zlepšení například v oblasti rychlosti nasazení těchto kapacit. 

Dlouhodobá udržitelnost a vysoká kvalifikace osob účastnících se civilních 

rekonstrukčních misí bude pro EU do budoucna klíčovým zájmem. Cílem je vytvořit 

takové civilní kapacity, které bude možné nasadit již na samém počátku vojenské 

mise a rozmístit civilní rekonstrukční kapacity do 30 dnů od přijetí rozhodnutí Radou 

o zahájení mise. Dosaženo by mělo být také plné schopnosti vést několik civilních 

rekonstrukčních misí a to na několika úrovních zapojení. Civilní mise SBOP může 

být zahájena samostatně nebo ve spolupráci s vojenskou misí. Pokud probíhá 

v součinnosti s vojenskou misí, měla by civilní a vojenská složka fungovat v úzké 

spolupráci a jednotně. Civilní základní cíl 2008 klade důraz na definici konečného 

stavu a tzv. „exit strategy“ tedy stavu, za kterého bude moci misi považovat za 

úspěšně ukončenou.39 Spolupráce s vojenskou složkou mise a jasně definované 

politické cíle povedou k maximalizaci efektivity obou těchto komplementárních 

složek. Vzory pro vznik integrovaných, multifunkčních civilních kapacit pro krizový 

                                                 
37 Nowak, A. (2006). Civilian crisis management: the EU way. Paris: Institute for Security Studies, 
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/cp090.pdf, staženo: 10.10.2010, s. 30.  
38 Merlinger, M.; Ostrauskaité, R. (ed.). (2008). European Security and Defense Policy (An 
Implementation Perspective). New York: Routledge, s. 16. 
39 Civilian Headline Goal 2008. Brussels, 7 Decembre 2004, 
http://register.consilium.eu.int/pdf/en/04/st15/st15863.en04.pdf, staženo: 22.9.2010.  
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management byly nastíněny v létě 2005 a zahrnovaly také jako prioritu dalšího 

vývoje rozvoj rychle nasaditelných Civilních týmů rychlé reakce (Civilian Response 

Teams, CRTs).40  

Civilní týmy rychlé reakce mají následující úkoly: mise monitorující situaci a 

mise za účelem získání informací v krizových situacích, rychlé nasazení záhy po 

přijetí rozhodnutí Radou a pomoc při zahajování civilní mise, posílení stávajících 

mechanismů krizového managementu (prevence konfliktů, mediace, stabilizace a 

posilování důvěry mezi stranami konfliktu, monitoring) v případech urgentní potřeby 

(zejména pod záštitou zvláštního vyslance). Civilní tým rychlé reakce může být 

nasazen do pěti dnů na žádost zvláštního vyslance, Vysokého zmocněnce, 

Politického a bezpečnostního výboru EU nebo Rady. Finanční náklady na jednotlivé 

civilní experty jsou v gesci jednotlivých vysílajících členských států (platy civilních 

expertů, cestovní náklady a další související výdaje) pokud jsou experti nasazeni do 

společné akce ještě před jejím přijetím Radou. Pokud nasazení civilních expertů 

následuje po přijetí společného rozhodnutí v Radě, řídí se financování obecně 

platnými pravidly financování misí pod hlavičkou SBOP.41       

 Aby bylo dosaženo komplexnějšího přístupu v civilním krizovém 

managementu, Rada rozhodla, že bude nutné „… rozšířit škálu expertů v oblastech 

jako jsou lidská práva, politické záležitosti, reforma sektoru bezpečnosti (security 

sector reform, SSR), mediace, kontrola hranic; odzbrojení, demobilizace a 

reintegrace (demilitarization, demobilization, reintegration, DDR) a mediální 

politika.“ 42 43 

 S ohledem na potřebu revize Civilního základního cíle 2008 vznikl Civilní 

základní cíl 2010 (Civilian Headline Goal 2010) přijatý v listopadu 2007. Tento 

dokument rozšířil oblasti působení civilních misí EU o oblast reformy 

bezpečnostního sektoru. Zvláštní důraz je zde kladen na další rozvoj a navyšování 

počtu lidských zdrojů, zejména vysoce kvalifikovaných odborníků pro civilní mise 

                                                 
40 Tyto kapacity mohou být použity např. ve vyšetřovacích misích, nasazení civilních expertů ještě 
před zahájením plné SBOP mise, nebo mise, jejímž cílem je posílit stávající krizový management EU. 
41 Multifunctional Civilian Crisis Management Resources in an Integrated Format - CIVILIAN 
RESPONSE TEAMS-. COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, Brussels, 23 June 2005,  
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/05/st10/st10462.en05.pdf, staženo: 10.11.2010.  
42 Nowak, A. (2006). Civilian crisis management: the EU way. Paris: Institute for Security Studies, 
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/cp090.pdf, staženo: 10.10.2010, s. 30. 
43 Jednotlivý experti jsou vybíráni v jednotlivých členských zemích a to podle znalostí a schopností 
v jedné z následujících oblastí: krizový management, administrativní procedury Evropské unie 
(včetněfinací, lidských zdrojů a státních zakázek), logistika, bezpečnost a lékařská pomoc. 
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EBOP. V kapitole definující cíle pro rozvoj civilních kapacit je kladen důraz na 

zvyšování kvality nejen odborníků účastnících se misí, ale také jejich tréninku. 

Civilní základní cíl vyzývá k pravidelným konzultacím členských států o kapacitách 

jednotlivých států, které mohou být pro mise EBOP vyčleněny.44 

Efektivita a operabilita evropských civilních rekonstrukčních a stabilizačních 

kapacit a jejich plánování je v centru zájmu i nedávného vývoje EU.45 Lisabonská 

smlouva rozšiřuje Petersberské úkoly o „společné operace s cílem odzbrojení, 

humanitární záchranné operace, vojenské poradenství a asistenční úkoly, prevence 

konfliktů a mise na udržování míru, bojové operace v oblasti krizového 

managementu včetně peace-makingu a postkonfliktní stabilizace.“46 

 V oblasti financování nedošlo s přijetím Lisabonské smlouvy k velkým 

změnám. Civilní mise jsou financovány ze společného rozpočtu SZBP (zatímco 

vojenské mise jsou hrazeny tam, kde vznikají, tedy u členských států a částečně 

prostřednictvím mechanismu Althena47). Rozhodnutí o schválení tohoto mechanismu 

financování bylo přijato Radou Evropské unie. Rozpočet pro SZBP je vytvořen po 

předložení celkového rozpočtu EU. „Rozpočet SZBP je realizován Evropskou komisí. 

Speciální sekce společného rozpočtu pokrývá operační náklady SZBP…  Z různých 

nástrojů SZBP je pouze Společná akce promítnuta do administrativních a operačních 

nákladů. Rada Evropské unie přijímá Společnou akci a rozhoduje, jaké finanční 

zdroje na ni vyčlení. Evropská komise se vyjadřuje, najímá a platí náklady spojené 

s takovou akcí.“48 Finanční prostředky jsou vyčleněny většinou na období jednoho 

roku.49 Takto bylo financováno mnoho civilních misí. Mezi jinými například EU 

Policejní mise v Bosně a Hercegovně (EU Police Mission in Bosnia Herzegovina, 

EUPM), EU Policejné mise v Demokratické republice Kongo (EU Police Mission in DR 

Congo, EUPOL Kinshasa), EU Integrovaná mise na podporu právního státu v Iráku (EU 

                                                 
44 Civilian Headline Goal 2010. GAERC, 19 November 2007, 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/Civilian_Headline_Goal_2010.pdf, staženo: 
22.9.2010.  
45 Gowan, R., Korski, D. (2009). Can the EU rebuild failing states? A review of Europe’s civilian 
capacities. London: European Council on Foreign Relations, s. 8. 
46 Treaty of Lisabon (Article 28 B, paragraph 1). 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/cg00014.en07.pdf, staženo: 8.5.2010.  
47 Mechanismus pro financování akcí se společným dopadem v oblasti konvenčních vojenských 
operací EU nebo akcí na podporu těchto akcí ve prospěch třetích států nebo třetích organizací. Např. 
před zahájením vojenské mise je prostřednictvím mechanismu Athena financována přípravná fáze 
mise (např. mise pro monitorování situace před přijetím rozhodnutí Radou o vyslání vojenské mise).    
48 EU Council Secretariat Factsheet (Financing of ESDP operations), June 2006, 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/Factsheet_Financing2.pdf, staženo: 8.12.2010. 
49 Ve výjimečných případech byla Evropskou komisí schválena období kratší či delší.  
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Integrated Rule of Law Mission for Iraq, EUJUST Lex) nebo také EU mise na podporu 

právního státu v Gruzii (EU Rule of Law Mission in Georgia, EUJUST Themis).  Toto 

financování civilních misí EU však s sebou přineslo hned několik problémů. Příkladem 

může být situace mise v Gruzii, kde kvůli nefunkčnímu mechanismu financování 

nedošlo k zajištění potřebného vybavení pro fungování mise. Tato situace vedla některé 

členské státy, které přislíbily vyslat do mise své zástupce, k přehodnocení vyslání 

civilních expertů do mise. „Protože EU nemá žádný sklad použitelného vybavení pro 

civilní mise, vybavení musí být pokaždé nově nakupováno nebo přemisťováno z jedné 

mise do druhé. Pro misi EUMM v Gruzii se EU nepodařilo zajistit dopravní prostředky a 

vlády tak byly požádány o stažení svých pracovníků, pokud jim nebudou moci zajistit 

také dopravní prostředky…“50  

Zakotvení civilních rekonstrukčních a stabilizačních kapacit ve strukturách 

EU je vymezeno několika institucemi. Za prvé Vysokým představitelem pro 

zahraniční věci a bezpečnostní politiku (High Representative for Foreign Affairs and 

Security Policy, HR), který se podílí na vytváření a implementaci rozhodnutí Rady. 

A dále také Politickým a bezpečnostním výborem (Political and Security Committee, 

PSC), který se setkává na úrovni zástupců členských států a sleduje vývoj 

mezinárodní situace. V případě krize hraje jednu z hlavních rolí při formování 

jednotné evropské reakce v rámci SBOP a je klíčovým orgánem pro přijetí 

rozhodnutí o zahájení mise. V oblasti civilní části misí jsou PSC poskytnuta 

doporučení od Výboru pro civilní aspekty krize (Committee on civilian aspects of 

crisis management, CIVCOM). Tento výbor byl založen rozhodnutím Rady roku 

2000. CIVCOM má nejen funkci poradní, ale také dohlíží na řízení civilních misí.  

CIVCOM je složen ze zástupců členských států EU.51  Generální sekretariát Rady 

disponuje Generálním ředitelstvím pro vnější a politicko-vojenské otázky 

(Directorate General for External and Politico-Military Issues), které zahrnuje 

Ředitelství pro civilní krizový management (DG-E IX), které se zabývá analýzami a 

plánováním civilních misí SBOP.    

Fungování a řízení civilních rekonstrukčních kapacit EU probíhá 

prostřednictvím samostatného řídícího Útvaru schopnosti civilního plánování a 

provádění (Civilian Planning Conduct Capability, CPCC), o jehož vzniku bylo 

                                                 
50 Gowan, R., Korski, D. (2009). Can the EU rebuild failing states? A review of Europe’s civilian 
capacities. London: European Council on Foreign Relations, s. 57. 
51 Nowak, A. (2006). Civilian crisis management: the EU way. Paris: Institute for Security Studies, 
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/cp090.pdf, staženo: 10.10.2010, s. 104. 
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rozhodnuto na neformálním setkání hlav států a vlád EU v Hampton Court ve Velké 

Británii v roce 2005.52 CPCC vykonává nejen plánovací činnost, ale také zastává 

funkce řídící. V praxi došlo v srpnu 2007 k vytvoření funkce velitele civilních 

operací (Civilian Operations Commander,  CivOpCdr), kterým byl v květnu 2008 

jmenován Kees Klompenhouwer.53 Tento úřad disponuje asi šedesáti zaměstnanci.  

Klíčový dokument, který se zabývá CPCC, tedy Směrnice pro řídící a 

kontrolní struktury civilních operací krizového managementu EU (Guidelines for 

Command and Control Structure for EU Civilian Operations in Crisis Management) 

je tajný, ovšem náplň činnosti velitele civilních operací lze vymezit následujícími 

činnostmi: celkově poskytuje vstupy pro vytváření koncepcí a strategií civilního 

krizového managementu; vytváří hodnotící zprávy jednotlivých misí; vytváří 

operační plány pro civilní mise na strategické úrovni; definuje také, jaké technické, 

finanční a lidské zdroje budou potřebné pro jednotlivé mise; vytváří právní zajištění 

civilních misí EU (rozhodnutí, pravidla nasazení, status mise);  spolupracuje 

s Evropskou komisí na rozvoji finančních zdrojů pro každou misi;  zveřejňuje a 

připravuje směrnice, příkazy a instrukce; pomáhá vedoucím civilních misí 

vypracovávat Operační plán (Operation Plan, OPLAN) a plán rozmístění mise; 

provádí inspekce a vydává hodnocení jednotlivých civilních SBOP misí; poskytuje 

návrhy Politickému a bezpečnostnímu výboru (Political and Security Committee, 

PSC) a Vysokému představiteli (High Representative, HR) jako základ doporučení 

PSC Radě; vytváří a udržuje vazby mezi členskými státy, mezinárodními 

organizacemi a dalšími relevantními aktéry za účelem koordinace na operační úrovni 

s ostatními aktéry krizového managementu; rozvíjí a udržuje vztahy s vojenským 

štábem;  a konečně přispívá k vytváření plánů, konceptů a doktrín, jejichž součástí 

jsou civilní kapacity.54 

Konkrétní první mise byly zahájeny roku 2003. Jednalo se nejprve o misi 

v Bosně a Hercegovině, následně o misi na posílení právního státu EUJUST 

                                                 
52 Závěrem tohoto setkání bylo doporučení posílit spolupráci v následujících čtyřech oblastech SZBP: 
financování, obranné kapacity, efektivní působení na Balkáně a posílení kapacit krizového 
managementu.   
53 European Union Common Security and Defence Policy, The Civilian Planning Conduct Capability 
(CPCC).  Updated: March 2010, CPCC/01,  
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/100217%20Factsheet%20-%20CPCC%20-
%20version%201_EN%20-%20DRAFT.pdf, staženo: 8.12.2010. 
54 European Union Common Security and Defence Policy, The Civilian Planning Conduct Capability 
(CPCC).  Updated: March 2010, CPCC/01,  
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/100217%20Factsheet%20-%20CPCC%20-
%20version%201_EN%20-%20DRAFT.pdf, staženo: 8.12.2010. 



 
 

30 

THEMIS v Gruzii (červenec 2004), jejímž cílem byla reforma trestního právního 

systému a zlepšení legislativní procedury. V říjnu 2004 bylo dále rozhodnuto o 

zahájení policejní mise v Kinshase, která plní všeobecný cíl EU v Kongu, jímž je 

konsolidace vnitřní bezpečnosti. Následující mise v Ačehu a Iráku byly vyslány jako 

mise předcházející rozhodnutí o přijetí/nepřijetí rozhodnutí v Radě o vyslání 

společné civilní mise EU. V obou případech došlo k ustavení společné mise EU: 

v Ačehu (EU Monitoring Mission in Aceh) a Iráku (EUJUST LEX). Cílem mise 

v Iráku je rozvíjet spolupráci mezi různými aktéry trestního práva a zahrnuje mimo 

jiné prohlubování zkušeností s trestním vyšetřováním zaměstnanců justice, policie a 

vězeňské služby. Mise v Ačehu byla první monitorovací misí EU, která probíhala 

v součinnosti s pěti členskými zeměmi ASEAN. V následujícím roce 2005 byla 

zahájena Evropská policejní mise na Palestinských územích (EUPOL COPPS), která 

byla zaměřena na podporu palestinské policie. Další mise byly zahájeny např. 

v Rafahu (EU BAM RAFAH), kde je hlavním cílem EU bezpečnost na hranicích. 

Výše nastíněný výběr misí EU ukazuje, že mise EU zahrnují širokou škálu aktivit od 

policejních, přes monitorovací až po mise na ochranu bezpečnosti na hranicích.55    

 Jak je patrné na výše uvedených misích, jednou z hlavních priorit EU je 

budování a reforma bezpečnostního sektoru. Vysílání policejních misí je velkou 

komparativní výhodou EU a také její velkou kvalitou. EU má nejen bohaté 

zkušenosti z takových misí, ale má za sebou také reálné úspěchy. Funkční sektor 

bezpečnosti a justice je základní podmínkou stability, a proto se reforma 

bezpečnostního sektoru stala v obecné rovině klíčovým konceptem zlepšování 

úrovně vládnutí v postkonfliktním prostředí.56  

Přestože EU v relativně krátké době dokázala, že její civilní stabilizační a 

rekonstrukční kapacity jsou operabilní a přináší EU značnou mezinárodní prestiž, 

existuje několik problémů, které lze v jejich fungování nalézt.  

 Za prvé, z institucionálního hlediska v EU panuje napětí mezi Evropskou 

komisí a Radou. Evropská komise má mnoho pravomocí v oblasti podpory rozvoje a 

Rada zase v oblasti bezpečnosti a obrany. V mnoha případech se ale plány a akce 

obou těchto institucí překrývají a ne vždy jsou v souladu. To vede k neefektivnímu 

                                                 
55 Nowak, A. (2006). Civilian crisis management: the EU way. Paris: Institute for Security Studies, 
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/cp090.pdf, staženo: 10.10.2010, s. 33-35. 
56 Gross, E. (2009). Security Sector Reform in Afghanistan: the EU’s contribution. European Union 
Institute for Security Studies, Occasional Paper 78, April 2009,  
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/op78.pdf, staženo: 12.11.2010, s. 9-10.  
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využívání prostředků a někdy také k nekoncepčnímu přístupu k rozvoji jednotlivých 

oblastí.57  

Dalším problémem, který by neměl být na půdě EU přehlížen, je důraz na 

byrokratické mechanismy, spíše než na výsledky a efektivní rozhodování. Kritika se 

na EU snáší i od vlastních úředníků a expertů v misích. „Evropští činitelé na misích 

jsou často zrazováni od přijímání jasných postojů pro případ, že by jejich jednání 

bylo v rozporu s příštím e-mailem z ústředí. … Členové misí na místě dostávají jen 

málo informací o strategickém směřování, ale zato jsou zahlcováni instrukcemi o 

operačních otázkách, které by ze své pozice dokázali sami řešit lépe.“58 Brusel je tak 

často kritizován za přílišný důraz na nepodstatné detaily na úkor věcné diskuse o 

klíčovém směřování mise. Tento byrokratický mechanismus vedení misí vyniká svou 

složitostí tím více, když jej porovnáme s mechanismem fungujícím v OSN. Pokud je 

na půdě OSN odsouhlasena mise, Sekretariát OSN potřebuje souhlas členských států 

pouze dvakrát, a to jako souhlas se zahájením plánování mise a podruhé pro 

odsouhlasení finální verze plánu.  

Civilní stabilizační a rekonstrukční kapacity existují vedle vojenských kapacit 

a většina misí ve skutečnosti vyžaduje nasazení a spolupráci jak vojenské, tak i 

civilní složky, a to nejen v operační části mise, kdy je třeba koordinovat konkrétní 

akce na místě, ale již ve fázi vytváření plánů pro misi. EU usiluje o koordinaci 

mechanismů spolupráce civilní a vojenské složky například prostřednictvím 

vytvoření Civilně-vojenské buňky (Civil-Military Cell) při Vojenském štábu (EU 

Military Staff, EUMS). Vytvořením této instituce EU usiluje o větší spolupráci 

v oblasti včasného varování, zhodnocení situace, strategického plánování, a 

koordinaci vojenské a civilní složky misí SBOP.59 Civilně-vojenská buňka se skládá 

z osmi vojenských a sedmi civilních expertů na plánování.60  

Ovšem ani vytvoření dalšího orgánu s novými pravomocemi ve skutečnosti 

                                                 
57 V roce 2004 vznikl konflikt zájmů mezi Evropskou komisí a Radou v otázce boje proti obchodu se 
zbraněmi v Africe. Rada chtěla podpořit ECOWAS a Evropská komise si stěžovala u Evropského 
soudního dvora a požadovala tuto otázku do své gesce. Argumentovala tím, že tento problém spadá do 
oblasti rozvoje, protože se jedná o dlouhodobý problém. Soud rozhodl ve prospěch Komise. (Zdroj: 57 
Gowan, R., Korski, D. (2009). Can the EU rebuild failing states? A review of Europe’s civilian 
capacities. London: European Council on Foreign Relations, s. 53-54.) 
58 Gowan, R., Korski, D. (2009). Can the EU rebuild failing states? A review of Europe’s civilian 
capacities. London: European Council on Foreign Relations, s. 56-57. 
59 Pullinger, S. (ed.) (2006). Developing EU Civil Military Co-ordination: The Role of the new 
Civilian Military Cell. Paris: Institute for Security Studies, http://www.isis-
europe.org/pdf/reports_10.pdf, staženo: 15.12.2010, s.15.  
60 Working for anticipation and coherence: The Civil-Military Cell of the EU Military Staff (EUMS). 
ESDP Newsletter (June 2006), Brussels: European Council, s. 7.   
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problém koordinace civilní a vojenské složky misí nevyřešilo, protože v návaznosti 

na Civilně-vojenskou buňku vzniklo ještě CPCC, zodpovědné speciálně za plánování 

civilních operací. Nově vzniklé orgány, místo aby harmonicky koordinovaly 

plánovací aktivity, si začaly konkurovat a žárlivě střežít své oblasti působnosti. 

Navíc propojení mezi jednotlivými plánovacími nástroji nebylo pevně nastaveno. 

Konkurenční vztah je patrný na případu monitorovací mise v Gruzii. „I poté, co 

vyšlo najevo, že mise bude civilní a neozbrojená, práce na  plánování v Sekretariátu 

byla svěřena DG zodpovědnému za vojenské otázky spíše než DG pro civilní krizový 

management. Během přípravné fáze CPCC žárlivě střežilo svou roli a odmítalo 

jakýkoli kontakt mezi DG pro civilní krizový management a misí.“61 Z tohoto 

praktického příkladu je patrné, že existuje napětí nejen mezi civilní a vojenskou 

složkou plánování, ale také mezi jednotlivými účastníky civilního plánování.      

 Posledním velkým problémem civilních stabilizačních a rekonstrukčních misí 

EU je fakt, že EU nedisponuje žádnými záložními silami (jako například obdobou 

Battlegroups), které může v případě potřeby ihned vyslat do mise.62 Faktem také je, 

že ambiciózní závazky členských států se ne vždy shodovaly s realitou. Na zasedání 

Evropské rady ve Feiře roku 2000 se členské státy zavázaly vybudovat civilní 

kapacity, které měly být využívány ve čtyřech oblastech stabilizace a rekonstrukce: 

policie, civilní administrativa, rozvoj právního státu, ochrana civilního obyvatelstva.  

V červnu 2004 EU přijala Akční plán pro civilní aspekty EBOP (Action Plan for 

Civilian Aspects of ESDP), který byl dále specifikován na konferenci v listopadu 

2004, kde bylo definováno, že členské státy vyčlení 5 761 osob na policejní oblast, 

631 na oblast stavu práva a pořádku, 562 osob na rozvoj civilní administrativy a 

4 988 osob na ochranu civilního obyvatelstva.63 Tato čísla, ačkoli zněla velmi 

efektně, však byla pouze nezávazným slibem a neodrážela reálné počty osob 

disponibilních pro případné civilní stabilizační a rekonstrukční mise. „Nedávná 

studie ukázala, že ačkoli má EU k dispozici 1.6 milionu nasaditelných civilních osob, 

pouze 5 000 z nich je přislíbeno a pouze 2 000 nasazeno, a to z důvodu 

                                                 
61 Gowan, R., Korski, D. (2009). Can the EU rebuild failing states? A review of Europe’s civilian 
capacities. London: European Council on Foreign Relations, s. 60. 
62 Nowak, A. (2006). Civilian crisis management: the EU way. Paris: Institute for Security Studies, 
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/cp090.pdf, staženo: 10.10.2010, s. 46.  
63 Nowak, A. (2006). Civilian crisis management: the EU way. Paris: Institute for Security Studies, 
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/cp090.pdf, staženo: 10.10.2010, s. 30.  



 
 

33 

konkurenčních požadavků.“ 64 Nedávná zpráva z Evropského parlamentu z 5.11.2010 

proto vyzývá členské státy, aby kladly důraz na rozvoj kapacit pro civilní krizový 

management65, protože na těchto kapacitách je závislá většina misí EBOP.66  

 

 

 

                                                 
64 Gya, G. (2009). Tapping the human dimension: Civilian Capabilities in ESDP. Paris:  Paris: 
Institute for Security Studies, http://www.isis-europe.org/pdf/2009_escg_22_isis-briefing-note-2009-
1-civ-capabilities.pdf, staženo: 15.12.2010, s.2.  
65 Report on civilian-military cooperation and the development of civilian-military capabilities A7-
0308/2010. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2010-0308+0+DOC+PDF+V0//EN, staženo: 16.12.2010.   
66 Většina misí EU jsou mise civilní (17 misí EU bylo civilních 8 vojenských). 
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USA - CIVILNÍ STABILIZA ČNÍ A REKONSTRUK ČNÍ 

MISE  
 

 Podobně jako EU i Spojené státy začaly být v posledních letech aktivně 

zapojeny do civilních stabilizačních a rekonstrukčních misí po celém světě. Od 

konce druhé světové války byly Spojené státy zapojeny do operací, které by dnes 

mohly být nazývány stabilizační a rekonstrukční; jejich počet výrazně narostl v 90. 

letech. Co dříve bylo výjimečnou činností, se v uplynulých dvaceti letech stalo 

běžnou součástí mezinárodní bezpečnosti. Vláda USA velmi záhy pochopila, že 

rozvoj těchto kapacit bude klíčový nejen pro ukončení války v Afghánistánu a Iráku, 

ale o pro budoucí úspěch dalších operací. V případě Iráku přišla po rychlé a úspěšné 

vojenské operaci náročná fáze stabilizace a rekonstrukce. Poučení z vývoje 

v Afghánistánu i Iráku ukázalo, že celkově lze úspěšně vést operace pouze tehdy, 

pokud „plánování pro stabilizační a rekonstrukční operace bude propojeno 

s plánováním pro celý konflikt od samého počátku…“67 Ze zkušenosti 

z Afghánistánu a Iráku se ukázalo, že stabilizace a rekonstrukce, politický a 

ekonomický rozvoj jsou důležitými faktory pro vlastní bezpečnost USA.  

Aktéři stabilizačních a rekonstrukčních misí v USA pocházejí z několika 

různých institucí: ministerstva obrany, ministerstva zahraničí, různých agentur. Tato 

roztříštěnost klade nároky nejen na koordinaci těchto složek, ale i na financování. 

V následující části se budu stejně jako v předchozí kapitole, věnovat aktérům, kteří 

jsou do stabilizace a rekonstrukce v USA administrativě zapojeni, jejich nástrojům a 

institucionálnímu zakotvení.  

Do stabilizačních a rekonstrukčních operací ve Spojených státech přispívá 

velké množství státních i nestátních aktérů. Primárně se jedná o ministerstvo 

zahraničí, ministerstvo obrany, lokální aktéry, místní obyvatelstvo. Ministerstvo 

obrany, ačkoli primárně zaměřené na jiný typ operací, rozvíjí stabilizační a 

rekonstrukční kapacity (například humanitární pomoc a rekonstrukci infrastruktury) 

Ačkoli byly dříve stabilizační a rekonstrukční části operací pro ministerstvo obrany 

méně důležité a na jejich rozvoj nebyl kladen takový důraz, po zkušenostech z Iráku 

a Afghánistánu je ministerstvo obrany povýšilo na úroveň důležitosti vojenských 

operací. „Stabilizační operace stojí v jádru vojenských operací a ministerstvo obrany 
                                                 
67 Binnendijk, H., Johnson, S. (2003).Transforming for Stabilization and Reconstruction Operations. 
Center for Technology and National Security Policy, November 12, 2003, s. 5. 
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by mělo být připraveno profesionálně řídit tyto operace stejně jako operace 

bojové.“68  Ačkoli se zde jedná o rozvoj vojenských kapacit pro stabilizaci a 

rekonstrukci, má to vliv i na civilní kapacity pro tyto mise, a to zejména s ohledem 

na množství finančních zdrojů, které by mohly být investovány do rozvoje kapacit 

civilních. O problematických aspektech spolupráce vojenské a civilní složky budu 

psát ještě v závěru této kapitoly.  

Narůstající potřebu pro rozvoj civilních kapacit pro stabilizační a 

rekonstrukční mise odráží aktivity ministerstva zahraničních věcí, které řídí většinu 

civilních stabilizačních a rekonstrukčních úkolů a to pomocí celé řady úřadů, z nichž 

nejdůležitější je Kanceláře koordinátora pro rekonstrukci a stabilizaci (Office of the 

Coordinator for Reconstruction and Stabilization, S/CRS). Hlavní funkcí úřadu, 

založeného v srpnu 2004, je vést civilní síly rychlé reakce ve Washingtonu i v místě 

jejich nasazení. Dále plánuje operace, vytváří krizové scénáře a koordinuje svou 

činnost s dalšími úřady a aktéry. Technické odbory jsou rozděleny na sektor 

bezpečnosti, vlády, humanitární pomoci, zlepšení sociální oblasti, ekonomická 

stabilizace a infrastruktura a spravedlnost a usmíření.69 

Existuje i několik dalších institucí, které se podílejí na celém systému 

budování kapacit pro stabilizační a rekonstrukční mise. Agentura Spojených států pro 

mezinárodní rozvoj (U.S. Agency for International Development, USAID) rozvíjí 

takové iniciativy, které mají zlepšit stabilizační a rekonstrukční kapacity USA. „… 

USAID je hlavní agenturou Spojených států, která distribuuje pomoc zemím 

zotavujících se z katastrof, snižuje chudobu a zapojuje se do rozvoje demokratických 

reforem.“70 USAID spolupracuje s mnoha dalšími organizacemi ze soukromého 

sektoru po celém světě, nevládními organizacemi ale také s podnikatelskou sférou. 

Jako jedna z mála složek má schopnosti a nástroje pro rychlé nasazení civilistů 

v oblastech katastrof. USAID může v případě potřeby nasadit Týmy rychlé reakce 

pro pomoc při katastrofách (Disaster Assistance Response Teams, DARTs)  anebo 

                                                 
68 Department of Defense Instruction. Number 3000.05,  September 16, 2009, 
http://www.dtic.mil/whs/directives/corres/pdf/300005p.pdf, staženo 18.12.2010. 
69 Kem, J. (2007). Stability and Reconstruction Operations: Connecting the Dots between Military 
and Civilian Efforts. Small Wars Journal, Vol. 7, Feb 2007, s. 5. 
70 U.S. Agency for International Development, http://www.usaid.gov/about_usaid/, staženo: 
18.12.2010.  
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Týmy pro hledání a záchranu ve městě(Urban Search and Rescue, USAR) a to 

během několika hodin po katastrofě.71   

Vláda Spojených států spolupracuje při zajišťování stabilizačních a 

rekonstrukčních misí také s kontraktory, tedy soukromými dodavateli služeb. Jejich 

služby jsou využívány v logistice, stavebnictví, při zajišťování bezpečnosti některých 

osob anebo pro některé policejní činnosti.72  

Po invazi do Afghánistánu a Iráku americká vláda zahájila velký počet 

projektů na rozvoj institucí a nástrojů pro efektivnější a rozsáhlejší stabilizační a 

rekonstrukční operace – zejména jejich civilní část. Institucionální ukotvení těchto 

aktivit je klíčové nejen pro vymezení pravomocí a efektivnější plánování, ale 

zejména také pro přijímání civilních expertů a budování kapacit.  

„… Spojené státy potřebovaly zlepšit schopnost koordinovat aktivity mnoha 

různých civilních vládních organizací v oblasti rekonstrukce a potřebovaly jednu 

civilní kancelář pro styk s armádou.“ 73 Jedním z nejvýznamnějších kroků k naplnění 

této potřeby bylo vytvoření Kanceláře koordinátora pro rekonstrukci a stabilizaci 

(Office of the Coordinator for Reconstruction and Stabilization, S/CRS) v červenci 

2004. Kancelář má za úkol „…vést, koordinovat a vytvářet civilní kapacity pro vládu 

USA, aby tak předcházela nebo byla připravena na postkonfliktní situace a 

pomáhala tak stabilizovat a rekonstruovat společnosti po konfliktu nebo civilních 

bojích tak, aby byla nastolena cesta k vytvoření dlouhodobého míru, demokracie a 

tržní ekonomiky.“74  Ředitel S/CRS je přímo zodpovědný ministru zahraničních věcí. 

Prvním ředitelem S/CRS se stal Carlos Pascual a svou činnosti ve vedení kanceláře 

zaměřil zejména na budování plánovacích kapacit spíše než okamžité zahrnutí 

kanceláře do probíhajících operací. Na počátku svého působení S/CRS obecně 

definovala úkoly, jakým mezinárodní společenství čelí v průběhu stabilizační a 

rekonstrukční mise, dále se zabývala analýzami předchozích misí a možným 

poučením z jejich nedostatků, a zároveň také vytvořila databázi civilistů, kteří by 

případně chtěli být do stabilizačních operací nasazeni. S/CRS rozvinula operační 

                                                 
71 Bensahel, N. (2009). Improving Capacity for Stabilization and Reconstruction Operations.  Santa 
Monica: RAND Corporation, s. 50. 
72 Kontraktoři jsou například využíváni při policejní tréninku, kde má USA vláda nedostatek vlastních 
kapacit.   
73Bensahel, N. (2007). Organising for Nation Building. Survival, Vol. 49, No.2, s. 43-44.  
74 Office of the Coordinator for Reconstruction and Stabilization (S/CRS), 
http://www.state.gov/s/crs/about/index.htm, staženo: 17.12.2010.  
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modely pro koordinaci civilních rekonstrukčních aktivit a značnou pozornost 

věnovala i jejich koordinaci s vojenským velením v místě mise.75  

Prvním úkolem tohoto úřadu byl rozvoj a implementace prezidentské 

směrnice k národní bezpečnosti (National Security Presidential Directive, NSPD-44), 

která byla přijata v prosinci 2005. „NSPD-44 přenesla na ministra zahraničních věcí 

pravomoc koordinovat a vést projekty vlády USA v oblasti plánování, přípravy a 

řízení stabilizačních a rekonstrukčních operací. … S/CRS má koordinovat spolupráci 

několika agentur zodpovědných za stabilizaci, rekonstrukci a implementaci NSPD-

44.“  7677. Tato směrnice tak usilovala o vymezení rolí jednotlivých úřadů a zároveň o 

zastřešení jejich dřívějšího odděleného fungování. NSPD-44 vytvořila nový stálý 

úřad Koordinační politický výbor (Policy Coordinating Committee, PCC) pro 

stabilizační a rekonstrukční operace, který je řízen S/CRS a ředitelem pro stabilizační 

operace z Národní bezpečnostní rady (National Security Council, NSC). Na úrovni 

podvýborů v PCC se setkávají v podstatě všechny státní úřady zapojené do 

stabilizačních a rekonstrukčních misí. 

Přelomem v rozvoji více organizovanějších a lépe strukturovaných 

stabilizačních a rekonstrukčních kapacit bylo přijetí zákona o civilním managementu 

rekonstrukce a stabilizace (Reconstruction and Stabilization Civilian Management 

Act) 14. října 2008. S přijetím tohoto zákona je ředitel Kanceláře koordinátora pro 

rekonstrukci a stabilizaci nově jmenován přímo prezidentem a zodpovědný je přímo 

ministru zahraničních věcí. Ministr zahraničních věcí získává nově více pravomocí 

v oblasti financování civilních expertů, protože může rozšířit rozsah odměn, a tím i 

zvýšit šanci na nasazení více lidí v civilních rekonstrukčních misích. Další inovací je 

pravomoc prezidenta změnit rozdělení financí v rámci rozpočtu stabilizačních a 

rekonstrukčních misí. V praxi tak může prezident přerozdělit množství peněz 

určených pro jednotlivou zemi do země jiné. Nově musí každoročně ministr 

zahraničních věcí předložit Kongresu zprávu o implementaci tohoto zákona.78  

                                                 
75 Bensahel, N. (2007). Organising for Nation Building. Survival, Vol. 49, No.2, s. 44. 
76 Bensahel, N. (2009). Improving Capacity for Stabilization and Reconstruction Operations.  Santa 
Monica: RAND Corporation, s. 35. 
77 Tyto aktivity zahrnují: rozvoj strategií zahraniční asistence stabilizačních a rekonstrukčních misí, 
vedení plánování mezi jednotlivými úřady, identifikace oblastí a států potenciálně nestabilních, rozvoj 
podrobných krizových plánů pro stabilizační a rekonstrukční mise a jejich koordinace s plány 
vojenskými.   
78 Public Law 110-417, Title XVI, The Reconstruction and Stabilization Civilian Crisis Management 
Act of 2008. http://www.dod.gov/dodgc/olc/docs/2009NDAA_PL110-417.pdf, staženo: 17.12.2010. 
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Tento zákon poskytuje potřebnou legislativní oporu pro rozvoj Sboru rychlé 

reakce (Response Readiness Corps), který se skládá z aktivních a záložních složek, a 

také Civilního záložního sboru (Civilian Reserve Corps).  „Podle plánů, které vznikly 

za Bushovy administrativy (a byly dále rozvinuty za Obamovy administrativy), sbor, 

který se skládá ze třech složek, bude obsahovat 250 členů aktivní složky (CRC-A) – 

zaměstnanců vlády USA, kteří mohou být nasazeni do 48 hodin; dále 2 000 členů 

záložní složky (CRC-S) jakožto zaměstnanců vlády USA, kteří mohou být nasazeni do 

30 dnů; a 2 000-členný záložní sbor expertů (CRC-R) z dalších veřejných institucí a 

soukromého sektoru, kteří mohou být nasazeni během 45-60 dnů. Pod vedením 

S/CRS a dvou dalších státních úřadů a osmi dalších přispívajících resortů, je 

v současné době přijímáno prvních 100 členů CRC-A a 500 členů záložní složky.“79 

 V květnu roku 2008 byl přijat zásadní dokument pro plánování stabilizačních 

a rekonstrukčních operací. Dokument, který popisuje principy plánování, je rozděluje 

na dvě části. První část zahrnuje krizové plánování jako reakce na okamžité hrozby a 

krize, a druhým je plánování založené na scénářích (dlouhodobé), které se snaží 

definovat budoucí hrozby. Samotný proces plánování obsahuje čtyři kroky: analýzu 

situace, formulaci politiky, rozvoj strategie a samotnou realizaci plánu a jeho 

propojení s dalšími vládními úřady. Strategický plán vzniká ve Washingtonu a 

implementace a specifikace kroků probíhá na úrovni jednotlivých teamů v dané 

zemi, kde mise probíhá.80    

 Řízení a koordinace plánů pak probíhá pomocí poměrně složitého systému, 

který se skládá z několika částí. První je rekonstrukční a stabilizační skupina pro 

danou zemi (Country Reconstruction and Stabilization Group, CRSG), což není stálý 

útvar, ale je vytvářen pouze v případě krize. Navíc je řízen několika zástupci různých 

úřadů zároveň, což spíše odráží složitost struktury spíše, než aby šlo o efektivní 

řešení.81 Koordinaci vojenské a civilní složky má ulehčovat další nástroj Buňka pro 

plánování integrace (Integration Planning Cell, IPC), která má pomoci integrovat 

                                                 
79 Serafino, N. (2010). Peacekeeping/Stabilization and Conflict Transitions: Background and 
Congressional Action on the Civilian Response/Reserve Corps and other Civilian Stabilization and 
Reconstruction Capabilities. Congressional Research Service, s. 19.  
80 Principles of the USG Planning Framework for Reconstruction, Stabilization and Conflict 
Transformation. United States Department of State, Office of the Coordinator for Reconstruction and 
Stabilization, 2008, http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/state/prin_usg_stabil_15may08.pdf, 
staženo: 30.10.2010, s. 1-2.  
81 Například v Afghánistánu koordinace všech složek působila problémy. Když byla vytvořena 
pracovní skupina pro koordinaci mezi jednotlivými úřady pod vedením ministerstva zahraničí, 
zástupci ministerstva obrany neměli přístup k jejich e-mailové komunikaci, což velmi snižovalo 
efektivitu spolupráce.  
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vojenské a civilní plánování na místě. Ve skutečnosti IPC nerozvíjí vlastní plánování, 

ale pouze koordinuje ta stávající.82 Slaďování fungování vojenské a civilní složky 

funguje i na úrovni taktické přímo v misích. K tomuto účelu lze nasadit rozvinuté 

civilní týmy (Advanced Civilian Teams) a terénní rozvinuté civilní týmy (Field 

Advance Civilian Teams, FACTs), které zahrnují vojenské i civilní osoby.83 

 Systém spolupráce, který má zajistit koordinaci mezi civilní a vojenskou částí 

stabilizačních a rekonstrukčních operací, je složitý a ne vždy funguje bezchybně. 

„Pokud zde existuje široký konsensus, že většinu stabilizačních a rekonstrukčních 

úkolů lépe zvládnou civilisté, proč pak armáda dělá v této oblasti tolik a proč jsou 

civilisté v těchto misích tak málo početní?“84 V současné institucionální struktuře se 

odráží doba jejich vzniku a modely plánování a fungování zažité z doby studené 

války. Například se změnou priorit směrem k posilování civilních stabilizačních a 

rekonstrukčních misí by se dalo očekávat i posílení financování v této oblasti. 

Zajímavé je porovnání s rekonstrukční činností po druhé světové válce. 

„Financování zahraniční pomoci v roce 1949 se zhruba rovnalo rozpočtu 

ministerstva obrany v téže době, ale v roce 2006 se výdaje Spojených států na 

mezinárodní bezpečnost a rozvoj rovnaly pouze jedné třináctině rozpočtu Pentagonu, 

a to i po vyloučení nákladů na válku v Iráku. A během války ve Vietnamu byla čísla 

pětkrát vyšší, než jsou teď. “ 85   

 Problémy s financováním se projevily například při uvádění do provozu 

civilních sil rychlé reakce, které Kongres v rozpočtu pro rok 2007 nepodpořil a 

finanční prostředky na ně vyčlenil až v rozpočtu pro rok 2008.86 Tyto první 

prostředky byly využity na nábor první stovky civilistů do aktivní složky a 500 

záložních civilistů. 

 Ačkoli z výše nastíněného vývoje budování institucí, úřadů a nástrojů pro 

civilní složky stabilizačních a rekonstrukčních misí vyplývá, že je jednou z hlavních 

                                                 
82 Což znamená, že integruje plány S/CRS a vojenského plánování. 
83 Szayna, T., Eaton, D., Barnett, J., Lawson, B., Kelly, T., Haldeman, Z. (2009). Integrating Civilian 
Agencies in Stability Operations. Santa Monica: RAND, 
http://www.rand.org/pubs/monographs/2009/RAND_MG801.sum.pdf, staženo: 18.12.2010, s. xvi.  
84 Bensahel, N. (2009). Improving Capacity for Stabilization and Reconstruction Operations.  Santa 
Monica: RAND Corporation, s. 7. 
85 Bensahel, N. (2009). Improving Capacity for Stabilization and Reconstruction Operations.  Santa 
Monica: RAND Corporation, s. 7. 
86 Public Law 110-252, Supplemental Appropriations Act, 2008, June 30.  
http://www.thenationalcouncil.org/galleries/resources-
services%20files/Supplemental%20Appropriations%20Act,%202008%20PL%20110-252.pdf, 
staženo: 18.12.2010. 
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priorit americké vlády, a na nejvyšších místech státní administrativy je zdůrazňována 

důležitost rozvoje civilní složky stabilizačních a rekonstrukčních misí a jejich 

koordinace s armádou, financování tomu neodpovídá. Konceptu rozvoje oddělených 

kapacit a koordinace plánování civilní a vojenské složky neodpovídá ani plán armády 

Spojených států rozvíjet vlastní civilní kapacity v rámci ministerstva obrany. 

„Ministerstvo obrany se pokouší institucionalizovat svůj proces vedení nasazení 

schopných civilistů. Zároveň bylo oznámeno, že usiluje také o vytvoření sboru 

expedičních civilistů po vzoru připravenosti vojenských sil.“87 Tyto plány jsou ale 

jasně v rozporu s celkovým konceptem oddělené civilní a vojenské složky. Vytvoření 

těchto kapacit by tak jistě vedlo k  duplikaci budování kapacit v gesci S/CRS. Ovšem 

S/CRS kvůli nedostatku finančních zdrojů a tak i personálu, nemá sílu výrazněji 

prosazovat svou roli koordinační instituce a podporovat tak rozvoj civilních kapacit 

pro stabilizační a rekonstrukční mise. Navíc S/CRS trpí vnitřně ne vždy jasně 

vymezenými pravomocemi v rámci ministerstva zahraničních věcí (zejména 

USAID). Tato situace v kombinaci s málo početným personálním obsazením úřadu 

vede k slabosti S/CRS v prosazování civilních stabilizačních a rekonstrukčních 

kapacit jako priority, což rozhodně nenaplňuje prezidentskou směrnici (NSPD-44). 

„Nedostatky v oblasti operační, finanční a byrokratické vedou k slabosti úřadu. 

Navíc Pentagon zůstává hlavním aktérem v probíhajících stabilizačních operacích, 

z části kvůli pokračujícím bezpečnostním nedostatkům, ale z části také proto, že 

civilní kapacity nebyly natolik zlepšeny, aby mohly být důvěryhodnou 

alternativou.“88 

 Pro vybudování vlády práva a pořádku je klíčovým prostředkem nasazení 

civilních policejních složek, které jsou díky jejich výcviku a zkušenostem vhodné 

pro naplnění stabilizačních a rekonstrukčních cílů. Problémem Spojených států 

ovšem je neexistence federální policie na celostátní úrovni, což komplikuje možnosti 

nasazení většího počtu policistů ve stabilizačních a rekonstrukčních misích.  

 Jediná policejní složka, kterou mohou Spojené státy celkem bez obtíží 

nasadit, je vojenská policie. Ovšem tyto složky nejsou ideální pro stabilizační a 

rekonstrukční operace, protože jsou stále vnímány jako složky vojenské. V oblasti 

civilní policie mohou Spojené státy nasadit pouze dobrovolníky, a to prostřednictvím 

                                                 
87 Bensahel, N. (2009). Improving Capacity for Stabilization and Reconstruction Operations.  Santa 
Monica: RAND Corporation, s. 52. 
88 Bensahel, N. (2007). Organising for Nation Building. Survival, Vol. 49, No.2, s. 48. 



 
 

41 

smlouvy s ministerstvem zahraničí, ovšem je velmi složité a navíc nepopulární vyslat 

policistu chránícího americké občany do zahraniční mise chránit cizince. Větší 

angažovanosti v misích v zahraničí brání fakt, že jejich zaměstnavatelé nejsou 

v současné době zákonem vázáni držet jim jejich práci v době nepřítomnosti. USA se 

dále snaží počty policistů vhodných pro vyslání do zahraničí rozšiřovat najímáním 

prostřednictvím soukromých společností. Spojené státy se tak snaží získat odborníky 

v oblastech: policejní činnosti, trestní řízení, soudní administrativa, soudní 

rozhodování, praxe trestního odvolání a nápravných programů.89  

 Navíc Spojené státy nedisponují kapacitami o velikosti celých policejních 

jednotek, které by mohly rychle nasadit. Z těchto důvodů se USA snaží 

spolupracovat s jinými státy, aby k vybudování těchto kapacit došlo v zahraničí. „Po 

tréninku ve Spojených státech, jsou lidé zahrnutí v programu trestního práva posláni 

do misí a nebo jsou přiděleni k OSN (nebo jiným podpůrným organizacím – jako 

OBSE).“ 90 

 Ačkoli Spojené státy za posledních několik let velmi pokročily v rozvoji 

civilních stabilizačních a rekonstrukčních kapacit, jejich efektivní využití je bržděno 

mnoha překážkami, jako je například nedostatek finančních prostředků na plné 

uvedení civilních sil rychlé reakce do praxe. Vnitřní soupeření mezi ministerstvem 

zahraničí a ministerstvem obrany jen přispívá k rozmělňování finančních prostředků 

a navíc nerespektuje nastavený plán budování oddělených civilních a vojenských 

stabilizačních a rekonstrukčních kapacit. Reálná situace tak vypadá méně 

optimisticky než její teoretický rámec. 

 Institucionální a deklaratorní rámec budování civilních stabilizačních a 

rekonstrukčních kapacit v USA nasvědčuje tomu, že zde panuje shoda na faktu, že 

tyto kapacity je třeba rozvíjet, protože jsou klíčové pro bezpečnost Spojených států 

v současnosti i budoucnosti. Ovšem i přes tuto obecnou shodu zde panují velké 

neshody v tom, jak tohoto cíle dosáhnout. Ministerstvo zahraničí buduje své civilní 

kapacity, aby tak mohlo plně integrovat a propojit plánování vojenských a civilních 

kapacit. Plnou realizaci této myšlenky však brzdí existence S/CRS. V současné 

situaci, kdy bylo rozhodnuto, že civilní stabilizační a rekonstrukční kapacity bude 

lépe budovat mimo ministerstvo zahraničí, tato snaha ministerstva obrany působí 

                                                 
89 Civilian Police Fact Sheet. U.S. Department of State, January, 2, 2008. 
http://www.state.gov/documents/organization/113300.pdf, staženo: 19.12.2010. 
90 Civilian Police Fact Sheet. U.S. Department of State, January, 2, 2008. 
http://www.state.gov/documents/organization/113300.pdf, staženo: 19.12.2010.  
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značně nekonstruktivně. Navíc vývoj tímto směrem může mít několik dlouhodobých 

dopadů. „Takový vývoj může oslabit roli ministerstva zahraničních věcí jak doma, 

tak i v zahraničí. Také to může vyvolat pochybnosti o oslabování civilní kontroly nad 

vojenskými složkami a oslabit tak diplomatické snahy Spojených států po celém 

světě. … Takový vývoj by vyslal do světa jasný signál, že Spojené státy nahlíží na 

stabilizaci a rekonstrukci jako na vojenský problém spíše než na součást širší 

zahraniční politiky.“91 

    

Srovnání kapacit EU a USA 

 
 Je zřejmé, že stabilizační a rekonstrukční operace budou pro bezpečnost USA 

a EU ve středně a dlouhodobém horizontu zásadní, protože oba aktéři jsou a ještě 

dlouhou dobu budou angažováni v Afghánistánu, Iráku, a dalších stabilizačních a 

rekonstrukčních misích.  

Důvody budování těchto kapacit byly na obou stranách Atlantiku odlišné. 

V EU byly civilní kapacity stabilizačních a rekonstrukčních misí budovány 

s ohledem na vývoj potřeb v 90. letech, kdy po zkušenostech z mise například 

v Bosně bylo patrné, že tyto kapacity bude EU do budoucna velmi potřebovat. 

Spojené státy se rozhodly systematičtěji budovat civilní stabilizační a rekonstrukční 

kapacity až po zkušenosti z Afghánistánu, tedy o dost později než EU. 

Ačkoli by se na první pohled mohlo zdát, že rychlý rozvoj civilních kapacit 

v USA povede v krátké době k marginalizaci EU v této oblasti, důkladná analýza 

rozvoje, zejména jejich problematických momentů, ukázala, že EU i USA čelí 

v podstatě stejným problémům.  

 Primárně se jedná o problém financování. V EU v současné době ekonomická 

krize nutí členské státy omezovat nemandatorní výdaje rozpočtů, což vede i 

k zvažování vysílání civilistů do stabilizačních a rekonstrukčních misí. Evropská 

unie jako taková v oblasti SBOP závisí na příspěvcích členských států a ne vždy jsou 

tedy její ambice v oblasti stabilizace a rekonstrukce odrazem reálné ochoty a 

možností členských států.  

 Ve Spojených státech je situace podobná. Ačkoli ambice na budování 

civilních sil rychlé reakce byly nemalé, ve skutečnosti Kongres odmítl v prvním roce 

                                                 
91 Bensahel, N. (2009). Improving Capacity for Stabilization and Reconstruction Operations.  Santa 
Monica: RAND Corporation, s. 64-65. 
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vydat jakékoli prostředky na jejich budování. Postupně se v rozpočtu prostředky 

našly, ale rozhodně neumožnily rozvoj těchto sil podle plánu. Problém financování 

tak v USA ještě komplikuje ministerstvo obrany, které deklarovalo odhodlání 

rozvíjet paralelně s S/CRS své vlastní civilní stabilizační a rekonstrukční kapacity.  

 Problémem financování a vytváření paralelních kapacit přináší další 

komplikaci, kterou je konkurenční boj jednotlivých institucí. Ani tento problém se 

nevyhnul EU i USA. V EU se konkrétně jedná o kompetenční spory mezi Evropskou 

komisí a Radou, kde se oblasti rozvoje a bezpečnosti a obrany v mnohém překrývají. 

Evropská komise žárlivě střeží své pravomoci v oblastech financování rozvoje a 

humanitární pomoci, zatímco Rada by uvítala sjednocení těchto aktivit pod SZBP. 

Tato sporná otázka se ovšem nevyhnula ani Spojeným státům, které naopak čelí 

nekoordinovanému přístupu ministerstva zahraničních věcí, které má ve své gesci 

USAID a S/CRS, a ministerstva obrany, které usiluje o vlastní rozvoj civilních 

stabilizačních a rekonstrukčních kapacit. Tato situace značně komplikuje naplnění  

původních ambiciózních cílů S/CRS v oblasti řízení a koordinace civilních složek 

stabilizačních a rekonstrukčních misí. 

Podobná situace se opakuje v oblasti plánování, kde lze vysledovat jasné 

nedostatky mezi sladěním spolupráce civilní a vojenské složky, a to jak v EU, tak i 

v USA. Nedostatečné množství lidských zdrojů je problémem na obou stranách. EU 

sice disponuje lepšími civilními stabilizačními a rekonstrukčními kapacitami 

v policejní oblasti a je také silnější v oblasti policejního výcviku, ovšem v náboru 

civilistů pro stabilizační a rekonstrukční mise má stejné problémy jako USA.  

Jisté míry výhody se EU dostává zejména proto, že disponuje vyšší mírou 

politické a morální kredibility na mezinárodní scéně, což pramení zejména z její širší 

spolupráce s mezinárodními organizacemi a důrazem na hledání mezinárodního 

konsenzu. Spojené státy jsou spojovány zejména s unilateralismem a vojenským 

řešením krizí. Tento obraz Spojených států jistě nevylepší ani zamýšlený rozvoj 

civilních složek stabilizačních a rekonstrukčních misí v rámci ministerstva obrany. 

Civilní kontrola nad vojenskými složkami je důležitou složkou demokratického 

systému a spojením těchto dvou odvětví, respektive podřízení civilní složky 

stabilizace a rekonstrukce resortu obrany sice může na první pohled vypadat 

efektivně, ovšem není dobrým signálem pro partnery Spojených států a jejich 

zahraniční politiku a diplomacii obecně.  
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Tyto komparativní výhody EU jsou ale na druhou stranu vyváženy některými 

nedostatky. Zejména rozhodovací proces v oblasti SBOP je stále založen na principu 

jednomyslnosti, proto hledání konsenzu mezi 27 členskými státy snižuje rychlost a 

flexibilitu přijímaných rozhodnutí. Dalším nedostatkem kapacit EU je jejich velikost, 

kterou lze označit za nedostatečnou (jak mise v Kosovu, tak Afghánistánu nemají 

nedostatečný počet civilních expertů). „V blízké budoucnosti budou mít (s výjimkou 

Britů a Francouzů) Evropané omezené stabilizační schopnosti a kapacity.“ 92 

“Budoucí evropské stabilizační a rekonstrukční mise budou proto nejspíše méně 

ambiciózní a také spíše v blízkém okolí, např. v severní Africe, na Blízkém východě a 

Africe. Bude zde kladen větší důraz na prevenci konfliktů, obrannou bezpečnost a na 

vyšetřování následků případných selhání státní moci v evropském sousedství.” 93  

 Některé studie uvádějí, že by měla být zahájena silnější a přímější spolupráce 

EU a USA v bezpečnostní oblasti stabilizace a rekonstrukce by měla být zahájena. 

„To by zahrnovalo: přehodnocení role ekonomické pomoci v konfliktech tak, aby 

došlo k lepší organizaci snah o rozvoj vlády práva ve stabilizačních a 

rekonstrukčních operacích…“94 Tyto aktivity doplněné spoluprací s OSN a 

nevládními organizacemi by mohly vést k budoucímu úspěchu stabilizačních a 

rekonstrukčních misí, protože jak vyplývá z výše popsané analýzy, ani USA, ani EU 

nejsou schopné vést tyto operace samostatně.  

 V následující kapitole, která se bude věnovat konkrétním případům 

stabilizačních a rekonstrukčních misí EU a USA v Afghánistánu. Podle evaluačních 

principů nastíněných v první kapitole bych chtěla zhodnotit přístup EU a USA 

v praxi.  

                                                 
92 Lindley-French, J. (2009). Enhancing Stabilization and Reconstruction Operations. Washington: 
CSIS, s. vi.  
93 Lindley-French, J.: Stabilisation and Reconstruction: Europe’s chance to shed its 'junior partner' 
status. Europe’s World, Autumn 2009, 
http://www.europesworld.org/NewEnglish/Home_old/Article/tabid/191/ArticleType/ArticleView/Arti
cleID/21472/language/en-
US/StabilisationandReconstructionEuropeschancetosheditsjuniorpartnerstatus.aspx, staženo: 5.5.2010. 
94 Lindley-French, J.: Stabilisation and Reconstruction: Europe’s chance to shed its 'junior partner' 
status. Europe’s World, Autumn 2009, 
http://www.europesworld.org/NewEnglish/Home_old/Article/tabid/191/ArticleType/ArticleView/Arti
cleID/21472/language/en-
US/StabilisationandReconstructionEuropeschancetosheditsjuniorpartnerstatus.aspx, staženo: 5.5.2010. 
 



 
 

45 

AFGHÁNISTÁN 

  

V této kapitole se budu věnovat porovnání misí EU a USA v Afghánistánu. 

Stabilizační a rekonstrukční mise USA v Afghánistánu byly vzhledem 

k bezpečnostní situaci v zemi začleněny do konceptu provinčních rekonstrukčních 

teamů (Provincial Reconstruction Teams, PRT’s)95, což jsou speciální útvary tvořené 

jak civilními, tak vojenskými silami. „PRT pomáhá centrální vládě rozdělovat 

finance místním zástupcům k implementaci projektů. Tato podpora nezahrnuje pouze 

distribuci financí, ale zahrnuje také poradenskou činnost, řízení a zodpovědnost. 

PRT má za cíl rozvoj infrastruktury, která je pro místní obyvatelstvo nezbytná pro 

úspěšný rozvoj post-konfliktního prostředí. PRT je součástí dlouhodobé strategie 

k předání zodpovědnosti za bezpečnost, vládu a ekonomiku místnímu národu.“96 PRT 

také slouží různým rozvojovým agenturám zabývajícími se stabilizací a rekonstrukcí 

Afghánistánu. V současnosti je v Afghánistánu 26 PRT, z čehož 12 je pod velením 

USA. Obvykle jednu provincii pokrývá jeden PRT, ovšem existují i výjimky, kdy 

jeden PRT pokrývá více provincií.  

  V uplynulých třech letech došlo ke ztrojnásobní přítomnosti amerických 

civilních expertů v Afghánistánu „v lednu 2009 bylo v Afghánistánu 320 civilistů a 

dnes jich je téměř 1000. Civilní experti pochází z několika agentur a ministerstev 

vlády USA – včetně ministerstva zahraničních věcí, Agentury Spojených států pro 

mezinárodní rozvoj, ministerstva zemědělství, Úřadu pro potírání drog , ministerstva 

spravedlnosti, Federální vyšetřovací služby, ministerstva financí a ministerstva vnitra  – 

a přináší odborné analýzy.“97 Kromě tohoto navýšení došlo také ke změně struktury 

pomoci, která je Afghánistánu poskytována. Civilní experti spolu s Afghánci rozvíjejí 

schopnosti vládních institucí a usilují o obnovu klíčových oblastí afghánské ekonomiky. 

Snahy americké vlády se soustředí na zlepšování vládnutí, vlády práva a reintegraci do 

společnosti. 

 V případě Evropské unie se stabilizační a rekonstrukční úsilí opírá zejména o 

policejní misi EUPOL a rozvojovou pomoc, kterou řídí Evropská komise. Policejní 

                                                 
95 Viz. Příloha č.3. 
96 Stability Operations (Field Manual 3-07), Washington D.C.: Headquarters Department of the 
Army, October 2008,  http://usacac.army.mil/cac2/repository/FM307/FM3-07.pdf, staženo: 
10.10.2010, s. Appendix F-1.  
97 Afghanistan and Pakistan Regional Stabilization Strategy (Office of the Special Representative for 
Afghanistan and Pakistan – Updated February 2010). < 
http://www.state.gov/documents/organization/135728.pdf>, staženo: 8.5.2010, s. iii. 
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mise EU v Afghánistánu (EUPOL AFGHANISTAN) byla zahájena v červnu 2007. 

Mise byla původně plánována na dobu minimálně 3 let. EUPOL Afghánistán 

zahrnuje účast 447 osob (původně byla velikost mise plánována pouze na 160), „a to 

za přispění 17-18 členských států EU a osob ze třetích států jako např. Kanady, 

Nového Zélandu a Norska. Mise bude využívat nový Mezinárodní policejní 

koordinační úřad (International Police Coordination Board, IPCB) a jeho 

Sekretariát jako hlavní koordinační mechanismus. Podílet se na něm budou 

zaměstnanci Sekretariátu - 45 procent z EU a třetích států, 45 procent z USA a 10 

procent Afghánců. Politická kontrola a strategické řízení bude vykonáváno 

Politickým a bezpečnostním výborem (Political and Security Committee, PSC).“98 

Tyto osoby jsou považovány za součást International Security Protection Force 

Provisional Reconstruction Teams (ISAF PRTs) v Afghánistánu.  

Jak jsem již uvedla v první kapitole věnující se vymezení stabilizačních a 

rekonstrukčních misí, existují kritéria, podle kterých lze tyto mise hodnotit. V 

následující části práce budu tato kritéria aplikovat na stabilizační a rekonstrukční 

modely EU a USA. Prvním principem, kterým se budu zabývat, je nutnost nastavení 

jasně definovaných cílů. 

 

JASNĚ DEFINOVANÉ CÍLE 

 

Vynaložené zdroje by měly být využívány tak, aby bylo dosaženo předem 

jasně definovaných cílů, což v praxi obnáší ukotvení krátkodobých projektů do 

rámce s dlouhodobým strategickým plánem. Cíle EU v oblasti stabilizace a 

rekonstrukce Afghánistánu jsou, jak již naznačila předcházející kapitole věnující se 

EU, rozděleny na cíle v rámci mise EUPOL Afghánistán a cíle Evropské komise v 

oblasti rozvoje.  

 

EU 

Obecně mise EUPOL Afghánistán usiluje o vytvoření efektivního policejního 

systému pod afghánským velením.99 V červenci 2009 začala Evropská unie revidovat 

                                                 
98 Gya, G. (2007). EUPOL Afghanistan- an oportunity for whom?. European Security Review (ISIS 
Europe), No. 33, s. 3. 
99 Chivvis, Ch. (2010). EU Civilian Crisis Management – The record so far. Santa Monica: RAND. 
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2010/RAND_MG945.pdf, staženo: 
12.12.2010, s. 21. 



 
 

47 

své zapojení v Afghánistánu a vytvořila plán, který se soustředí zejména na rozvoj 

venkova, policii a justici, místní vlády a reintegraci bývalých bojovníků. Mise má za 

úkol trénink afghánských policistů v oblasti trestního vyšetřování (vyšetřování místa 

činu, techniky výslechu).100 Civilní experti z mise EUPOL v Afghánistánu působí jako 

koordinační element mezi dvěma pilíři Afghánské národní policie (the Afghan National 

Police): Afghánské civilní policie (the Afghan Civilian Police) a Afghánské kriminální 

policie (the Afghan Anticrime Police).101 Mise EUPOL se v současné době také 

soustředí na trénink vedoucích školitelů školy pro budoucí policisty (Kabul Staff 

Colledge) a dosud již vytrénovala 675 afghánských policejních trenérů. Navíc se EU 

zabývá bojem s korupcí. „… EUPOL zároveň vytvořila kancelář anti-korupčního 

žalobce. Tito specializovaní žalobci vedou případy proti veřejně významným 

úředníkům, kteří jsou obviněni z korupce. EUPOL také vytrénoval více než 300 

inspektorů spadajících pod Ministerstvo vnitra v oblasti základního anti-korupčního 

vyšetřování.”102 Cílem mise EUPOL je rozvíjet v Afghánistánu koncept tzv. 

„community policing“, což je přístup, který se snaží budovat vztahy důvěry mezi 

policejními příslušníky a místní komunitou, aby tak policisté řešili spory, hádky a 

dokázali efektivně předcházet násilí a zločinu.103 

Evropská unie (respektive Evropská komise) je největším světovým dárcem 

rozvojové pomoci, a proto ani v případě Afghánistánu nestojí stranou. Členské státy 

EU dosud přispěly 8 miliardami Eur na pomoc Afghánistánu, „…Evropská komise 

poskytla 1,8 miliardy Eur. Téměř polovina prostředků z EU (47 procent) je 

vyčleněna na dobré vládnutí, vládu práva a programy na rozvoj bezpečnosti.“104 

Rekonstrukční program Evropské komise navíc v letech 2007-2010 vyčlenil 700 

milionů Eur na rozvoj venkova, zabezpečení potravin, dobré vládnutí a zdravotnictví. 

Nový strategický plán byl přijat Evropskou komisí s horizontem roku 2013. V oblasti 

                                                 
100 Fostering Stability and Security in Afghanistan: The EU Contribution. EUinsight September 2010, 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/missionPress/files/euinsight-afgh-9-10.pdf, 
staženo: 21.12.2010.  
101 Vytvoření těchto sil vzešlo od afghánského ministra vnitra.  
102 EU Police Mission in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) Updated: April 2010 
Afghanistan/18. < http://www.eupol-afg.eu/pdf/100426FACTSHEET.pdf>, staženo: 9.5.2010. 
103 Fostering Stability and Security in Afghanistan: The EU Contribution. EUinsight September 2010, 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/missionPress/files/euinsight-afgh-9-10.pdf, 
staženo: 21.12.2010. 
104 Fostering Stability and Security in Afghanistan: The EU Contribution. EUinsight September 2010, 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/missionPress/files/euinsight-afgh-9-10.pdf, 
staženo: 21.12.2010. 
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stabilizace a rekonstrukce v tomto plánu EU vymezuje několik oblastí, na které se 

EU hodlá soustředit.  

První oblastí pomoci je rekonstrukce, která v podání EU putuje nejvíce do 

rozvoje dobrého vládnutí a rozvoje venkova.105 Dalšími oblastmi jsou pak 

zdravotnictví, sociální ochrana, odminování a podpora spolupráce v regionu. Většina 

z těchto priorit je prováděna prostřednictvím národních programů afghánské vlády, 

což přispívá nejen k většímu přizpůsobení se a pochopení místních poměrů, ale také 

zapojuje místní úřady a instituce, čímž podporuje jejich rozvoj.  

Podle Strategického plánu pro Afghánistán jsou hlavními prioritami rozvoj 

venkova, vládnutí a zdravotnictví a vedlejšími prioritními oblastmi sociální ochrana, 

odstraňování min a regionální spolupráce. Rozvoj venkova je důležitou prioritou 

s ohledem na nutnost vytvoření alternativ k pěstování máku pro obchod s drogami 

jako hlavního zdroje obživy. Oblasti zejména na východě a severovýchodě země106 

jsou centrem boje proti drogám, a proto rozvoj jiných druhů obživy je klíčovou 

součástí tohoto boje. Investice tak plynou do národních programů financujících např. 

zavlažování, nákup hospodářských zvířat a vzdělání v oblasti pěstitelství.  Další 

oblastí zájmu EU je rozvoj dobrého vládnutí v Afghánistánu. Jen kvalitní správa 

země nejen v centru Kábulu, ale zejména v provinciích může předejít situaci, kdy se 

z Afghánistánu stane „failed state“. EU proto usiluje o posílení vlády práva, dobrého 

vládnutí a demokratizace. Konkrétněji se snaží rozvíjet fungující justici a reformu 

veřejné správy, protože pokud nedojde ke zlepšení a posílení veřejné správy, jejíž 

legitimita je klíčová pro boj s násilím v celém Afghánistánu, státní instituce a úřady 

pak budou i nadále v pozadí na úkor místních vůdců. Třetí hlavní prioritou je rozvoj 

zdravotnictví, kde je klíčovým úkolem zpřístupnit zdravotnictví co největšímu počtu 

obyvatel. Z vedlejších priorit EU v Afghánistánu je sociální ochrana také součástí 

stabilizace a rekonstrukce Afghánistánu. Konkrétní programy se zaměřují např. na 

pomoc starým lidem a to zejména v městských oblastech, kde tradiční sociální sítě 

nefungují jako na venkově. Další činnost zahrnuje také odstraňování min a obchod 

s lehkými zbraněmi. Poslední vedlejší prioritní oblastí je regionální spolupráce, kde 

                                                 
105 Country Strategy Paper - Islamic Republic of Afghanistan 2007-2013. European Commission, 
http://www.eeas.europa.eu/afghanistan/csp/07_13_en.pdf, staženo: 21.12.2010, s. 16. 
106 Jedná se zejména o oblasti: Nangarhar, Laghman,Kunar, Nuristan, Badakshan, Takhar, Kunduz a 
Baghlan.  
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je klíčové spolupracovat s okolními zeměmi za účelem boje proti obchodu s drogami 

a ekonomické spolupráce. 107   

 

USA 

 

Cíle USA v oblasti stabilizace a rekonstrukce byly definovány v dokumentu 

Regionální stabilizační strategie pro Afghánistán a Pákistán (Afghanistan and 

Pakistan Regional Stabilization Strategy), kterou vydal Úřad zvláštního zástupce pro 

Afghánistán a Pákistán (Office of the Special Representative for Afghanistan and 

Pakistan) v únoru roku 2010. Za hlavní priority bylo označeno posilování 

afghánských institucí a ekonomická pomoc (zejména v zemědělství). Tento 

dokument pak vymezuje podrobněji konkrétní oblasti stabilizace a rekonstrukce. 

V oblasti rekonstrukce a rozvoje označuje za klíčové vytváření nových pracovních 

příležitostí, což by mělo v krátkém časovém horizontu omezit extremismus, 

z dlouhodobého hlediska vytvářet podmínky k ekonomickému růstu. V oblasti 

zvyšování kvality života USA usiluje o zlepšení zdravotní péče, zejména ve 

venkovských oblastech, a také úroveň vzdělání, zejména žen. Zvyšování úrovně 

vzdělávání je důležité z dlouhodobého hlediska jakožto základ zvyšování 

ekonomické úrovně celé země. V kategorii zlepšení vlády si USA klade za cíl rozvoj 

zodpovědných státních institucí a to nejen v Kábulu, ale také v provinciích. USA se 

zavazuje ke zvýšení počtu technických poradců na klíčových ministerstvech a 

hlavních městech provincií spolu s bojem s korupcí.  Rozvoj právního státu hodlá 

podpořit vytvořením spravedlivého mechanismu řešení sporů.108 Tato nová strategie 

také připouští potřebu reintegrace bývalých talibanských bojovníků, kteří by měli 

přijmout nový ústavní systém, protože pouze pokud si sami Afghánci budou schopni 

zajistit bezpečnost, bude z dlouhodobého hlediska stabilizace a rekonstrukce 

úspěšná.  

Rozvoj práv a vzdělání žen je důležitý nejen jako prostředek snižování 

extremismu, ale také z ekonomického hlediska. Klíčovými činnostmi má být 

bezpečnost žen, jejich uplatnění ve vedoucích funkcích ve státním i soukromém 

                                                 
107 Country Strategy Paper - Islamic Republic of Afghanistan 2007-2013. European Commission, 
http://ec.europa.eu/europeaid/where/asia/documents/afgh_csp_07_13_en.pdf, staženo: 21.12.2010, s. 
18-27. 
108 V oblasti vlády práva USA definuje své snahy spíše jako podpůrné snahám ISAF v rozvoji 
policejního tréninku a rozvoje právního státu. 
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sektoru, jejich přístup k soudnímu systému, vzdělávání, zdravotnictví.  Další oblastí, 

na kterou je třeba podle USA zaměřit pozornost, je oblast regionální diplomacie, tedy 

spolupráce zejména s Pákistánem v obchodních otázkách, zemědělství, vnitřní 

bezpečnosti a spolupráce tajných služeb. Celkově se podle této strategie USA hodlají 

zaměřit také na snižování závislosti na kontraktorech a zvyšování podílu přímých 

zaměstnanců vlastních úřadů jako ministerstvo obrany a zahraničí s výhledem jejich 

dlouhodobého nasazení v Afghánistánu i po odchodu amerických vojsk.109 110 

 

Srovnání 

 

Cíle EU i USA jsou ukotveny v mnoha oficiálních dokumentech a 

strategických plánech. Lze tedy říci, že jak Spojené státy, tak EU plní první pravidlo 

pro stabilizační a rekonstrukční mise dobře. Otázkou ovšem zůstává reálné plnění 

těchto cílů. Přestože přítomnost mise EUPOL v Afghánistánu je velmi přínosná, od 

samého začátku bylo zřejmé, že trpí nedostatkem civilních expertů.111 Nasazení EU 

ovšem vyžaduje nejen souhlas členských států, ale také odhodlání se na akci podílet. 

Neexistují zde civilní síly EU, které by Brusel mohl nasadit nezávisle na rozhodnutí 

členských států. „Základní civilní cíl (Civilian Headline Goal, CHG), který byl 

schválen roku 2004, byl jedinečným pokusem zavázat členské státy k možnému 

scénáři nasazení. Každý členský stát se zavázal k zapojení určitého množství civilistů, 

ale dosud se nezdá, že by CHG pomohl k většímu reálnému nasazení EU 

v konkrétních situacích.”112 Je evidentní, že klíčovým problémem je fakt, že EU má 

27 členů, kteří mají rozdílné přístupy k výcviku, přijímání a hodnocení operací a také 

na počty civilistů, které je třeba do misí vyslat. Co se týče navyšování počtu civilistů 

v misi EUPOL, tak ačkoli došlo oficiálně k rozhodnutí o navýšení počtu příslušníků 

                                                 
109 V lednu roku 2009 měli Spojené státy v Afghánistánu 320 civilních expertů, v únoru 2010 to už 
bylo 1 000.  
110 Afghanistan and Pakistan Regional Stabilization Strategy (Office of the Special Representative for 
Afghanistan and Pakistan – Updated February 2010). 
<http://www.state.gov/documents/organization/135728.pdf>, staženo: 8.5.2010, s. i-iii. 
111 USA žádalo EU, aby poskytla 3 000 osob (v porovnání s faktem, že v Afghánistánu je mezi 35 000 
a 60 000 afghánských policistů většinou špatně vytrénovaných). 
112 Gowan, R., Korski, D. (2009). Can the EU rebuild failing states? A review of Europe’s civilian 
capacities. London: European Council on Foreign Relations, s. 12. 
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mise v listopadu 2008, nebylo ve skutečnosti ještě dosaženo počtu civilistů 

deklarovaných v předcházejícím závazku.113 

Potřeba zapojení členských států EU je evidentní, ovšem Brusel by měl být 

také více zapojen do tohoto procesu. Krizové situace vyžadují rychlou reakci. „…obě 

části (Rada a Komise) by mohly propojit odlišné sféry vlivu, když by se Komise 

zaměřila na budování kapacit a Rada na rozmístění misí SBOP v reakci na krize.”114 

Ve skutečnosti si ale Komise a Rada snaží konkurovat, což značně snižuje schopnost 

EU intervenovat. 

Současná kultura řízení misí směřuje spíše k situaci, kdy evropští zástupci a 

představitelé, kteří jsou v místě mise, jsou odrazováni od přijímání důležitých 

rozhodnutí, což vede k situaci, kdy „p ředstavitelé členských států mohou celé hodiny 

diskutovat o tlumočnících a obrněných vozech, ale ani jednou se nezmínit o jádru 

problému.”115 

V případě Spojených států hlavní kritika směřuje a směřovala k vztahu civilní 

a vojenské složky. „Vojenští velitelé a civilní úředníci neměli vždy jasně vymezené 

role v PRTs. V případě PRTs vedených USA byly vojenské jednotky nasazeny pouze 

s minimální přípravou na spolupráci s civilními úředníky.“116 V porovnání např. 

s PRT v Mazar-e Sharif vedeným Velkou Británií se jedná o značný nedostatek. 

Britští vojáci jsou trénováni a nasazováni společně s civilní misí a jejich záměrem je 

naplňovat nejen vojenské cíle, ale i civilní. Ačkoli se situace a příprava na straně 

USA zlepšuje, stále přetrvávají omezení v přípravě před nasazením mise a často i 

zmatek v prioritách. 

Civilní složka PRTs v případě USA trpí ambicemi ministerstva obrany 

rozvíjet vlastní stabilizační a rekonstrukční kapacity, zatímco kapacity ministerstva 

zahraničí by nutně potřebovaly vyšší finanční zdroje. „Zlepšení v této oblasti musí 

začít ve Washingtonu D.C. a na vládní a vojenské úrovni ve Spojených státech. 

Vojenské a civilní osoby by měly být vzdělávány, trénovány pro stabilizační a 

                                                 
113 Chivvis, Ch. (2010). EU Civilian Crisis Management – The record so far. Santa Monica: RAND. 
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2010/RAND_MG945.pdf, staženo: 
12.12.2010, s. 19-20. 
114 Gowan, R., Korski, D. (2009). Can the EU rebuild failing states? A review of Europe’s civilian 
capacities. London: European Council on Foreign Relations, s. 14. 
115 Gowan, R., Korski, D. (2009). Can the EU rebuild failing states? A review of Europe’s civilian 
capacities. London: European Council on Foreign Relations, s. 15. 
116 McNerney, M. (2005). Stabilization and Reconstruction in Afghanistan: Are PRTs a Model or a 
Muddle? Parameters, Winter 2005-2006, s. 40. 
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rekonstrukční mise v tandemu a po celou dobu jejich kariéry a ne šest týdnů před 

nasazením.“117 

 

DLOUHODOBÉ PŮSOBENÍ STABILIZA ČNÍCH A REKONSTRUK ČNÍCH 

AKTIVIT 

 

Všechny rozvíjené aktivity by měly být vyvíjeny se zřetelem k jejich 

dlouhodobému působení. Rychlá a viditelná zlepšení jsou potřebná, ovšem mohou 

být prospěšná pouze tehdy, pokud jsou součástí dlouhodobého zvyšování účasti 

místních do procesu rekonstrukce. Je třeba dbát také na adekvátní rozložení 

prostředků mezi projekty s krátkodobými a dlouhodobými efekty.  

 

EU 

 

Ačkoli EU působí v Afghánistánu od roku 2002, ne vždy zde byla vnímána 

jako jednotný aktér. Přesto Evropská komise usiluje o vytvoření dlouhodobých plánů 

od samého počátku svého angažmá v Afghánistánu. Tento přístup vychází 

z mnohaleté zkušenosti vytváření strategických plánů pro oblasti, kde poskytuje 

rozvojovou pomoc. V současné době platí pro rozdělení pomoci Evropské komise 

Strategický dokument pro Afghánistán (Country Strategy Paper – Islamic Republic 

of Afghanistan 2007-2013, CSP), kterému předcházel CSP 2003-2006. Je zjevné, že 

Evropská komise spatřuje v dlouhodobém plánování nutnost a oproti prvnímu CSP 

ten druhý má dvojnásobnou dobu platnosti. Pro toto období se nejdůležitějšími 

prioritami, na které je zároveň vynakládáno nejvíce finančních prostředků, staly 

rozvoj venkova, vládnutí a zdravotnictví.  

Od roku 2007 působí v Afghánistánu také mise EUPOL Afghánistán.  

Samotný cíl mise implikuje nutnost dlouhodobého plánování. Mise EUPOL usiluje o 

to, „…aby byla pod afghánskou odpovědností zavedena udržitelná a účinná opatření 

v oblasti práce civilní policie, která zajistí vhodnou součinnost se širším systémem 

trestního soudnictví, … Mise dále podporuje reformní proces, na jehož základě 

vznikne důvěryhodná a účinná policejní služba, která v souladu s mezinárodními 

                                                 
117 McNerney, M. (2005). Stabilization and Reconstruction in Afghanistan: Are PRTs a Model or a 
Muddle? Parameters, Winter 2005-2006, s. 45. 
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standardy pracuje v rámci právního státu a dodržuje lidská práva.“118  Mise EUPOL 

Afghánistán se stala součástí mezinárodní snahy budovat afghánské vlastní kapacity 

pro správu země, vykonávání práva a pořádku a jeho udržování. „Kompetentní a 

legitimní Afghánská národní policie, která se řídí právem, respektem k lidským 

právům a odpovídá mezinárodním standardům, je zásadní pro dlouhodobou stabilitu 

v Afghánistánu.“119  

EUPOL Afghánistán je celkově zaměřena na trénink a poradenství na vyšších 

policejních úrovních. Cílem mise je poskytnout poradenství zaměstnancům 

ministerstva vnitra, regionálním policejním ředitelům, a pomoci vytvořit celkové 

strategie pro rozvoj policejních složek. „Tento přístup školení velitelů a vysoce 

postavených úředníků doplňuje přístup USA, který má za cíl výcvik řadových 

policistů pro nasazení do akce spíše než poskytovat dlouhodobý a komplexní 

trénink.“120 

Podmínka dlouhodobého koncepčního přístupu je tedy v případě EU mise 

v Afghánistánu splněna. 

  

USA 

 

Dlouhodobé plánování jde ruku v ruce s koncepčním přístupem ke stabilizaci 

a rekonstrukci. Spojené státy byly v minulosti předmětem kritiky ze strany 

nevládních organizací za upřednostňování krátkodobých cílů s okamžitým dopadem. 

PRT týmy byly zaměřeny na okamžité výsledky a jejich „… modus operandi bylo 

rychlé získání podpory místního obyvatelstva, jinými slovy jejich motivací byla proti-

vzbouřenecká politika.“121 V posledních letech se snaží tento stav změnit a to jak 

snahou po větším zapojení civilních expertů, tak i dlouhodobějším plánováním.   

Spojené státy v nedávné minulosti vytvořily několik plánů pro různé oblasti 

stabilizace a rekonstrukce jako např. Plán vlády Spojených států integrující civilní a 

                                                 
118 SPOLEČNÁ AKCE RADY 2007/369/SZBP ze dne 30. května 2007 o zřízení policejní mise o 
Evropské unie v Afghánistánu (EUPOL AFGHANISTAN). http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:139:0033:0038:CS:PDF, staženo: 2.1.2010.  
119 Fostering Stability and Security in Afghanistan: The EU Contribution. EUinsight September 2010, 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/missionPress/files/euinsight-afgh-9-10.pdf, 
staženo: 21.12.2010. 
120 Gross, E. (2009). Security Sector Reform in Afghanistan: the EU’s contribution. European Union 
Institute for Security Studies, Occasional Paper 78, April 2009,  
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/op78.pdf, staženo: 12.11.2010, s. 30.  
121 Eronen, O. (2008). PRT Models in Afghanistan (Approaches to Civil-Military Integration). CMC 
Finland Civilian Crisis Management Studies, Vol. 1, No. 5, s. 17.  
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vojenský plán na podporu Afghánistánu (United States government integrates 

civilian-military campaign plan for support to Afghanistan) z roku 2009, který 

vytváří plánovací rámec do roku 2012. Priority stabilizace a rekonstrukce 

Afghánistánu jsou tak již pečlivě koncipovány, aby byly co nejefektivnější.   

Projektem s dlouhodobým časovým horizontem je například rozvoj 

zemědělství spojený s bojem proti obchodu s drogami v Afghánistánu. „Spojené 

státy považují zemědělskou pomoc za klíčový prvek pro rekonstrukci a stabilizaci 

Afghánistánu. Na zemědělské programy v Afghánistánu bylo vynaloženo okolo 1,4 

miliardy dolarů…“122 Drogový průmysl je dominantním prvkem afghánské 

ekonomiky a zároveň klíčovým zdrojem financování pro povstalce. Dalším 

problémem je, že má vliv i na důležitou oblast zemědělství.  Odhaduje se, že drogy 

poskytují povstalcům finanční prostředky ve výši 3-4 miliard dolarů ročně.123  

Tento problém má nedozírné dopady na celou řadu oblastí, které jsou pro 

úspěšnou stabilizaci a rekonstrukci zásadní, například snižuje bezpečnost místní 

populace, legitimní vládu, vládu práva a rozvoj legální ekonomiky. Vláda Spojených 

států v této konkrétní oblasti boje s obchodem s drogami vytyčila krátkodobé i 

dlouhodobé cíle. V horizontu jednoho roku (tedy do roku 2010) by mělo dojít ke 

zlepšení na několika úrovních. Na úrovni provincií by měla být zlepšena úroveň 

vězeňství, na státní úrovni by mělo být zlepšen trénink a vybavení státních zástupců 

a soudců v oblasti vyšetřování obchodu s drogami a ke zlepšení spolupráce v celém 

regionu v boji s obchodem s drogami.124 V horizontu let 2011-2012 pak plánování 

zahrnuje vznik nových pracovních míst v legálním zemědělství a znemožnění snadné 

práce pašeráků drog včetně vydírání místního obyvatelstva.125 Aby působení těchto 

iniciativ bylo trvalé, USA usiluje o přerušení toků peněz nutných k financování 

produkce drog mířených proti povstaleckým sítím napojených na obchod s drogami. 

Konkrétně se jedná o „likvidaci drogových tržišť – přístup, který již ukazuje své 

                                                 
122 Afghanistan Development - Enhancements to Performance Management and Evaluation Efforts 
Could Improve USAID’s Agricultural Programs, July 2010, United States Government Accountability 
Office, http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PCAAC091.pdf, staženo 28.12.2010.  
123 United States government integrates civilian-military campaign plan for support to Afghanistan, 
10 August 2009,  http://www.comw.org/qdr/fulltext/0908eikenberryandmcchrystal.pdf, staženo 
28.12.2010, s. 13. 
124 United States government integrates civilian-military campaign plan for support to Afghanistan, 
10 August 2009,  http://www.comw.org/qdr/fulltext/0908eikenberryandmcchrystal.pdf, staženo 
28.12.2010, s.13. 
125 United States government integrates civilian-military campaign plan for support to Afghanistan, 
10 August 2009,  http://www.comw.org/qdr/fulltext/0908eikenberryandmcchrystal.pdf, staženo 
28.12.2010, s.17. 
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výsledky. … a budeme posilovat snižování pěstování opia prostřednictvím úspěšných 

programů jako např. Good Performers Initiative (GPI), které odměňují oblasti, kde 

není pěstován mák, dodatečnou zemědělskou a ekonomickou podporou.“126  

 Aby mohlo být potírání obchodu s drogami účinné a dlouhodobé, musí do něj 

být zapojeny země v celém regionu. I v této oblasti činnosti USA usiluje o rozvoj. 

Úspěšně navázala spolupráci s Ruskem a to prostřednictvím Bilaterální prezidentské 

komise (Bilateral Presidential Commission). Záměrem této spolupráce je sledování 

toků obchodu s drogami, výměna informací a snižování poptávky po drogách.127   

 Výsledky v této konkrétní oblasti nejsou zanedbatelné. HDP Afghánistánu 

vzrostlo o 22,5% v roce 2009/2010 a tento růst je zapříčiněn zejména růstem 

v zemědělské oblasti, kdy je jeho podíl na HDP 53%, což je v porovnání s 12% 

v roce předcházejícím značný úspěch. Místní produkce opia klesla o 10% a oblast, 

kde je opium pěstováno se zmenšila o 22%.128 Příjem z prodeje opia v roce 2009 byl 

třikrát nižší než příjem z pěstování pšenice, ovšem v porovnání s rokem 2003, kdy 

byl sedmadvacetkrát nižší, se jedná také o velký posun vpřed.129  

 Zvolila jsem protidrogovou politiku jako příklad koncepčního přístupu USA 

k civilní stabilizaci a rekonstrukci Afghánistánu, protože jej považuji za komplexní 

(a to jak z hlediska ekonomického, bezpečnostního i sociálního) a protože je zde 

dobře vidět, že přístup USA v současnosti usiluje o dlouhodobost svých projektů. Ne 

vždy tomu tak ale doopravdy bylo.    

   

 

MÍSTNÍ POPULACE BY M ĚLA ŘÍDIT VLASTNÍ ROZVOJ A PRIORITY 

 

Místní populace by měla maximálně řídit svůj vlastní rozvoj, potřeby a 

priority. Ačkoli v důsledku slabosti místních institucí dochází k vnější intervenci, 

                                                 
126 Afghanistan and Pakistan Regional Stabilization Strategy (Office of the Special Representative for 
Afghanistan and Pakistan – Updated February 2010). 
<http://www.state.gov/documents/organization/135728.pdf>, staženo: 8.5.2010, s. 17. 
127 Afghanistan and Pakistan Regional Stabilization Strategy (Office of the Special Representative for 
Afghanistan and Pakistan – Updated February 2010). 
<http://www.state.gov/documents/organization/135728.pdf>, staženo: 8.5.2010, s. 18. 
128 Afghanistan Fact sheet, USAID, June 2010, http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADT582.pdf, 
staženo: 28.12.2010.  
129 Afghanistan Opium Survey 2009 Summary Findings, United Nations Office on Drugs and Crime, 
September 2009, http://www.unodc.org/documents/crop-
monitoring/Afghanistan/Afghanistan_opium_survey_2009_summary.pdf, staženo: 28.12.2010.  
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dlouhotrvající stability může být dosaženo pouze pod podmínkou politické dohody 

mezi lokálními autoritami a mezinárodními aktéry.130  

 

EU 

  

Záměrem nové strategie Evropské komise vůči Afghánistánu je mimo jiné 

podpora programů, které by měly zajistit rozvoj vlastních afghánských kapacit. 

Spolupráce EU je proto zaměřena na poskytování maximálního možného množství 

pomoci prostřednictvím struktur afghánské vlády. „Dosud okolo 50 procent pomoci 

EU plyne prostřednictvím afghánských národních programů nebo svěřeneckých 

fondů…“131 Záměrem EU je také rozvoj lidských zdrojů v Afghánistánu. „Budoucí 

sektorové programy by měly zajistit rozvoj lidských zdrojů jakožto svou hlavní 

aktivitu, a to v rámci partnerských ministerstev, jako například ministerstva 

zdravotnictví a ministerstva rozvoje venkova nebo v rámci autorit v provinciích.“132  

Navíc Evropská komise posiluje spolupráci s místními úředníky. „Například 

v drogové oblasti EU spolupracuje s ministerstvem pro boj s drogami, ministerstvem 

zemědělství a ministerstvem vnitra na řešení produkce a šíření obchodu 

s drogami.“133  

Konkrétní aktivitou mající za cíl rozvoj místních kapacit, které budou posléze 

schopné řídit vlastní rozvoj, je rozvojový program Evropské komise na východě a 

severovýchodě země. Tento program usiluje o „… zvýšení místních kapacit pro 

oblastní a provinční plánování. Toto bude součást celkového programu rozvoje 

kapacit na úrovni lokálních úředníků ministerstva zemědělství…“134  

Mise EUPOL Afghánistán poskytuje kontinuální trénink vyšších příslušníků 

afghánské policie. Novým nástrojem tohoto výcviku se má stát nová Policejní 

akademie, která má vyučovat budoucí policejní velitele, čímž vytváří podmínky pro 

                                                 
130 The United Kingdom Approach to Stabilization – A Stabilisation Guidance Note. United Kingdom 
Stabilization Unit, 2008, http://www.stabilisationunit.gov.uk/resources/Stabilisation_guide.pdf,  
staženo: 30.10.2010.  
131 Ashton, C. (2010). Report on EU strategy for Afghanistan. Speech 10/756, European Parliament, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/756&format=HTML&aged=0
&language=EN&guiLanguage=en, staženo: 26.12.2010. 
132 Country Strategy Paper - Islamic Republic of Afghanistan 2007-2013. European Commission, 
http://www.eeas.europa.eu/afghanistan/csp/07_13_en.pdf, staženo: 21.12.2010, s. 16. 
133 Ashton, C. (2010). Report on EU strategy for Afghanistan. Speech 10/756, European Parliament, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/756&format=HTML&aged=0
&language=EN&guiLanguage=en, staženo: 26.12.2010.  
134 Country Strategy Paper - Islamic Republic of Afghanistan 2007-2013. European Commission, 
http://www.eeas.europa.eu/afghanistan/csp/07_13_en.pdf, staženo: 21.12.2010, s. 21. 
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další rozvoj místních kapacit, které jsou schopné řídit vlastní rozvoj země. 

„Dokončení budovy, která je financována prostřednictvím Nástroje Evropské komise 

pro stabilitu, je předpokládán ke konci roku 2011.“135 První kurzy už ovšem byly 

zahájeny v provizorních prostorách. Evropská unie pomůže nejen s celým vznikem 

této instituce, ale také s plány pro vyučování. Další podobnou iniciativou mise 

EUPOL Afghánistán je vznik regionálního tréninkového centra v Bamyanu, které je 

významné s ohledem na výcvik ženské části afghánských policejních složek.  

   

 

USA 

  

V oblasti spolupráce s místní populací a jejími prioritami se S/CRS snaží 

v souladu se Strategií pro Afghánistán a Pákistán (Strategy for Afghanistan and 

Pakistan) rozvíjet zejména na východě a jihu země posílený dialog s místními 

autoritami. Soustředí se tak na plánování s lokálními dopady tím, že jejich „snahou 

je spolupráce civilistů ze Spojených států, vojáků mise ISAF, mezinárodních a 

afghánských partnerů tak, aby byly naplněny potřeby místních Afghánců a tím tak 

oblast po oblasti bojovat proti povstalcům.“136 USA také poskytuje poradce a 

technické experty, kteří spolupracují na prioritizaci bodů Afghánské národní 

rozvojové strategie (Afghanistan’s National Development Strategy).  

Spolupráci s Afghánskými partnery zdůrazňuje USA zejména z důvodu 

efektivní spolupráce nejen v boji proti povstalcům, ale i při stabilizaci a rekonstrukci. 

Zejména na místní úrovni povstalci získávají největší podporu, a proto je to nově i 

oblast, která je považována za prioritní. V minulosti se strategie USA zaměřovaly 

primárně na úroveň státní, což se v současné době má změnit a větší množství 

prostředků a pozornosti tak má být poskytnuto obecní137 a provinční úrovni.138 139 

                                                 
135 EUPOL Afghanistan helps Afghan police to train their leadership. Council of the European Union, 
Brusel, 28. října 2010, 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/esdp/117455.pdf, staženo: 
20.12.2010.  
136  Country Engagement: Afghanistan.  Coordinator for Reconstruction & Stabilization,  
http://www.state.gov/documents/organization/137572.pdf, staženo: 20.12.2010.  
137 Cílem je zajistit i na té nejnižší úrovni ochranu a bezpečnost, základní služby, rozvoj zaměstnanosti 
a zemědělství, vládu práva a znemožnit zneužívání moci místními vlivnými hráči.  
138 Na úrovni provincií je zásadní prioritou propojit centrální vládu s obyvatelstvem s cílem vytvořit 
prostředí důvěry (podpora svobodných a spravedlivých voleb, transparentní vládnutí, vytváření 
pracovních míst, boj se zločiností, …). 
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„… naše programy jsou ve zvýšené míře napojeny na priority Nezávislého ředitelství 

pro místní vládu (Independent Directorate for Local Governance, IDLG) a další 

afghánské vládní entity tak, aby odpovídaly podmínkám v jednotlivých 

provinciích…“140  

 V průběhu let rostla ochota a snaha USA podporovat místní priority a instituce a 

to prostřednictvím posilování role afghánské vlády ve vedení projektů na rozvoj a 

stabilizaci země. Mezi roky 2002 a 2008 došlo ke značnému nárůstu spolupráce 

afghánských autorit141 na rozhodování o umístění pomoci. V roce 2002 se afghánská 

vláda podílela na rozhodování o 760 milionech dolarů, zatímco roku 2008 se jednalo o 

1,6 miliardy dolarů.142 Afghánští představitelé jsou zapojováni nejen do výběru priorit 

pro stabilizační a rekonstrukční projekty, ale cílem USA je také jejich zapojení do 

zadávání veřejných zakázek, respektive jejich zadávání místním firmám.  

 Ne všechny projekty a iniciativy jsou však úspěšné, což naznačuje hodnotící 

zpráva Zvláštního inspektora pro rekonstrukci Afghánistánu (Special Inspector 

General for Afghanistan Reconstruction) nebo článek ve Washington Post143, které 

upozorňují na nedostatky v oblasti spolupráce s místními afghánskými autoritami.144 

„Více než 100 milionů dolarů bylo vynaloženo ve fiskálním roce 2010 na pomoc 

provincii Nangahar na východě Afghánistánu,… a to pouze s malým nebo žádným 

vkladem místních úřadů…“ 145 Navíc, ačkoli byl navýšen počet civilních expertů 

v Afghánistánu, který by měl v roce 2012 dosáhnout počtu 1 500 členů, jejich výcvik 

a koordinace s vojenskými složkami neodpovídá potřebám jejich nasazení. „… 

kritika náleží také snaze integrovat civilní a vojenské síly, protože plnění cílů bylo 

často podkopáváno spoléháním se na ad hoc dohody a individuální osobnosti spíše 

                                                                                                                                          
139 United States government integrates civilian-military campaign plan for support to Afghanistan, 
10 August 2009,  http://www.comw.org/qdr/fulltext/0908eikenberryandmcchrystal.pdf, staženo: 
28.12.2010, s. 3-4. 
140 Afghanistan and Pakistan Regional Stabilization Strategy (Office of the Special Representative for 
Afghanistan and Pakistan – Updated February 2010). 
<http://www.state.gov/documents/organization/135728.pdf>, staženo: 8.5.2010, s. 7. 
141 Jedná se zejména o společné rozhodování na ministerské úrovni ve všech oblastech.  
142 Afghanistan - Aid Effectiveness. USAID, 11 October 2010, 
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PDACQ423.pdf, staženo: 28.12.2010.  
143 Young, K. (2010). Development aid in key Afghan province lacking in oversight, audit finds. The 
Washington Post, 26 October, 2010, http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2010/10/26/AR2010102607140.html, staženo: 29.12.2010.  
144 Quarterly Report to the United States Congress. Special Inspector General for Afghanistan 
Reconstruction (SIGAR), 30 January 2010, 
http://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/jan2010/pdf/SIGAR_Jan2010.pdf, staženo 29.12.2010, s. 
21-22.  
145 Young, K. (2010). Development aid in key Afghan province lacking in oversight, audit finds. The 
Washington Post, 26 October, 2010, http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2010/10/26/AR2010102607140.html, staženo: 29.12.2010. 
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než na nějakých dohodnutých standardech.“146 Civilní experti bývají vojenskými 

složkami nahlíženi jako neefektivní, ovšem často je to způsobeno nedostatečnou 

přípravou těchto expertů před příchodem do mise.   

 

 

POSÍLENÍ MÍSTNÍCH INSTITUCÍ 

 

Snaha po posílení místních institucí, technických schopností a rozvoji 

vhodných politik je klíčová pro stabilizaci a rekonstrukci země. Tato podmínka může 

být naplněna v případě, že místní vláda a představitelé mají snahu rozvíjet mír, 

instituce a legitimní vládu, a předpokládá také vhled do místních poměrů a jejich 

pochopení.  

 

EU 

 

 Evropská unie ve vztahu k Afghánistánu přijala strategický dokument, který 

shrnuje iniciativy a pomoc poskytovanou prostřednictvím Evropské komise a 

vytyčuje priority do budoucna. Do roku 2013 se EU zavazuje mimo jiné k „… 

pokračování podpory plánů vlády na decentralizaci plánování na oblastní a 

provinční úrovni. Klíčové je vybudovat kapacity místních autorit tak, aby odpovídaly 

prioritám rozvoje v oblasti…“147 V této oblasti si EU vytyčuje cíl posílit 

mechanismy větší komunikace mezi vesnicemi, oblastmi a provinciemi.  

 Značné finanční prostředky mají být alokovány přímo do oblastí a provincií a 

to zejména v oblasti rozvoje venkova. Zvláštní pozornost má být věnována východu 

a severovýchodu země, a to nejen z důvodu prosté podpory zemědělství, ale také 

jako způsob boje s pěstiteli máku na výrobu drog. V některých regionech je 

Evropská komise angažována od roku 2003. Například v provincii Nangarhar, „která 

je typicky jedním z největších producentů opia (28, 213 hektarů v roce 2004), je 

oblastí, kde se Evropská komise zaměřila na programy rozvoje venkova v částce 40 

                                                 
146 Young, K. (2010). Development aid in key Afghan province lacking in oversight, audit finds. The 
Washington Post, 26 October, 2010, http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2010/10/26/AR2010102607140.html, staženo: 29.12.2010. 
147 Country Strategy Paper - Islamic Republic of Afghanistan 2007-2013. European Commission, 
http://www.eeas.europa.eu/afghanistan/csp/07_13_en.pdf, staženo: 21.12.2010, s. 16. 
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milionů Euro v roce 2003-2004.“148 Ve strategii pro roky 2007-2013 Evropská 

komise ve spojení s afghánskou vládou usiluje o naplnění potřeb jednotlivých 

provincií a oblastí. „Cílem oblastního a provinčního plánování je dát místním 

komunitám odpovědnost za definování krátkodobých a dlouhodobých priorit v oblasti 

rozvoje.“149 

 V počátcích bylo zapojení lokálních a provinčních struktur do mise EUPOL 

Afghánistán složité, protože „n ěkteré z provincií a regionů byly mimo dosah 

centrálního ministerstva vnitra a také proto, že EUPOL nebyla nasazena po celé 

zemi.“150 Značné počáteční problémy přetrvávali nejen v zapojení EUPOL pod PRT 

týmy, ale také ve spolupráci s afghánskou vládou, což samotné misi EUPOL ubíralo 

v očích Afghánců značnou míru kredibility. 

 

USA 

 

Po několika letech rozvoje a posilování centrálních institucí (jako jsou např. 

ministerstva) došlo v Afghánistánu ke značnému zlepšení fungování těchto institucí. 

Velké nedostatky ale přetrvávají na úrovni provincií a obcí. Na zkvalitnění a větší 

transparentnost lokální vlády se tak soustředí nové snahy stabilizačních a 

rekonstrukčních aktivit nejen Spojených států.  

V nestabilních oblastech plánují USA posílit vlastní kapacity vládnutí tak, 

aby místní autority zajistily základní služby a to legální a nediskriminační cestou. 

Cílem USA je propojení formálních a neformálních struktur s cílem zvýšení 

efektivity a produktivity správních orgánů. Konkrétními kroky, jak toho dosáhnout 

jsou: tréninky státních úředníků, zviditelnění přítomnosti úředníků na lokální úrovni, 

boj s korupcí na lokální úrovni, spolupráce místních na vytvoření provinčních 

prioritních plánů, čímž umožní naplnění místních priorit z centrálního rozpočtu, a 

                                                 
148 Country Strategy Paper - Islamic Republic of Afghanistan 2007-2013. European Commission, 
http://www.eeas.europa.eu/afghanistan/csp/07_13_en.pdf, staženo: 21.12.2010, s. 20. 
149 Country Strategy Paper - Islamic Republic of Afghanistan 2007-2013. European Commission, 
http://www.eeas.europa.eu/afghanistan/csp/07_13_en.pdf, staženo: 21.12.2010, s. 20. 
150 Gross, E. (2009). Security Sector Reform in Afghanistan: the EU’s contribution. European Union 
Institute for Security Studies, Occasional Paper 78, April 2009,  
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/op78.pdf, staženo: 12.11.2010, s. 34.  
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posílení principů občanské společnosti a médií za účelem rozvoje schopnosti 

monitorovat a kontrolovat vládu za její kroky.151   

 
 

ROZDĚLENÍ ZDROJ Ů PODLE MÍSTNÍCH POT ŘEB 

  

Rozdělení zdrojů by mělo být založeno na opravdových potřebách, lokálních 

závazcích a zahraničních zájmech. Rozdělení priorit by mělo odpovídat následující 

struktuře: v první řadě by měl být kladen důraz na definici zdrojů konfliktu a 

stability, dále pak implementaci politické dohody o usmíření konfliktních stran a 

v neposlední řadě také fungování služeb plnících základní lidské potřeby. 

Rok 2009 se stal pro civilní obyvatelstvo podle zprávy OSN nejkrvavějším 

rokem pro civilní obyvatelstvo.152 Pokračující boj s Talibanem, korupce a kriminalita 

nadále sužují civilní obyvatelstvo, pro které se základní služby, tedy i základní 

zdravotnická péče stává nedostupnou. „Pr ůzkum vedený Mezinárodním výborem 

Červeného kříže odhaduje, že více než polovina populace má malý nebo žádný 

přístup k základním službám. Pro pokročilé zdravotnictví pouze dvě nemocnice 

v Kandaháru a Lashkargahu poskytují kompletní péči pro celý jih, což lidi nutí 

cestovat stovky mil skrze válečnou zónu. Afghánští úředníci nejsou schopni zajišťovat 

zdravotní péči ve stále větším počtu oblastí a to kvůli útokům opozice na jejich 

personál.“153 

 

EU 

  

 Přítomnost rozvojové pomoci Evropské komise v Afghánistánu sahá až do 

80. let 20. století a pokračuje kontinuálně dodnes. V kontextu celkové situace 

v Afghánistánu bylo rozhodnuto, že se Evropská komise bude soustředit na několik 

tematických programů, které jí umožňují zaměřit se na projekty podle místních 

potřeb. Programy Evropské komise pokrývají klíčové oblasti jako například: 

                                                 
151 United States government integrates civilian-military campaign plan for support to Afghanistan, 
10 August 2009,  http://www.comw.org/qdr/fulltext/0908eikenberryandmcchrystal.pdf, staženo: 
28.12.2010, s. 8. 
152 Pro rok 2010 dosud nebyla zveřejněna celková statistika.  
153 Hofman, M., Delaunay, S. (2010). Afghanistan A Return to Humanitarian Action (Médecins sans 
Frontières). 
http://www.securitymanagementinitiative.org/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid
=336&lang=en, staženo: 26.12.2010. 
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rekonstrukční pomoc, policejní mise, zdravotnictví, potravinová bezpečnost, 

demokracie a lidská práva, migraci a azyl, investice do lidských zdrojů.154   

 Dlouhodobě se Afghánistán pohybuje na nejnižších příčkách hodnocení 

kvality a dostupnosti zdravotnické péče na světě. Zlepšení alespoň základní 

zdravotnické péče tak vyžadovaly téměř všechny oblasti Afghánistánu. „EU 

významně přispěla ke zvýšení dostupnosti základní zdravotnické péče (z 9 procent 

v roce 2002 na 65 procent v roce 2008) a k výraznému snížení úmrtnosti dětí pod 5 

let (o 26% mezi lety 2002 a 2008). K dnešnímu dni EU vynaložila 152 milionů Eur 

na sektor zdravotnictví.“155  

 Nejvýznamnější přidanou hodnotu ale poskytuje EU v oblasti rozvoje vlády 

práva a policejních složek. Původně mise EUPOL Afghánistán probíhala pouze 

v hlavním městě Kábulu, ovšem stejný model výcviku a zlepšování policejních 

standardů rozšířila postupně i do dalších měst jako například Heratu, Kandaharu, 

Mazar-e-Sharifu a dalších. V uplynulých dvou letech rozvinula EU okolo 125 

tréninkových programů a trénink byl poskytnut 11 000 policistům po celé zemi. Dále 

EUPOL také vytvořil 260 různých policejních plánů, které zastřešují celkovou 

reformu policie. Záběr a flexibilita směrem k místním poměrům tak misi EUPOL 

Afghánistán nechybí.156  

   

USA 

  

Většina PRT týmů usiluje ve svých oblastech o rozvoj infrastruktury, 

zdravotnictví a vzdělání tak, aby zvýšila stabilitu a rozvoj dané oblasti. Jednou 

z klíčových potřeb téměř ve všech oblastech bylo zlepšení úrovně a dostupnosti 

zdravotní péče, protože po několik desetiletí bojů a strádání zbylo v zemi 400 

zdravotnických zařízení, což pokrývalo zhruba 9% populace. „Od té doby došlo ke 

značnému rozvoji: přes 1 600 zdravotnických zařízení dnes funguje a pokrývá zhruba 

75% populace.“157 Spojené státy se stejně jako EU skrze různé agentury a ve 

                                                 
154 Country Strategy Paper - Islamic Republic of Afghanistan 2007-2013. European Commission, 
http://www.eeas.europa.eu/afghanistan/csp/07_13_en.pdf, staženo: 21.12.2010, s. 28. 
155 EU engagement in Afghanistan. Factsheet/říjen 2010, 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/missionPress/files/101016%20EU%20engage
ment%20Afghanistan-version6_EN.pdf, staženo 20.12.2010.  
156 EU Police Mission in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) Updated: April 2010 
Afghanistan/18. < http://www.eupol-afg.eu/pdf/100426FACTSHEET.pdf>, staženo: 9.5.2010. 
157 Afghanistan – Mid-term Evaluation (The Health Services Support Project (HSSP) by USAID  
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spolupráci s afghánskou vládou soustředily pozornost na zlepšování zdravotní péče a 

to na všech úrovních od místní až po celostátní. V praxi to funguje tak, že 

ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím nevládních organizací podporuje rozvoj 

zdravotnických zařízení ve 13 z 34 afghánských provincií.158  

 I přes značné pokroky v oblasti zdravotnictví je stále co zlepšovat. Podle 

hodnotící správy USAID159 i podle dalších hodnotících zpráv160 je třeba zlepšit 

oblasti tréninku místních zaměstnanců. „Paradoxně je nemocnice v Lashkargahu 

plněna zdravotnickým vybavením – digitálními rentgeny, mobilními kyslíkovými 

přístroji,… Tyto přístroje jsou obvykle poskytnuty bez dalšího vysvětlení… a většina 

z nich leží v krabicích, na něž se práší, neotevřené, nepoužité.“161    

 Přesto je zde snaha rozvíjet alespoň částečně diferencovaný přístup 

k Afghánistánu a to prostřednictvím regionálních velitelství a prostřednictvím 

lokálních týmů, které spolu s misí ISAF usilují o naplnění lokálních priorit a plánů, 

které se region od regionu liší. Tak například na jihu země v nejbližších letech USA 

počítá s nutností potlačit povstalectví zejména v oblasti Helmand a Kandahar. Na 

východě Afghánistánu bude cílem posílit efektivní správu země tak, aby byl boj 

s povstalci co nejúspěšnější. Na západě země bude pozornost soustředěna na potírání 

obchodu s drogami a posilování oblasti Herat jakožto ekonomického motoru celé 

země. Stabilizace a rekonstrukce severní oblasti Afghánistánu bude soustředěna na 

posilování národní jednoty, rozšiřování obchodních a ekonomických příležitostí a 

snižování nestability v regionu.162 Ovšem jak je uvedeno ve zprávě Zvláštního 

inspektora pro rekonstrukci Afghánistánu (Special Inspector General for Afghanistan 

                                                                                                                                          
in the Islamic Republic of Afghanistan).  March 23 – May 10, 2009, 
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PDACN523.pdf, staženo: 28.12.2010.  
158 Zbylých 21 provincií je podporováno EU nebo Světovou bankou.  
159 Afghanistan – Mid-term Evaluation (The Health Services Support Project (HSSP) by USAID  
in the Islamic Republic of Afghanistan).  March 23 – May 10, 2009, 
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PDACN523.pdf, staženo: 28.12.2010. 
160 Například: Hofman, M., Delaunay, S. (2010). Afghanistan A Return to Humanitarian Action 
(Médecins sans Frontières). 
http://www.securitymanagementinitiative.org/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid
=336&lang=en, staženo: 26.12.2010. 
161 Hofman, M., Delaunay, S. (2010). Afghanistan A Return to Humanitarian Action (Médecins sans 
Frontières). 
http://www.securitymanagementinitiative.org/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid
=336&lang=en, staženo: 26.12.2010. 
162 Afghanistan – Mid-term Evaluation (The Health Services Support Project (HSSP) by USAID  
in the Islamic Republic of Afghanistan).  March 23 – May 10, 2009, 
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PDACN523.pdf, staženo: 28.12.2010, s. 18. 
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Reconstruction) zejména oblast spolupráce s místními autoritami v některých 

oblastech značně vázne.  

 Dalším problémem je také rozdělení Afghánistánu na PRT, které vedou 

jednotlivé země, jejichž přístup, finanční prostředky a možnosti se značně liší, což 

vede k tomu, že jednotlivé oblasti Afghánistánu dostávají různé finanční prostředky 

na svůj rozvoj, stabilizaci a rekonstrukci. Do budoucna můžou tyto rozdíly působit 

problémy.  

SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI VLÁDAMI A NGO 

 

Klíčem k úspěchu je mimo jiné spolupráce s dalšími vládami, dárci, 

nevládními organizacemi, soukromým sektorem, mezinárodními organizacemi a 

univerzitami. Angažování mezinárodního společenství přispívá k větší legitimitě 

stabilizačních a rekonstrukčních snah. Nejedná se pouze o přijetí rezoluce Rady 

bezpečnosti OSN, ale také o poskytnutí a účast kvalifikovaných odborníků, kteří 

budou schopni efektivně pomáhat místní vládě v procesu přechodu od násilného 

konfliktu k mírové společnosti. Navíc spolupráce všech zúčastněných aktérů a 

koordinace jejich postupů je nutným předpokladem efektivity.  

 

EU 

 

 Úspěšná stabilizace a rekonstrukce Afghánistánu je podmíněna systematickou 

a dlouhodobou spoluprací, a to nejen všech aktérů působících v Afghánistánu, ale 

také států sousedících s Afghánistánem, protože bez dobrých vztahů a spolupráce se 

sousedními státy není ekonomický rozvoj Afghánistánu, boj s drogovým průmyslem 

a povstalci uskutečnitelný. V tomto ohledu je jednou z nejdůležitějších zemí 

Pákistán, jehož stabilita a rozvoj jsou často skloňovány jako nutná podmínka 

stabilizace a rekonstrukce Afghánistánu, respektive celé oblasti.163 

Evropská komise se zavázala harmonizovat svůj postup a financování 

stabilizačních a rekonstrukčních programů v Afghánistánu s dalšími dárci. „Komise 

se bude snažit přijmout principy Pařížské deklarace164 do svých programů, kde bude 

                                                 
163 Country Strategy Paper - Islamic Republic of Afghanistan 2007-2013. European Commission, 
http://www.eeas.europa.eu/afghanistan/csp/07_13_en.pdf, staženo: 21.12.2010, s. 26. 
164 Pařížská deklarace o efektivnosti pomoci (2005) vymezuje základní principy rozvojové spolupráce 
a jejím cílem je harmonizovat postup dárců rozvojové pomoci. 
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podporovat ty sektory, ve kterých má přidanou hodnotu, a kde je nedostatek dalších 

významných dárců.“ 165  

 V minulosti docházelo k nedostatečné spolupráci mezi misí EUPOL a 

tréninkovým programem USA, v současné době obě strany usilují o koordinaci.  

„EU a USA se dohodly na spolupráci a společných projektových týmech, aby se tak 

předešlo duplikacím. Základní dělba práce určuje USA zaměření na krátkodobý 

výcvik maximálního možného množství policistů, zatímco EU se zaměří na 

dlouhodobé, strukturální změny.“166 Ačkoli tedy i nadále probíhají oba typy výcviků 

odděleně, existuje zde viditelná snaha je koncipovat jako dva vzájemně se doplňující 

komponenty systému. Na úrovni mise EUPOL Afghánistán bude EU navíc úzce 

spolupracovat s dalšími aktéry, jako je například výcviková mise NATO a německý 

policejní tým.167  

 Celkově EU usiluje o posílení své role v Afghánistánu zejména jako 

koordinátora policejní reformy, což vedlo k vytvoření Mezinárodního policejního 

koordinačního úřadu (International Police Coordination Board, IPCB), který usiluje o 

harmonizaci postupu policejní reformy mezi mezinárodními aktéry, ale i se samotnou 

afghánskou vládou, která prostřednictvím ministerstva vnitra tomuto úřadu předsedá. 

Ačkoli tento úřad má velký potenciál koordinační funkce, v praxi má nedostatek 

personálu jak ze strany EU, tak ze strany USA. „Vytvoření efektivního koordinačního 

mechanismu vyžaduje politický závazek k posílení IPCB struktur.“168     

  

USA 

  

Spojené státy usilují o vytvoření co nejširší koalice v boji proti Al-Kaidě a to 

nejen v rámci mise ISAF, ale také s Ruskem, Čínou, Indií a muslimskými státy. Jak 

jsem již nastínila v předcházejících částech, na stabilizaci a rekonstrukci 

Afghánistánu se podílí mnoho aktérů ze státní i nestátní sféry. Důležitou oblastí, 

                                                 
165 Country Strategy Paper - Islamic Republic of Afghanistan 2007-2013. European Commission, 
http://www.eeas.europa.eu/afghanistan/csp/07_13_en.pdf, staženo: 21.12.2010, s. 18. 
166 Gross, E. (2009). Security Sector Reform in Afghanistan: the EU’s contribution. European Union 
Institute for Security Studies, Occasional Paper 78, April 2009,  
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/op78.pdf, staženo: 12.11.2010, s. 32.  
167 Zatímco NATO má prostředky na poskytování rozsáhlého policejního výcviku řadových policistů, 
EU se soustředí na specializovaný trénink policejních velitelů.  
168 Gross, E. (2009). Security Sector Reform in Afghanistan: the EU’s contribution. European Union 
Institute for Security Studies, Occasional Paper 78, April 2009,  
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/op78.pdf, staženo: 12.11.2010, s. 33.  
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kterou je třeba ještě zlepšit, je spolupráce v rámci regionu a regionální diplomacie. 

Tyto vztahy Spojené státy identifikují jako důležité pro úspěšnou stabilizaci 

Afghánistánu. „Trojstranný dialog mezi Afghánistánem, Pákistánem a Spojenými 

státy se ukázal jako rámec pro rozvoj spolupráce v otázkách jako příhraniční 

obchod, zemědělství, vnitřní otázky a tajné služby.“169 

 V současné době je v procesu koordinace stabilizace a rekonstrukce 

Afghánistánu zapojeno více jak 30 zvláštních zástupců pro Afghánistán a Pákistán, 

kteří reprezentují množství organizací a států. Tito zástupci se schází na pravidelných 

schůzkách a koordinují své politiky. V oblasti koordinace civilní složky 

stabilizačních a rekonstrukčních misí se USA snaží maximalizovat efektivitu 

spoluprací s dalšími aktéry a pomocí Kanceláře zvláštního vyslance pro Afghánistán 

a Pákistán (Office of the Special Representative for Afghanistan and Pakistan) a 

Ambasády v Kábulu koordinovat spolupráci s dalšími asi 50 státy, misí OSN 

v Afghánistánu (United Nations Assistance Mission to Afghanistan, UNAMA) a také 

s NATO (včetně PRTs).170 

  
 

FLEXIBILITA VEDOUCÍ K MAXIMÁLNÍ EFEKTIVIT Ě 

 

Předposledním principem je princip flexibility. Postkonfliktní prostředí se 

vyznačuje zejména proměnlivostí a nestálostí prostředí, což znamená, že potřeby a 

priority se v průběhu času mění. Přizpůsobivost umožní maximální efektivitu. 

Flexibilita v přístupu se může projevovat například využíváním tradičních a 

neformálních komunikačních kanálů, které mohou být v konečném důsledku 

efektivnější a získat větší podporu místních.  

 

EU 

 

 Efektivní a flexibilní přístup EU je také jedním z cílů EU. Akční plán EU pro 

Afghánistán a Pákistán (EU Action Plan for Afghanistan and Pakistan) přijatý 

                                                 
169 Afghanistan and Pakistan Regional Stabilization Strategy (Office of the Special Representative for 
Afghanistan and Pakistan – Updated February 2010). 
http://www.state.gov/documents/organization/135728.pdf, staženo: 8.5.2010, s. 35. 
170 Afghanistan and Pakistan Regional Stabilization Strategy (Office of the Special Representative for 
Afghanistan and Pakistan – Updated February 2010). 
http://www.state.gov/documents/organization/135728.pdf, staženo: 8.5.2010, s. 35-36. 
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v srpnu roku 2009 „… identifikuje oblasti, kde EU věří, že její aktivity budou 

nejefektivnější.“ 171 V důsledku rozhodnutí věnovat větší pozornost stabilizaci a 

rekonstrukci Afghánistánu v EU i USA se i Evropská komise rozhodla reagovat a 

navýšila prostředky na pomoc Afghánistánu ze 150 milionů Eur za rok na 200 

milionů Eur za rok.172  

 Mise EUPOL Afghánistán se snaží přizpůsobovat své aktivity momentálním 

situaci, a proto v návaznosti na prezidentské volby roku 2009 přišla s programem 

speciálního volebního tréninku pro policisty. Tento trénink byl koncipován tak, že 

350 absolventů tohoto školení bylo schopno předat nabyté znalosti dalším 10 

policistům. Celkové číslo tak dosáhlo 35 000 policistů. Tyto schopnosti byly využity 

posléze v parlamentních volbách 2010, kdy speciální výcvik pro monitorování 

činnosti policie během voleb získalo 40 policejních generálů. 173 

 Aktivity mise EUPOL Afghánistán se snaží být flexibilní. Ovšem faktem 

zůstává, že ačkoli mise EUPOL je přítomna v mnoha provinciích, jádro její činnosti 

leží stále v Kábulu. „… osoby jsou nasazeny v mnoha částech Afghánistánu, ale 

většina jich je v Kábulu. Zbytek je nasazen prostřednictvím PRT, kde je prostředí 

relativně bezpečné. Zhruba dvě třetiny zaměstnanců zůstává v Kábulu.“174 Finanční 

omezení a nedostatečná velikost mise tak brání faktické větší flexibilitě 

v provinciích. Navíc mise EUPOL není jedinou policejní misí v Afghánistánu. Další 

podobné aktivity zde vede NATO, USA a bilaterálně mnohé státy a jejich koordinace 

není vždy efektivní a mnohé problémy tak snižují akceschopnost EUPOL 

Afghánistán.175 Situace je navíc komplikována nejen nedostatky na straně 

mezinárodních aktérů v Afghánistánu. Spolupráce s afghánskými představiteli nejen 

                                                 
171 Ashton, C. (2010). Report on EU strategy for Afghanistan. Speech 10/756, European Parliament, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/756&format=HTML&aged=0
&language=EN&guiLanguage=en, staženo: 26.12.2010. 
172 Ashton, C. (2010). Report on EU strategy for Afghanistan. Speech 10/756, European Parliament, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/756&format=HTML&aged=0
&language=EN&guiLanguage=en, staženo: 26.12.2010. 
173 Chivvis, Ch. (2010). EU Civilian Crisis Management – The record so far. Santa Monica: RAND. 
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2010/RAND_MG945.pdf, staženo: 
12.12.2010, s. 23. 
174 Chivvis, Ch. (2010). EU Civilian Crisis Management – The record so far. Santa Monica: RAND. 
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2010/RAND_MG945.pdf, staženo: 
12.12.2010, s. 26. 
175 Odmítnutí Turecka povolit výměnu tajných informací s Kyprem vede k situaci, že není uzavřena 
bezpečnostní dohoda mezi EU a NATO/ISAF. V důsledku toho tak mise EUPOL nemůže fungovat 
pod ochranou NATO a je vázána na bilaterální dohody s vedoucími státy v každém konkrétním PRT. 
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v centru i v provinciích, je komplikována nestabilním politickým prostředím, a tak 

implementace jednotlivých strategií je mnohdy nesnadná.176 

 

USA 

  

Flexibilita a přizpůsobivost nebyly od začátku zahájení bojů v Afghánistánu 

tou nejsilnější stránkou přístupu Spojených států a zejména nepřipravenost na 

postkonfliktní rekonstrukci proces stabilizace a rekonstrukce zkomplikovala. 

V posledních letech se ale situace značně zlepšila a i Spojené státy prostřednictvím 

svých civilních expertů usilují o flexibilnější přístup. Je zřejmé, že vojenské složky 

nebudou nikdy natolik přizpůsobivé, jako civilní složky stabilizačních a 

rekonstrukčních týmů. Jejich přijetí a spolupráce s civilním obyvatelstvem je také do 

značné míry určující.  

 Konkrétním příkladem neflexibilního přístupu (ovšem nejen expertů z USA, 

ale celého mezinárodního společenství) je program na rozvoj schopností novinářů a 

pracovníků v médiích, který se setkal s rozporuplnou odezvou. Tento trénink měl 

pomoci afghánským médiím na cestě k nezávislému a svobodnému tisku. Ve 

skutečnosti ale z pohledu školených žurnalistů nesetkal s velkým úspěchem. 

„Respondenti prohlásili, že profesionální trénink poskytnutý západní mediální 

rozvojovou organizací nevedl k posílení jejich profesionálního étosu ve světle jejich 

silné etnické nebo kmenové příslušnosti. A za druhé také proto, že jejich úcta 

k autoritám je hluboce kulturně i politicky zakořeněna, což se projevuje tím, že 

afghánská média potlačují svou vlastní novinářskou integritu tím, že nedokážou 

kritizovat oficiální zdroje informací.“177  Do značné míry se přehnané ambice 

zahraničních školitelů naprosto neshodují s realitou a možnostmi zdejších médií a 

společnosti. Nelze předpokládat, že v jednom z nejchudších národů světa budou hrát 

média roli jako na Západě. „Spíše by měla být podpora médií vedena vizí pomoci 

                                                 
176 Gross, E. (2009). Security Sector Reform in Afghanistan: the EU’s contribution. European Union 
Institute for Security Studies, Occasional Paper 78, April 2009,  
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/op78.pdf, staženo: 12.11.2010. s. 32.  
177 Fraenkel, E., Shoemaker, E., Himelfarb, S. (2010). Afghanistan media assesment (opportunities 
and challenges for peacebuilding). United States Institute of Peace, 
http://www.usip.org/publications/afghanistan-media-assessment, staženo: 30.12.2010, s. 22.  
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Afgháncům získávat informace, které potřebují, aby byli schopni stabilizovat jejich 

křehkou společnost…“178 

 Ačkoli koncept PRT týmů bývá často hodnocen kladně jakožto vhodný 

prostředek k získání flexibilního přístupu ke stabilizaci a rekonstrukci Afghánistánu, 

existuje i řada kritických hlasů. „Koncept PRT je notoricky známý pro svou 

flexibilitu a přizpůsobivost různým potřebám, výzvám a příležitostem. Ovšem 

nedostatek přímého vedení z vyšší úrovně vedl k značné deformaci tohoto modelu a 

jeho aktivit.“179 V praxi došlo k tomu, že lokálně flexibilní přístup byl potlačen na 

úkor konkrétních politik, zvyklostí a byrokratických mechanismů státu vedoucího 

daný PRT. Jednotlivé státy kladou různý důraz na rekonstrukci a také mají různé 

finanční možnosti, a tak i finanční prostředky vyčleněné na stabilizaci a rekonstrukci 

se liší.  Výsledkem je tedy síť provinčních jednotek, které nejsou kontrolovány 

centrálním vedením ISAF. Ve výsledku pak tato organizace PRT vede ke zmatenému 

vnímání PRT ze strany afghánské vlády.180  

 

ZODPOVĚDNOST A TRANSPARENTNOST 

 

Posledním, tedy devátým bodem je pravidlo zodpovědnosti a 

transparentnosti. Díky dodržování tohoto pravidla by mělo být předcházeno rozvoji 

korupčního prostředí. Zodpovědnost vyžaduje transparentní přístup, což znamená, že 

vláda by měla být průhledná a čitelná pro obyvatelstvo. Mechanismy, jakými toho 

dosáhnout, jsou např.: boj s korupcí, rozvoj občanské společnosti, rozvoj funkčních 

médií a kontrolních mechanismů demokratické společnosti.  

 
 

EU 

 

 Vytvoření zodpovědné a transparentní vlády stojí za snahou všech aktérů 

působících v Afghánistánu. „Naše snahy o rozvoj budou udržitelné pouze v případě, 

                                                 
178 Fraenkel, E., Shoemaker, E., Himelfarb, S. (2010). Afghanistan media assesment (opportunities 
and challenges for peacebuilding). United States Institute of Peace, 
http://www.usip.org/publications/afghanistan-media-assessment, staženo: 30.12.2010, s. 39. 
179 Eronen, O. (2008). PRT Models in Afghanistan (Approaches to Civil-Military Integration). CMC 
Finland Civilian Crisis Management Studies, Vol. 1, No. 5, s. 12.  
180 Eronen, O. (2008). PRT Models in Afghanistan (Approaches to Civil-Military Integration). CMC 
Finland Civilian Crisis Management Studies, Vol. 1, No. 5, s. 26. 
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že afghánská vláda se stane zodpovědnější a komplexnější.“ 181  Postupné posilování 

transparentnosti, politické stability, odpovědnosti a ekonomické stability 

Afghánistánu je hlavním cílem EU. Způsobem, jak toho dosáhnout, je posilování 

vlády práva, posilování státních institucí fungujících na demokratických principech. 

Záměrem Evropské komise je posílení finanční odpovědnosti vlády a boj s korupcí.   

Od roku 2002 Evropská komise pomáhá financovat posilování afghánské 

vlády, vlády práva a volebních procesů. Ve volbách 2004-2005 „Komise přispěla 

40,8 miliony Eur na: voličskou registraci (12 milionů Eur), volební proces (27,8 

milionů Eur), akce spojené s médii (1 milion Eur).“182 Dále také Evropská komise 

vyslala pozorovací volební misi, která zahrnovala účast 150 pozorovatelů, kteří byli 

rozmístěni po celé zemi v den voleb. V praxi pak tito pozorovatelé navštívili více než 

tisíc volebních míst. Mise měla mandát k pozorování volebního procesu a jeho 

hodnocení s ohledem na mezinárodní standardy a afghánský právní systém.  

Zpráva volební pozorovatelské mise uvádí, že „…volební proces byl ovládnut 

narůstajícím počtem případů významných podvodů a to po celé zemi, nejvíce 

problematickými oblastmi byly jih a jihovýchod, a to jednoznačně ve prospěch 

kandidáta Karzáího.“183 Významná porušení pravidel svobodných a demokratických 

voleb vyšla najevo i po parlamentních volbách roku 2010, kdy nespokojenost 

neúspěšných kandidátů voleb vedla i k demonstracím v Kábulu. Z toho je patrné, že 

transformace Afghánistánu v zemi se zodpovědnou a transparentní vládou je proces 

velmi dlouhodobý a je zřejmé, že zahraniční aktéři, ačkoli jejich snahy jsou upřímné, 

nejsou schopni v takto krátkém časovém horizontu tuto podmínku úspěšné 

stabilizační a rekonstrukční operace.  

I přesto, nebo spíš právě proto zůstala podpora v oblasti pomoci 

s organizováním a dohledem nad volbami zůstala jednou z priorit EU. Do budoucna 

si Evropská komise předsevzala také budovat transparentnější systém nakládání 

s veřejnými financemi. „EU bude pokračovat v podpoře programů … na rozvoj 

                                                 
181 Ashton, C. (2010). Report on EU strategy for Afghanistan. Speech 10/756, European Parliament, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/756&format=HTML&aged=0
&language=EN&guiLanguage=en, staženo: 26.12.2010. 
182 The EU in Afghanistan – assistance and support to the democratic process. MEMO/09/364, 
Brussels, 14. srpen 2009, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/364&format=HTML&aged=0&l
anguage=EN&guiLanguage=en, staženo: 1.1.2011.  
183 Islamic republic of Afghanistan Final Report – Presidential and Provincial Council Elections. 
European Union Election Observation Mission, 20. Srpna 2009, http://www.eueom-
afghanistan.org/EN/PDF/Final_report/EU_EOM_AFGHANISTAN_2009_-_Final_Report.pdf, 
staženo: 4.1.2010, s. 45. 
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zodpovědnosti a transparentnosti nakládání s veřejnými financemi, a to 

prostřednictvím technické asistence, budování kapacit při patřičných institucích jako 

například při nově ustaveném parlamentu a anti-korupční komise.“184  

 Základní podmínkou správného rozvoje celého afghánského systému je 

rozvoj justice, jakožto základní pojistky celého systému. V této oblasti spolupracuje 

mise EUPOL Afghánistán s iniciativami Evropské komise. Mise EUPOL tak 

zahrnuje také experty v oblasti justice a ve spolupráci s programy Evropské komise 

poskytuje poradenství afghánskému právnímu systému.185  

 Ačkoli výsledky nejsou ohromující (viz problémy v průběhu voleb 2009 a 

2010, vysoká míra korupce, atd.) je potřeba v těchto programech pokračovat. Úsilí na 

straně afghánských představitelů a značné finanční a personální prostředky na straně 

mezinárodních aktérů jsou ale nezbytnou podmínkou možného budoucího úspěchu. 

   

 
USA 

  

Strategie pro Afghánistán a Pákistán vydaná v roce 2010 klade důraz na 

rozvoj transparentní a zodpovědné vlády. V podstatě všechny stabilizační a 

rekonstrukční iniciativy, které jsou mířeny na rozvoj Afghánistánu, počítají a usilují 

o zapojení afghánské vlády a místních úřadů do obnovy Afghánistánu tak, aby 

v budoucnu tyto aktivity prováděla vláda a místní úřady sami. 

 Klíčem k úspěchu je zvýšit důvěru občanů v jejich vlastní vládu. Aby 

k nárůstu důvěry opravdu došlo, bude třeba naplnit sliby prezidenta Karzáího a 

účinně bojovat s korupcí. USA chce v Afghánistánu podpořit takové iniciativy, které 

povedou k „(1) snižování korupce prostřednictvím posilování institucí, které budou 

kontrolovat vládu a (2) zveřejňovat úspěšné anti-korupční kroky afghánské vlády.“186  

Konkrétně musí dojít ke zlepšení finančního dohledu, vytvoření soudní kapacity 

vyšetřování korupce, odsuzování a odvolání zkorumpovaných úředníků a vzdělávání 

veřejnosti.   

                                                 
184 Country Strategy Paper - Islamic Republic of Afghanistan 2007-2013. European Commission, 
http://www.eeas.europa.eu/afghanistan/csp/07_13_en.pdf, staženo: 21.12.2010, s. 24. 
185 Gross, E. (2009). Security Sector Reform in Afghanistan: the EU’s contribution. European Union 
Institute for Security Studies, Occasional Paper 78, April 2009,  
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/op78.pdf, staženo: 12.11.2010, s. 41.  
186 Afghanistan and Pakistan Regional Stabilization Strategy (Office of the Special Representative for 
Afghanistan and Pakistan – Updated February 2010). 
http://www.state.gov/documents/organization/135728.pdf, staženo: 8.5.2010, s. 7. 
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 Do roku 2010 bylo jmenováno 11 soudců při afghánském nezávislém anti-

korupčním tribunálu, který má za úkol odsuzovat činy zneužití moci. Spojené státy 

do budoucna hodlají tento tribunál podporovat technickou a další asistencí. Operační 

skupina pro vyšetřování závažných zločinů (Major Crimes Task Force) při 

ministerstvu vnitra spolupracuje se Spojenými státy a Velkou Británií na vyšetřování 

afghánských úředníků z nezákonných aktivit. Dalšími nástroji boje s korupcí jsou: 

antikorupční jednotka působící pod generálním prokurátorem (Afghan Attorney 

General’s Anti-Corruption Unit) a Kancelář nejvyššího dozoru (High Office of 

Oversight, HOO), které se USA zavázaly podporovat. 

 Spolu s bojem proti korupci je také důležité zaměřit pozornost na rozvoj 

vládnutí v provinciích tak, aby byly místní vlády blíže občanům a byly více vidět. 

Vhodnými prostředky jsou konkrétně zvýšení počtu ministerských úředníků 

v provinciích a rozvoj programu na vzdělávání úředníku z hlavních ministerstev 

(ministerstva financí, ministerstva zdravotnictví, ministerstva zemědělství,…) tak, 

aby spolu s civilními experty byly schopni poskytovat základní služby v oblastech, 

které byly v nedávné době ovládnuty ISAF (zejména na východě a jihu 

Afghánistánu).187 

 Snaha Spojených států v oblasti podpory větší transparentnosti ale v praxi 

naráží na spoustu problémů. Audit SIGAR odhalil nedostatky v přístupu Spojených 

států. Ačkoli se Spojené státy zavázaly k boji s korupcí a podpoře HOO, audit 

SIGAR ukázal, že „… HOO nenaplňuje organizační, vnější ani osobní nezávislost 

nutnou pro efektivní vykonávání svých kontrolních funkcí. Audit také odhalil, že 

HOO i nadále čelí operačním problémům včetně omezeného množství 

kvalifikovaného personálu. Navíc bylo odhaleno, že Spojené státy, které se zavázaly 

k podpoře HOO nevyčlenily úřad nebo osobu zodpovědnou za asistenci tomuto 

úřadu.“188   

 Důkazem, jak může netransparentnost vlády ohrozit stabilitu celého 

politického systému, jsou poslední parlamentní volby z 18. září 2010. V důsledku 

podvodů a manipulací došlo v prosinci 2010 k demonstraci neúspěšných kandidátů, 

                                                 
187 Afghanistan and Pakistan Regional Stabilization Strategy (Office of the Special Representative for 
Afghanistan and Pakistan – Updated February 2010). 
http://www.state.gov/documents/organization/135728.pdf, staženo: 8.5.2010, s. 8. 
188 Quarterly Report to the United States Congress. Special Inspector General for Afghanistan 
Reconstruction (SIGAR), 30 January 2010, 
http://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/jan2010/pdf/SIGAR_Jan2010.pdf, staženo 29.12.2010, s. 
79. 
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kteří věří, že jejich nezvolení bylo způsobeno manipulací během hlasování. „ve 

čtvrtině provincií –šesti až osmi – vzniklo značné napětí, protože jedna frakce cítila, 

že ztratila své zastoupení v parlamentu z důvodu podvodů nebo manipulací při 

sčítání.“189 Legitimita vlády je tím ohrožena a lze jen stěží předvídat, jaké dopady 

bude mít tato situace na křehký politický systém. Je zřejmé, že Afghánistán nikdy 

nebude stabilní bez zodpovědné a transparentní. „Vít ězství nezaručí zlepšené 

vládnutí a zodpovědnost, ale bez nich je porážka zaručena.“190  

 
 

                                                 
189 Worden, s. (2010). Transparency is the Key to Legitimace Afghan Parliamentary Elections. United 
States Institute of Peace, Peace Brief 61, 14 October 2010, 
http://www.usip.org/files/resources/PB%2061%20Transparency%20is%20the%20Key%20to%20Legi
timate%20Afghan%20Parliamentary%20Elections.pdf, staženo: 10.12.2010. 
190 Thier, A. (2009). The Afghan Elections: Who Lost What?. United States Institute of Peace, Peace. 1 
October 2009, http://www.usip.org/publications/the-afghan-elections-who-lost-what, staženo: 
30.12.2010. 
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ZÁVĚR 

 

V této diplomové práci jsem se věnovala komparaci civilních kapacit 

stabilizačních a rekonstrukčních misí Evropské unie a Spojených států. V první 

kapitole jsem vysvětlila pojem stabilizační a rekonstrukční operace, jejich cíle a 

principy, kterými by se tyto operace měly řídit. Tyto zásady (jasně definované cíle, 

dlouhodobost působení, místní populace by měla řídit vlastní rozvoj a priority, 

posílení místních institucí, rozdělení zdrojů podle místních potřeb, spolupráce 

s dalšími vládami, dárci, NGO, soukromým sektorem a univerzitami, princip 

flexibility, pravidlo zodpovědnosti a transparentnosti) jsem definovala proto, abych 

je mohla v poslední kapitole věnující se misím v Afghánistánu použít jako hodnotící 

rámec praktického fungování misí.  

Druhá kapitola se věnuje Evropské unii a jejímu vývoji stabilizačních a 

rekonstrukčních kapacit. V této části práce jsem se zabývala vývojem civilních 

kapacit pro stabilizační a rekonstrukční mise, jejich institucionálním zakotvením a 

funkčními principy. Stejnou strukturu pak obsahovala také kapitola následující, která 

sledovala vývoj stabilizačních a rekonstrukčních kapacit ve Spojených státech. Jejich 

porovnáním jsem chtěla zjistit, zda rychlý rozvoj stabilizačních a rekonstrukčních 

kapacit ve Spojených státech v posledních několika letech povede k marginalizaci 

Evropské unie v této oblasti. Výsledkem jejich porovnání je zjištění, že ačkoli EU a 

USA disponují různě silnými nástroji pro rozvoj civilních kapacit, v konečném 

důsledku čelí v podstatě stejným problémům. Konkrétně se jedná o problémy 

s financováním, kde jednotlivé členské státy EU nejsou v současné době ochotné 

navyšovat své příspěvky na mise SBOP. Ve Spojených státech prostředky přidělené 

Kongresem neumožňují rozvoj všech plánů S/CRS. Navíc ve Spojených státech 

spolu soupeří ministerstvo obrany a ministerstvo zahraničí (respektive  S/CRS) o 

rozvoj civilních kapacit stabilizačních a rekonstrukčních misí. Vytváření paralelních 

kapacit tak oslabuje celý projekt civilních kapacit stabilizačních a rekonstrukčních 

misí nejen finančně, ale také personálně. Shodně EU i USA nedisponují dostatečným 

počtem civilních expertů pro nasazení do misí. V Afghánistánu se to projevuje 

například tak, že mise EUPOL byla po několik let přítomna zejména v Kábulu a do 

provincií se rozšířila až později a v mnohem slabším složení. Efektivita celkové 

rekonstrukce policejního systému Afghánistánu tím trpí.  Fakt, že Spojené rozvíjí 
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civilní kapacity v rámci ministerstva obrany, nejen že nezvyšuje morální a politický 

kredit USA v Afghánistánu, ale také komplikuje spolupráci s civilními experty 

z jiných zemí. Celkově jsem došla k závěru, že ačkoli Spojené státy rozvíjí 

stabilizační a rekonstrukční kapacity rychle, způsob, jakým se tak děje není vždy 

nejvhodnější, ačkoli se může zdát nejsnadnější (jako například rozvoj civilních 

kapacit v rámci ministerstva obrany) a dlouhodobého hlediska je tedy méně 

koncepční. 

Poslední kapitola této práce hodnotí mise EU a USA v Afghánistánu a to 

podle evaluačních kritérií, která byla uvedena v první kapitole. Strategické cíle 

Evropské komise a mise EUPOL Afghánistán lze označit za jasně definované, 

s dlouhodobým dopadem a snahou budovat vlastní afghánské kapacity, aby tak 

mohlo dojít k postupné stabilizaci situace v zemi a posílení místních institucí.  

Existují zde jasně definované cíle, které mají dané dlouhodobé časové plány. EU se 

snaží zapojit afghánské úřady do vlastního rozvoje, a to například tím, že 50 procent 

pomoci plyne do Afghánistánu prostřednictvím afghánských národních programů. 

Dále se EU snaží budovat vlastní afghánské kapacity, které budou dále vést rozvoj 

země. Příkladem takového přístupu je mise EUPOL Afghánistán, respektive její 

školení vyšších policejních velitelů a školitelů, kteří jsou pak dále schopni cvičit 

další afghánské policisty sami. Předpokládaný vznik policejní akademie roku 2011 je 

krokem směrem k posílení místních institucí a zvýšení odpovědnosti místních 

obyvatel. Posílení místních institucí a decentralizace je v Afghánistánu velmi složitý 

proces, protože ne všechny oblasti jsou stejnou měrou ovládány centrální vládou a 

aktivity EU v této oblasti civilní stabilizace a rekonstrukce nejsou ve všech oblastech 

dostatečně silné. Dalším hodnotícím kritériem bylo rozdělení zdrojů podle místních 

potřeb. V této oblasti EU vždy usilovala o flexibilitu a vymezila tak několik 

prioritních oblastí rozvoje, které lze přizpůsobit místnímu prostředí. Úspěchem tak je 

zvýšení dostupnosti zdravotnické péče z 9 na 65 procent. Částečným neúspěchem 

může být naopak slabost některých částí mise EUPOL Afghánistán zejména 

v odlehlých provinciích. Poměr příslušníků mise v Kábulu a mimo něj je stále 

nevyvážený, což není odpovídající situace. V oblasti koordinace postupu s dalšími 

státy a NGO sice bylo uděláno mnoho, v praktické rovině ale není koordinace 

postupu vždy hladká. Příkladem může být snaha EU koordinovat oblast policejní 

spolupráce, k jejímuž účelu vznikl Mezinárodní policejní koordinační úřad 

(International Police Coordination Board, IPCB), který ovšem nedisponuje 
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dostatečným počtem personálu, a tak jeho reálné nefungování koordinaci policejní 

spolupráce neusnadňuje. Flexibilita mise EU v Afghánistánu byla a je velmi 

ovlivňována finančními prostředky, ovšem například v době voleb byla vyslána další 

mise, která monitorovala průběh voleb, a poskytla finanční prostředky na jejich 

organizaci a školení samotných Afghánců, což lze považovat za projev flexibilního 

přístupu a reakce na momentální potřeby. A konečně posledním kritériem hodnocení 

byla zodpovědnost a transparentnost. EU se snaží bojovat s korupcí, podvody u 

voleb, snaží se rozvíjet justici, dosavadní výsledky jsou mnohdy skromné, ovšem 

tyto cíle jsou velmi dlouhodobé a jejich naplnění není otázkou několika let.  

Hlavními problémy působení EU v Afghánistánu tak je nedostatečnost 

kapacit a personálu, která pramení ze systému vysílání misí EU. Bruselské centrum 

závisí na naplnění závazků členských států EU a nemá tak vlastní kapacity, které by 

mohlo do Afghánistánu nebo do jiné mise vyslat. Tento stav tak snižuje nejen 

akceschopnost EU v jednotlivých oblastech Afghánistánu, ale také její flexibilitu. 

Ovšem tento fakt nemění nic na tom, že mise EUPOL Afghánistán poskytuje jasnou 

přidanou hodnotu k rozvoji Afghánistánu, protože kapacity a zkušenosti Spojených 

států v oblasti civilního výcviku policistů a justice nejsou ani zdaleka takové, jako 

kapacity EU.  

 Druhým porovnávaným aktérem byly Spojené státy a jejich civilní 

stabilizační a rekonstrukční aktivity. Stejně jako EU i USA mají jasně definované 

cíle a dlouhodobé plány. Ne vždy tomu tak ale bylo. Po zahájení stabilizačních a 

rekonstrukčních iniciativ byly Spojené státy velmi kritizovány za jejich důraz na 

krátkodobé cíle s cílem získat na svou stranu veřejné mínění. Plnění těchto 

krátkodobých cílů by bylo ku prospěchu věci, ovšem musely by být součástí širší 

strategie, což se v té době nedělo. Stejným problémem byla i obtížná spolupráce 

civilní a vojenské složky mise, protože jejich nejasně vymezené role ovlivňovaly 

plnění cílů mise. V dnešní době již ale plán pro rozvoj Afghánistánu existuje a jak 

jsem uvedla na příkladu rozvoje v zemědělské oblasti, má i znatelné úspěchy. Velmi 

kritizovanou oblastí stabilizační a rekonstrukční mise USA v Afghánistánu je 

pravidlo určující dominantní roli místní populace v řízení vlastního rozvoje.  Ačkoli 

ve zprávách a oficiálních dokumentech Spojené státy proklamují spolupráci 

s Afghánci na prioritizaci Afghánské národní rozvojové strategie, zprávy z reálného 

průběhu této spolupráce vyznívají pro Spojené státy kriticky. Podobná je situace 

v případě snahy po posílení kapacit místních institucí, ačkoli i zde dochází 



 
 

77 

k pokrokům správným směrem, kdy Spojené státy spolupracují s Afghánci na vzniku 

Provinčních rozvojových plánů. Jedná se ale o fázi spolupráce, která je potřeba 

v praktické rovině mnohem více propracovat. Následující kritérium rozdělení zdrojů 

podle místních potřeb je v podání USA vcelku uspokojivě naplněno. Vždyť samotný 

model PRT je konceptem, které má přispět k rozvoji jednotlivých oblastí podle 

konkrétních místních potřeb. Rozvoj infrastruktury, zdravotnictví a vzdělávání tak 

probíhá na lokální úrovni. Stejně jako EU, i USA ve svých prohlášeních přikládají 

význam spolupráci s dalšími státy, nevládními organizacemi a jinými aktéry 

působícími v Afghánistánu. Do budoucna se chtějí zaměřit na rozvoj regionální 

diplomacie a zlepšování koordinace pomocí Kanceláře zvláštního vyslance pro 

Afghánistán a Pákistán a ambasády v Kábulu. V souvislosti se snahou po lepší 

koordinaci se Spojené státy snaží také o větší flexibilitu, ale i zde naráží na podobné 

problémy, jakými je například nejednotné velení všech PRT. Posledním principem je 

zodpovědnost a transparentnost, jíž se USA snaží dosáhnout primárně bojem 

s korupcí. Pod vedením USA bylo jmenováno 11 soudců při Afghánském nezávislém 

anti-korupčním tribunálu, který má za úkol odsuzovat činy zneužití moci. Spojené 

státy do budoucna hodlají tento tribunál podporovat technickou a další asistencí. 

Dalšími nástroji boje s korupcí jsou: Afghánský generální prokurátor působící 

v rámci anti-korupční jednotky (Afghan Attorney General’s Anti-Corruption Unit) a 

Kancelář nejvyššího dozoru (High Office of Oversight, HOO), které se USA 

zavázaly podporovat. Snaha Spojených států v oblasti podpory větší transparentnosti 

ale v praxi naráží na spoustu problémů jako nedostatek osob, které se budou podílet 

na asistenci afghánským institucím potírajícím korupci. V praxi se tak transparentní 

vláda stává dlouhodobým a těžko dosažitelným cílem. Důkazem mohou být volby 

z roku 2009 a 2010, kdy docházelo k vážným manipulacím a podvodům.  

 V současné době je prostředí v Afghánistánu na mnohých místech 

nebezpečné a Taliban zde stále disponuje značnou mocí a mezinárodní jednotky ani 

afghánský stát nejsou často schopny běžným Afgháncům zajistit bezpečí. V tomto 

prostředí je stabilizace a rekonstrukce velmi náročným úkolem. Z výše provedené 

komparace lze ale konstatovat, že v mnoha oblastech, jakými jsou například 

zdravotnictví, školství a rozvoj zemědělství, se situace pozvolna zlepšuje. Budoucí 

roky a nejspíše i desetiletí rozhodnou, jak úspěšné současné snahy EU a USA 

v konečném důsledku budou.  
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CIZOJAZY ČNÉ RESUMÉ/SUMMARY 

 

In this diploma thesis “Comparison of EU and US civilian capacities for the 

stabilization and reconstruction (the case of Afghanistan)” deals with the problematic 

of civilian capacities for stabilization and reconstruction missions on the case of the 

two main actors, the USA and the European Union. Under this objective I analyzed 

the institutional, functional and also financial aspects of these capacities as well as 

the dynamics of their development in time. 

 The first chapter deals with the definition of the stabilization and 

reconstruction missions, it explains its general rules which are supposed to be 

fulfilled. These crosscutting principles (clearly defined goals, activities with long-

acting impact, host nation ownership and capacity, reinforcement of local 

institutions, divide of the resources according to local needs, cooperation with other 

governments, donors, NGO’s, private sector and universities, principle of flexibility, 

rule of accountability and transparency) were defined in order to be applied in the 

last chapter on the evaluation and analysis of the case of Afghanistan’s stabilization 

and reconstruction missions.  

For the aim of the final comparison, the second and third chapters are 

dedicated to the EU and USA development of the civilian stabilization and 

reconstruction capacities. I wanted to answer the question whether the quick 

development of the stabilization and reconstruction capacities in the USA last years 

would lead to the marginalization of the EU in this field.  The outcome of this 

analysis was the finding that although EU and USA has developed differently strong 

tools for the development of such civilian capacities, finally they face the same 

problems in their later use in practice. 

The case study of Afghanistan revealed that the previously outlined principles 

are essentially fulfilled but the shortcomings in certain areas can’t be overlooked 

(insufficient number of staff, civil-military cooperation and many others). 
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PŘÍLOHY 

 
Č. 1 

 
 
 
Zdroj: European Union Police Mission to Afghanistan http://www.eupol-

afg.eu/pdf/100426FACTSHEET.pdf, staženo: 9.5.2010. 
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Č. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Stability Operations FM 3-07. Headquarters, U.S. Army Training and 

Doctrine Command, October 2008, 

http://usacac.army.mil/cac2/repository/FM307/FM3-07.pdf, staženo: 1.11.2010. 
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Č. 3 
 

 
 
Zdroj: NATO (Mapa PRT týmů v Afghánistánu) 

http://www.nato.int/isaf/docu/epub/pdf/placemat_archive/isaf_placemat_091001.pdf, 

staženo: 23.12.2010.  
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