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Úvod

Tématem předkládané diplomové práce je problematika kvazi-států a 

vytvoření jejich typologie. Ve své práci pod pojem kvazi-stát zahrnuji 

všechny politické jednotky, které si nárokují statut suverénního státu, ale 

mají problémy se splněním empirických charakteristik státu nebo se 

suverenitou. Buď postrádají vnější suverenitu a tím schopnost vstupovat do 

vztahů s ostatními suverénními státy, nebo vnitřní suverenitu (důsledkem 

toho nejsou plně svrchovanou a konstitučně nezávislou autoritou nad 

územím a obyvatelstvem, které si nárokují).

V předkládané práci se zaměřuji zejména na roli politicko- 

geografického faktoru v problematice kvazi-států. Vycházím z hypotézy, že 

kvazi-státy netvoří homogenní skupinu politických entit, ale naopak se od 

sebe významně odlišují (z důvodů proč je nelze považovat za suverénní 

státy). Cílem mé práce je vytvořit typologii těchto politických jednotek, 

která by reflektovala jejich různorodost, právě s důrazem na politicko- 

geografický aspekt. Ten je podle mne v mnoha případech důvodem, proč 

dané politické jednotky mají problém se splněním empirických 

charakteristik státnosti, s mezinárodním uznáním jejich suverenity, 

respektive s kontrolou území, které si oficiálně nárokují. Za klasický příklad 

kvazi-státu lze zmínit Tchaj-wan, Severokyperskou tureckou republiku nebo 

Somálsko.

Vycházím z literatury zaměřené na politologii, politickou geografii, 

mezinárodní právo a mezinárodní vztahy. Ze základní politicko-geografické 

literatury se jedná o text M. I.Glassnera a H. J.de Blije - Systematic Political 

Geography, V.Baara - Národy na prahu 21.století: emancipace nebo 

separatismus? a sborníku Stát, prostor, politika (z těchto prací vycházím při 

definici státu, kvazi-státu, suverenity a vypracování některých case studies), 

ze základní literatury zaměřené na mezinárodní vztahy se zejména jedná o 

texty R.H.Jacksona -  Quasi - States: Sovereignty, International Relations



and the Third World a G. S0rensena -  Stát a mezinárodní vztahy (z těchto 

prací vycházím zejména při definování vnitřní a vnější suverenity a pojmu 

kvazi-stát). Ze základní literatury zaměřené na mezinárodní právo se jedná o 

text J.Malenovského - Mezinárodní právo veřejné - obecná část a K.Klímy - 

Teorie veřejné moci (vládnutí), z těchto prací vycházím mimo jiné při 

určování empirických charakteristik státu. Z politologické literatury 

používám zejména texty pro zpracovávání jednotlivých case studies (jedná 

se např. o text Is Dayton failing? Bosnia four years after peace agreement). 

Významnou roli pro tuto práci mají i periodika. Jedná se zejména o speciální 

vydání politologického titulu Political Studies č.3 z roku 1999 zaměřeného 

na problematiku suverenity, ale i další periodické tituly z oblasti 

mezinárodních vztahů. Využívám také různé dokumenty (např. Daytonské 

dohody, rezoluce Rady bezpečnosti OSN, rezoluce Valného Shromáždění 

OSN, které využívám pro vypracování jednotlivých case studies) a 

internetové zdroje, které jsou důležité kvůli dynamice vývoje v jednotlivých 

kvazi-státech. Použitá literatura byla zvolena tak, aby vyhovovala zaměření, 

cíli a rozsahu této diplomové práce. Z tohoto důvodu jsem se zaměřil na 

zdroje nejvíce související s tématem mé práce a nejvíce vyhovující jejím 

cílům.

Struktura práce je  členěna následujícím způsobem. V první 

(teoretické) části stati se zaměřuji na problematiku instituce státu, 

suverenity, kvazi-státu a jejich vymezení. V této části také předkládám 

obecnou typologii kvazi-států. Cílem této části je vymezit empirické 

podmínky, které musí politická entita naplnit, aby si mohla nárokovat statut 

státu. Považuji za nezbytné vymezit pojem státu, protože kvazi-státy 

představují určitou odchylku od státu jako takového. Přesné vymezení 

instituce státu považuji za nezbytný krok pro pozdější přesné vymezení 

kvazi-států. V této části vycházím mimo jiné z textu M. I.Glassnera a H.de 

Blije - Systematic Political Geography, Úmluvy z Montevidea o právech a 

povinnostech států z roku 1933, J.Malenovského - Mezinárodní právo 

veřejné -  obecná část a dalších textů. Také vymezení suverenity považuji za



nezbytné kvůli tomu, že charakteristikou většiny kvazi-států je částečná 

nebo úplná absence suverenity (vnitřní či vnější). V této části textu 

vycházím z textu R. H.Jacksona -  Quasi States: Sovereignty, International 

Relations and the Third World, Georga S0rensena -  Stát a mezinárodní 

vztahy, periodika Political Studies č.3 z roku 1999. Pokusím se objasnit, 

jaké faktory hrají roli v tom, že některé politické entity mají problémy se 

získáním statutu státu -  mezinárodního uznání (např. Tchaj-wan, 

Somaliland, Podněsterská republika a další), ačkoliv splňují empirické 

charakteristiky státnosti a mají efektivní vládu, což je obecně považováno za 

nezbytné podmínky pro zisk mezinárodního uznání nezávislosti státu. A 

naopak, proč některým státům (např. Somálsku, Súdánu či Kambodži) nikdy 

nebylo mezinárodní uznání odejmuto či zpochybňováno ostatními státy, 

ačkoliv na území těchto politických jednotek de facto přestala fungovat 

ekonomika, výkonný administrativní systém, ztratily schopnost kontrolovat 

rozsáhlé části svého území, zajistit jeho integritu či uplatnit monopol 

legitimního násilí na svém teritoriu (například kvůli secesionistickým 

pokusům, občanské válce, neschopnosti potlačit regionální rebelie či 

organizovaný zločin atd.). Dále v teoretické části vymezuji definici 

suverénního státu, definuji kvazi-stát a předkládám vlastní typologii kvazi- 

států.

Předkládaná typologie vychází z empirické analýzy mezinárodního 

prostředí v době existence OSN. Toto časové období jsem zvolil vzhledem 

к omezenému rozsahu diplomové práce. Navíc vycházím z předpokladu, že 

právě v období působení této globální organizace dochází к prudkému 

vzestupu počtu suverénních států (v souvislosti s dekolonizací a rozpadem 

Sovětského svazu). V tomto období se stát zároveň stává dominantní a de 

facto jedinou plně „legitimní“ formou politického uspořádání teritoria. 

Zároveň však dochází к procesu dezintegrace mnohých nově vzniklých 

států, které se při svém vzniku vyznačovaly značnou slabostí. V souvislosti s 

nárůstem suverénních států podle mne dochází i к nárůstu počtu kvazi-států, 

jejichž existence není v mnoha případech reflektována na politických



mapách. Ve své práci vycházím z hypotézy, že existují čtyři základní 

kategorie kvazi-států. Do první spadají politické entity, které nesplňují 

základní charakteristiky suverénního státu (území a obyvatelstvo). Do druhé 

kategorie zařazuji jednotky, které si nárokují statut státu, jsou uznány 

signifikantní částí mezinárodního společenství -  existujícími státy, splňují 

empirické charakteristiky státnosti, kterými je stát definován (území, trvalé 

osídlení), ale nejsou vnitřně suverénní. Tj. nemají plnou kontrolu nad svým 

suverénním teritoriem ani nedisponují svrchovanou mocí nad svým 

obyvatelstvem, která není omezena zákony pocházejícími mimo toto území. 

Do třetí kategorie spadají politické jednotky, které splňují všechny 

empirické charakteristiky státu, ale nedostává se jim  formálního uznání ze 

strany členů mezinárodního společenství (v současné době jsou 

nejznámějšími příklady Tchaj-wan, Somaliland nebo Severokyperská 

turecká republika), přestože splňují všechny empirické předpoklady pro 

vytvoření samostatného státu. V odborné literatuře zaměřené na 

mezinárodní vztahy jsou tyto entity označovány za de facto státy. Do čtvrté 

kategorie spadají entity, které mají problém s vnitřní i vnější suverenitou. 

Všechny základní kategorie kvazi-států dále člením do podkategorii. Toto 

členění čtyř kategorií považuji za podstatné vzhledem к různorodému 

charakteru těchto kvazi-států. Jednotlivé podkategorie reflektují 

charakteristické rysy, které jsou daným kvazi-státům společné. Jedná se 

zejména o důvody, které způsobují, že dané entity nemohou být považovány 

za suverénní státy. Pečlivě jsem zvážil i problematiku tzv. soukromých států 

a zemí, jejichž zahraniční a bezpečnostní politika je omezena jiným státem, 

např. „satelity“ SSSR, Federace Mikronésie, Marshallovy ostrovy atd.

V prvním případě se domnívám, že se nedá hovořit o kvazi-státech, protože 

soukromé státy nesplňují žádné aspekty státnosti a jedná se o tolerovaný 

stav ze strany státu, na kterém se taková entita vyskytuje. Případ tzv. 

satelitů, Marshallových ostrovů, Federace Mikronésie atd. je 

komplikovanější problematikou a zabývám se jí podrobněji v části o kvazi- 

státech, které mají problémy s vnitřní suverenitou. V této části práce



vycházím z textu R. H.Jacksona -  Quasi States: Sovereignty, International 

Relations and the Third World a M.Glassnera a H J. de Blije - Systemic 

Political Geography. Jackon i Glassner se zabývají tématem kvazi-států, ale 

vymezují toto téma odlišně, než je tomu v této práci.

Podstatnou částí stati předkládané diplomové práce je i popis 

charakteristických znaků jednotlivých podkategorií kvazi-států a 

vypracování case studies, které tvoří druhou - empirickou část stati této 

diplomové práce. Jejich cílem je vysvětlit na konkrétních případech, jaké 

jsou obecné charakteristiky pro kvazi-státy spadající do jednotlivé 

kategorie/podkategorie. Cílem case studies není podat vyčerpávající 

historický přehled o vývoji ani o současné politické situaci jednotlivých 

kvazi-států, ale upozornit především na podstatné politicko-geografické 

aspekty (pokud mají tento charakter) způsobující, že daná politická entita 

má problém se ziskem statutu suverénního státu. Předmětem jednotlivých 

case studies jsou nejtypičtější či nej zajímavější příklady každé podkategorie 

kvazi-států. V této části také do značné míry vycházím z jednotlivých case 

studies, internetových zdrojů, protože samotné téma diplomové práce se 

dynamicky proměňuje a není v literatuře podrobně zmapováno.

Problematika kvazi-států je dynamicky se vyvíjejícím tématem. 

Mnohé jednotky, které v minulých dekádách splňovaly charakteristiky 

kvazi-států, se staly plnohodnotnými a plně suverénními členy 

mezinárodního společenství a jiné naopak. Z tohoto důvodu je u některých 

kvazi-států zmíněných v jednotlivých podkategoriích uvedeno časové 

období, ve kterém splňovaly podmínky pro zařazení do té které 

podkategorie, či mezi kvazi-státy obecně. Případy některých politických 

jednotek jsou natolik komplikované, že splňují podmínky pro zařazení do 

několika podkategorií zároveň (z tohoto důvodu mohou být některé kvazi- 

státy zmíněny ve více podkategoriích). V některých případech může být také 

sporné, do které podkategorie určitý kvazi-stát zařadit. Proto je nutné chápat 

předkládanou typologii jako flexibilní. Cílem této diplomové práce 

rozhodně není podat vyčerpávající přehled všech kvazi-států vyhovujících



kritériím jednotlivých podkategorii. Hlavním cílem této práce je vytvořit 

typologii kvazi-států. Samotnou existenci kvazi-států považuji za velmi 

zajímavou, významnou a dynamicky se vyvíjející problematiku zejména 

kvůli tomu, že politické mapy v mnoha případech nereflektují jejich 

faktickou existenci. Otázkou je, zdaje  problematika kvazi států přechodným 

jevem souvisejícím s procesem dekolonizace, či trvalým problémem, který 

nebude možné ignorovat.

Vzhledem к existenci značného množství politických jednotek, které 

mohou být považovány za kvazi-státy a jejich velmi odlišnému charakteru, 

považuji za přínosné pokusit se o vytvoření typologie kvazi-států, která by 

přispěla к lepší orientaci v dané problematice. Cílem práce je vytvoření 

typologie kvazi-států za použití komparativní metody a vypracování 

analytických case studies.



1 Teoretická část
1.1 Stát

Vymezení státu coby instituce a nalezení vhodné definice je klíčové 

pro vytvoření typologie kvazi-států. Zmínit všechny koncepce státu je 

vzhledem к rozsahu této práce nemožné a není mojí ambicí. К  problematice 

státu přistupují odlišně autoři z oblasti mezinárodního práva, mezinárodních 

vztahů, politické geografie, sociologie a dalších oborů. Zaměřuji se zejména 

na politicko-geografické vymezení státu, nevynechávám významnou 

koncepci státu Maxe Webera, která je dnes považována za klasickou a 

zmiňuji i některé další definice, které považuji za přínosné pro tuto práci.

Každá práce, která se zabývá problematikou státu by neměla 

opominout Úmluvu z Montevidea o právech a povinnostech států z roku 

1933, která definuje čtyři aspekty nezbytné к tomu, aby entita mohla být 

považována za stát. „ČI. 1 této smlouvy stanoví, že by stát coby subjekt 

mezinárodního práva, měl disponovat trvalým osídlením, definovaným 

územím, vládou a schopností vstupovat do vztahů s ostatními státy.“(Fox, 

2002:23, Úmluva z Montevidea o právech a povinnostech států) Klasická 

definice M.Webera říká: „Stát je lidské společenství, které (úspěšně) 

vykonává monopol legitimního užití fyzické moci uvnitř daného území.“ 

(Romancov, 2002:403) Tuto definici státu zmiňuje i Francis Fukuyama, 

který ji parafrázuje. „Podstatou státnosti je  jinými slovy donucení: 

elementární schopnost poslat někoho v uniformě a se zbraní, aby donutil 

obyvatelstvo respektovat zákony státu.“(Fukuyama, 2004:6) Důraz na 

politickou moc klade při definování státu i politologie. „Z hlediska 

politologického je stát organizovanou politickou mocí jako 

politickomocensky organizovaná společnost. Stát v tomto smyslu má 

monopol užití moci, a tudíž pravidla moci definuje. Stát je nositelem práva



jako mocenského prostředku, s ohledem na politický režim tak stojí jakoby 

„nad právem“, resp. naopak, pokud respektuje doktrínu právního státu, je 

sám právem vázán a i ve vztahu к právu zodpovědný.“(Klíma, 2003:98) 

Velmi často je citována koncepce Jellinka, která zmiňuje tři podstatné prvky 

státu. Podle této definice se stát skládá:

- ze státního území,

- z obyvatelstva (lidu) jeho obývajícího,

- z určité organizace tohoto obyvatelstva, která slouží výkonu státní moci. 

(Jellinek, 1906: 148, 187, 412-456, citováno dle Jehlička, Tomeš, Daněk, 

2000:222) Zajímavý je Malenovského pohled na stát. „Uvedenou trojici 

prvků považuje za prvky s objektivní povahou, které však mohou být 

s ohledem na charakter státu jako subjektu mezinárodního práva oslabovány 

prvkem subjektivním, tím je podmíněnost subjektivity nového státu jeho 

uznáním, tj. kooptací ostatními státy do mezinárodního společenství.“ 

(Jehlička, Tomeš, Daněk, 2000:222) Malenovský určuje následující prvky, 

který musí stát z pohledu mezinárodního práva splnit. „Stát nemůže 

vzniknout ani existovat bez vlastního území. Stejně jako v případě 

teritoriálního prvku, nepřipouští ovšem mezinárodní právo vznik ani 

existenci státu bez obyvatelstva (tím by ostatně bylo pojmově vyloučeno i 

uplatňování veřejné moci na dotyčném území). Obyvatelstvem se chápe 

celek jednotlivců obou pohlaví, kteří spolu žijí na daném území jako 

organizované společenství. Tato stručná definice implikuje, zdůrazňuje 

usedlý, přirozený a trvalý charakter obyvatelstva. Veřejnou mocí (vládou) se 

rozumí soustava státních orgánů, které jsou schopny zajistit na příslušném 

území takový minimální standard územní správy a veřejného pořádku, který 

umožňuje nerušenou koexistenci daného státu s jinými členy mezinárodního 

společenství. Mezinárodní právo tu vystačí s požadavkem efektivity vlády, 

tzn. aby vláda byla fakticky schopna podřídit své autoritě všechny osoby 

podléhající její jurisdikci. Zpravidla postačí к identifikaci státu jako 

subjektu mezinárodního práva existence všech tří prvků. Přesto se jeví jako 

praktické trvat i na čtvrtém předpokladu - způsobilosti územní jednotky



vstupovat do mezinárodněprávních poměrů, což ostatně činí Montevidejská 

úmluva o právech a povinnostech států z r.1933 ve svém č l.l.“(Malenovský, 

1997:80-83) Podobný názor o vztahu mezi objektivními aspekty státu (lze je 

označit i za geografické či empirické prvky státu) a subjektivními (ty lze 

označit i za politické) zastává i Glassner, jehož pojetí státu je zmíněno 

v dalším textu. „Stát je prostor. Jedná se o koncept reprezentovaný určitými 

symboly a vyžadující (ne vždy však úspěšně) loajalitu svých občanů. Aby 

prostor mohl být považován za stát ve striktním slova smyslu, musí 

v rozumné míře splňovat následující charakteristiky. 1) Území. Stát musí 

držet určitou část zemského povrchu a měl by mít více či méně uznané 

hranice, i když některé z jeho hranic jsou nejasně definované nebo sporné. 

2) Trvalé osídlení. Oblast bez obyvatel, bez ohledu na její velikost, nemůže 

být státem. 3) Vláda. Lidé žijící na určitém teritoriu musí mít nějakou formu 

administrativního systému, к zajištění funkcí, které obyvatelstvo potřebuje 

nebo vyžaduje. Bez politické organizace nemůže stát existovat. 4) 

Organizovaná ekonomika. Zatímco každá společnost má určitou formu 

ekonomického systému, stát má trvalou odpovědnost za mnoho 

ekonomických aktivit, i když se jedná jen o vydávání peněz do oběhu či 

regulaci zahraničního obchodu, a dokonce i tehdy když jsou ekonomické 

funkce zvládány velmi špatně. 5) Oběhový systém. Aby stát mohl fungovat, 

musí existovat organizovaná forma dopravy a výměny zboží, obyvatel, 

myšlenek z jedné části území do druhé. Tyto požadavky na stát jsou všechny 

geografického charakteru. Další dva požadavky jsou tradičně z oblasti 

politických věd a mezinárodního práva. V mnoha případech mohou být 

geografická kritéria poměrně jasná, ale pouze politická kritéria jsou 

rozhodující při určování, zda-li je  politická jednotka státem.“ (Glassner,de 

Blij, 1989:37-39)

Glassner tedy podobně jako Malenovský klade důraz na vztah mezi 

geografickými a politickými kritérii státnosti (Malenovský hovoří o 

subjektivních a objektivních kritérií).Glassner také zmiňuje otázku podpory 

obyvatelstva státu. Nicméně tento aspekt není obvykle příliš často
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zdůrazňován. Výjimkou je např. Paul Taylor. „Podpora obyvatelstva státu 

byla po dlouhou dobu považována za podmínku pro uznání státu.“(Taylor, 

1999:558). Mezi zmíněná politická kritéria patří podle Glassnera:

„1) Suverenita. Existuje obecná shoda v tom, že stát je suverénní či 

disponuje suverenitou, ale neexistuje shoda v tom, co přesně suverenita 

znamená. V obecném slova smyslu se jedná o moc nad lidmi na určitém 

území, která je neomezená zákony pocházející mimo jurisdikci tohoto 

území, či absolutní nezávislost bez jakékoliv vnější kontroly.

2) Uznání. Aby politická jednotka byla akceptována jako stát, musí 

být uznána signifikantní částí mezinárodního společenství -  existujících 

států. Odborníci na mezinárodní právo se neshodují, zda-li takové uznání je 

deklaratomí či konstitutivní.“(Glassner,de Blij, 1989:39) I podle teorie 

mezinárodního práva má mezinárodní uznání podstatný význam. „Přestože 

uznání státu nemá žádný vliv na existenci státu jakožto subjektu 

mezinárodního práva (tím se stává již v okamžiku, kdy začne vykazovat 

základní znaky suverénního státu), je  postavení státu, který není uznán ze 

strany většiny členů mezinárodního společenství, značně obtížné. Teprve 

uznáním se totiž jeho mezinárodní postavení významně upevní a umožní mu 

aktivní účast v životě mezinárodního společenství i ve vztahu к jednotlivým 

státům.“(Potočný,Ondřej, 2002:23) Důsledkem mezinárodního uznání je, že 

stát získá vnější suverenitu (a tím možnost aktivně participovat na činnosti 

mezinárodního společenství). V souvislosti s uznáním státu nelze nezmínit 

problematiku uznání vlády. „Otázka uznání vlády se klade pouze v případě, 

že к vládní změně došlo násilným převratem, neústavní cestou. Tehdy si 

totiž existující státy nárokují právo rozhodnout, zda uznají a přijmou novou 

vládu jako orgán oprávněný zastupovat dotyčný stát navenek nebo ji naopak 

nepřijmou a neuznají.“ (Potočný,Ondřej, 2002:25) Vláda je  politickou 

reprezentací státu, která je držitelem vnitřní i vnější suverenity. Ve 

skutečnosti může dojít к situaci, že „stát“ bude mít dvě „vlády“. Jedna bude 

v ideálním případě efektivně kontrolovat území a obyvatelstvo (bude plně 

vnitřně suverénní), ale nebude mezinárodně uznaná tj. mít vnější suverenitu
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(nebude schopna zastupovat stát navenek). Druhá vláda (opět v ideálním 

případě) nebude schopná kontrolovat vnitřní záležitosti státu (nebude mít 

vnitřní suverenitu), ale bude plně mezinárodně uznaná s veškerými právy 

zastupovat stát navenek (bude mít vnější suverenitu). V obou těchto 

případech považuji takovouto politickou entitu za kvazi-stát. V prvním 

případě půjde o kvazi-stát bez vnější suverenity, ve druhé případě půjde o 

kvazi-stát bez vnitřní suverenity (půjde o exilovou vládu). 

Pravděpodobnější však je, že takové kvazi-státy budou mít problémy 

s vnitřní i vnější suverenitou.

Ve své práci používám pojem mezinárodní uznání i termín vnější 

suverenita (tento pojem znamená, že stát je mezinárodně uznán signifikantní 

částí mezinárodního společenství a důsledkem toho je plnoprávným členem 

mezinárodního společenství se všemi právy a povinnostmi). Jak dochází 

к uznání státu či к získání vnější suverenity? „Konstitutivní teorie uznání 

vychází z předpokladu, že stát či nová vláda legálně neexistují, dokud je 

neuznají ostatní státy. Deklaratomí teorie uznání předpokládá, že stát může 

dokázat svoji existenci objektivními testy, tj.efektivní vládou nad územím a 

obyvatelstvem, bez ohledu na názor ostatních států. Uznání je chápáno jako 

čistě politický akt, kterým je deklarován úmysl navázat formální 

diplomatické styky. Výjimečně může dojít к uznání státu, aniž by byly 

splněny všechny objektivní požadavky (např.Organizace pro osvobození 

Palestiny byla koncem 80.1et uznána některými státy jako prozatímní vláda 

budoucího palestinského státu, obdobně emigrantské vlády okupovaných 

zemí za druhé světové války byly uznávány jako reprezentace států, ačkoliv 

nesplňovaly objektivní kritéria - včetně Československé vlády).“ 

(Plechanovová, 2003:72) Podle mezinárodního práva existují dva druhy 

mezinárodního uznání. Uznání de iure a de facto.1 Otázkou však zda má 

smysl vést diskusi o tom, která teorie se blíží více realitě.

1 Uznání de iure je plné, konečné a neodvolatelné. Uznání de facto je svým obsahem omezené a prozatímní. 
(Potočný, Ondřej, 2002:23)
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Logicky vyvstává otázka, co přesně znamená podmínka, že politická 

jednotka musí být uznána signifikantní částí členů mezinárodního 

společenství. Jak velká musí být tato část a jak by měla být strukturovaná -  

musí obsahovat regionální a světové mocnosti? Glassner ani jiní autoři 

nedávají na tyto otázky jasnou odpověď. „Neshoda taktéž panuje v otázce, 

jaká část členů klubu mezinárodního společenství musí stát uznat, či zda 

tento počet má vůbec nějakou vypovídací hodnotu nebo zda je nutný kladný 

postoj většiny mocností. „Tyto detaily nás příliš nezajímají, ale nemůžeme 

zapomínat, že uznání je důležité, zřejmě i rozhodující pro správné užívání 

pojmu stát.“(Glassner, de Blij, 1989:39)

Glassner ve své definici státu zmiňuje geografická a politická 

kritéria, podle kterých je možné určit, zda konkrétní politická jednotka může 

být považována za stát. Mezi geografická kritéria řadí území, trvalé osídlení, 

vládu, organizovanou ekonomiku, oběhový systém. Tyto charakteristiky 

musí být podle Glassnera splněny v rozumné míře, což znamená, že např. 

určité teritoriální spory mezi státy o vyměření hranice či sporná území nebo 

dočasný kolaps ekonomiky nemohou být automaticky důvodem к tomu, aby 

politická jednotka ztratila statut státu. Glassner rovněž uvádí dvě politické 

charakteristiky, které musí jednotka splňovat, aby mohla být považována za 

stát -  suverenitu (konstituční nezávislost a absolutní moc nad lidmi na 

určitém území) a uznání (ze strany členů mezinárodního společenství). 

Zejména o uznání tvrdí, že se jedná o rozhodující charakteristiku při 

posouzení, zda politická jednotka je státem či ne, čímž se přiklání к postoji 

konstitutivní teorie.

Nicméně uznávání států se v praxi liší v souvislosti s politickými 

zájmy jednotlivých států a pravidla pro uznání se proměňují i v čase. „V 

praxi se často nepostupuje podle jednotného standardu při uznávání 

ostatních států (ač jeho základ existuje v Úmluvě z Montevidea z roku 1933 

o právech a povinnostech států.“(Plechanovová, 2003:72) R.H.Jackson 

vychází při stanovení podmínek pro uznání suverénního státu z pojetí G. 

Schwarzenbergera a E.D.Browna (A mannual of international law). „Před
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uznáním entity za suverénní stát, existující subjekty mezinárodního práva 

obvykle vyžadují splnění tří podmínek. Stát usilující o uznání musí mít 

stabilní vládu, která neuznává žádnou vnější nadřazenou autoritu, musí být 

neomezeným vládcem na svém území -  s více či méně ustálenými 

hranicemi -  musí vládnout určitému počtu obyvatel. Tyto charakteristiky 

jsou považovány za podstatné pro nezávislý stát.“(Jackson, 1993:53) 

Obdobné charakteristiky musí stát splňovat i podle A.Jamese. „Stát musí mít 

teritorium, obyvatelstvo a vládu (stát musí mít způsob, kterým určí, kdo je 

oprávněn za něj vystupovat v zahraničních vztazích, tito lidé tvoří vládu. 

Další charakteristika, která odlišuje suverénní státy od ostatních politických 

entit, je  suverenita.“(James, 1999:459-460) Stát je  politická jednotka, která 

existuje v čase a prostoru, tj. vzniká2 i zaniká. Otázky spojené se vznikem 

státu již byly částečně zmíněny v souvislosti s uznáním státu. Za jakých 

podmínek však státy zanikají? „Stát zaniká, jestliže veřejná moc není 

schopna získat podporu platnému pořádku, resp. není schopna zajistit 

ovládání teritoria a obyvatelstva. Stát samozřejmě může zaniknout 

v důsledku násilných anexí, kdy původní veřejná moc je omezena, 

zlikvidována, potlačena tak, že není schopna odporu.“ (Klíma, 2003:100- 

101) Zejména první část tvrzení o podmínkách, za kterých podle 

mezinárodního práva státy zanikají, neodpovídá realitě (lze poukázat na 

případy Somálska, Libérie, Sierry Leone atd.). Podle některých autorů 

nejsou státy v současné době homogenními jednotkami. „Podle některých 

analytiků je vestfálský systém nahrazován postmoderním státem. V této 

postmoderní fázi se objevují tři typy států: postmodemí stát, supervelmoc, 

zhroucené státy. Postmoderní stát na rozdíl od Vestfálského státu moc spíše 

distribuuje (např. EU či jiné formy regionální spolupráce) než koncentruje 

moc. V kontrastu s postmoderním státem, který inklinuje ke sdílení 

suverenity a supervelmoci usilující o koncentraci moci, jsou zhroucené státy

2 Nový stát ve smyslu mezinárodněprávním reálně vzniká tehdy, jestliže se konstituuje veřejná moc na určitém 
území a vytvoří základ právního řádu a jestliže pro toto snažení získá dostatečnou podporu obyvatelstva. (Klíma, 
2003:100)
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jako Somálsko a Sierra Leone, které kvůli neschopnosti vynutit vládu 

zákona a pořádek ztratily schopnost jednat jako suverénní stát.“(Fox, 

2002:25-27) Podobně argumentuje G.S0rensen, který tvrdí, že „suverénní 

státy jsou významně rozdílné jednotky, nejen v otázce jejich relativní moci 

(jako podle realistické teorie mezinárodních vztahů), ale také v ostatních 

aspektech.“(S0rensen, 1998:79) S0rensen původně hovořil o těchto typech 

států -  tradičních vestfálských, před-modemích (typické pro Subsaharskou 

Afriku) a post-moderních (typické pro Evropskou unii). Později S0rensen 

termín před-modemí mění na post-koloniální.

V této práci se přikláním к názoru M.Glassnera, že rozhodující 

podmínkou pro existenci státu jsou politické charakteristiky (vnitřní 

suverenita a zejména široké mezinárodní uznání). Při svém tvrzení 

vycházím z praxe aplikované v mezinárodním společenství, kdy mnohé 

politické entity splnily empirické (geografické) charakteristiky státnosti, 

ustavily efektivní a fakticky nezávislou vládu, ale bylo jim  odmítnuto 

členství v privilegovaném klubu suverénních států (což má zásadní dopad na 

fungování daných politických entit). Z tohoto důvodu jsem se před 

vymezením definice suverénního státu rozhodl nejprve vymezit pojem 

suverenity, která je hlavním znakem plně suverénního a nezávislého státu.
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1.2 Počátky suverenity

V literatuře lze nalézt množství definic tohoto pojmu. Pojetí 

suverenity se v průběhu stoletích značně proměnilo. Z tohoto důvodu je 

nezbytné stručně zmínit historický vývoj konceptu suverenity. „Suverenita 

se jako instituce společenství států vyvinula v Evropě mezi 15,-19.stoletím. 

Suverenita získala dominantní postavení v Evropě v souvislosti 

s Vestfálským mírem z roku 1648. Po dlouhou dobu byla suverenita -  a 

skrze ni i příslušnost ke společenství států -  privilegiem evropských zemí. 

Neevropská území byla považována za nezpůsobilá к členství -  postrádala 

potřebné civilizační a náboženské (křesťanské) předpoklady.“ (S0rensen, 

2005:66) Co tedy bylo podstatou Vestfálského míru, který je obecně 

považován za počátek éry (eventuelně milník) suverénní státnosti? „V 

souvislosti s Vestfálským mírem došlo к nahrazení Svaté říše římské 

suverénními státy, stát musí mít křesťanské základy, vláda v rámci státu je 

držitelem absolutní moci a nemůže se stát objektem intervence, přičemž se 

toto uspořádání týká evropského regionu.“ (Philpott, 1999:578)

Suverenní stát se od 17.stol. postupně stává hlavním způsobem 

politické organizace teritoria a vytlačuje jiné formy politického uspořádání 

(např. impéria). Suverenita byla po dlouhou dobu doménou zejména 

evropských států, které kolonizovaly území mimo Evropu.3 Evropané 

považovaly mimoevropské národy za nezpůsobilé к tomu, aby si samy 

vládly. „Afričané byly podle sira Fredericka (později lorda) Lugarda 

v pozici pozdně narozeného dítěte v rodině národů a proto museli být 

vychováváni. Podle Lindleyho se jednalo o povinnost, kterou vyspělé 

národy společně dlužily všem zaostalým rasám.“(Jackson, 1993:71-72)

3 Např. rozdělení Afriky mezi evropské státy si vyžadovalo ospravedlnění ve formě civilizační mise, pro kterou 
se vžil termín „White man’s burden.“
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1.3 Mezinárodní uznání státu

Tématika mezinárodního uznání a s tím spojená vnější suverenita již 

byla částečně rozebrána v kapitole o státu. V této části je  kladen především 

důraz na historickou proměnu pravidel pro přijímání nových členů 

mezinárodního společenství a různé koncepce suverenity. „Více než 200 let, 

od Utrechtské smlouvy (1713) к  Versailleské smlouvě (1919) byla 

mimoevropská území převáděna mezi jednotlivými evropskými státy 

v rámci mírových jednání coby prostředek řešení konfliktů.“ (Clapham, 

1999:522) Po 2. světové došlo к obratu ve vnímání kolonialismu. 

„Suverénní práva kolonizovaných národů ve společenství států začala být 

srovnávána s občanskými a politickými právy příslušníků rasových menšin 

v západních demokraciích.“ (Jackson, 1993:75) V mezinárodním 

společenství, včetně západních demokracií, začal být kolonialismus 

považován za amorální a neospravedlnitelný. Ke značné změně došlo v roce 

1960 v souvislosti s přijetím „Deklarace nezávislosti koloniálních zemí a 

národů (rezoluce č.1514 Valného shromáždění OSN), podle které mají 

všechny národy právo na sebeurčení a nedostatečná politická, ekonomická, 

sociální a vzdělávací úroveň nemůže být záminkou pro oddalování 

nezávislosti. Dokonce ani koloniální mocnosti nehlasovaly proti této 

rezoluci.“(Jackson, 1993:77) „Deklarace z r. 1960 o dekolonizaci přiřkla 

národům právo na nezávislost, které bylo zcela bezpodmínečné.“(Taylor, 

1999:545, Rezoluce Valného shromáždění OSN č.1514) Ještě dále šla 

rezoluce Valného shromáždění č. 2621 z roku 1970, která odsoudila 

pokračování kolonialismu a označila jej za zločin porušující Chartu OSN a 

rezoluci Valného shromáždění OSN č.1514. Zároveň označila za legitimní 

boje za nezávislost i intervence, které podporovaly hnutí za nezávislost. 

Zároveň vyzvala к přijetí zbrojního embarga vůči JAR, Rhodésii (kterou 

označila za ilegální rasistický režim) a Portugalsku.“ (Rezoluce Valného 

shromáždění OSN č.2621). Jednalo se o radikální změnu v přístupu 

evropských mocností. „Např. ještě v roce 1947 si zapsal do svého deníku
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tehdejší guvernér Keni - Sir Philip Mitchel - , že žádný Afričan by nemohl 

být vesnickým pokladníkem ani tři týdny, aniž by neukradl svěřené 

peníze.“(Porter and Stockwell, British Imperial Policy: 277, citováno dle 

Jackson, 1993:91) Získání vnější suverenity bylo v poválečných dekádách 

de facto otázkou rozhodnutí zástupců daného území jeho obyvatel, aniž by 

bylo nutné prokázat splnění podmínek obvykle kladených na státy. „Ani 

malým ani mikro-státům nemohla být odmítnuta nezávislost, pokud si to 

původní obyvatelstvo přálo.“(Jackson, 1993:95). Také došlo ke změně 

obsahu suverenity. „Podle prezidenta Ghany Kwame Nkrumaha je nyní 

odpovědností Británie a všech bohatých zemí umožnit rozvoj jeho zemi i 

ostatním chudým koloniím skrze zahraniční pomoc. Suverenita byla 

najednou nejen politickým právem na nezávislost, ale také na rozvojovou 

pomoc.“(Jackson, 1993:104) V procesu dekolonizace bylo uznáno množství 

států. Regulativní pravidla pro uznání byla v této době liberální a vstřícná 

vůči novým žadatelům o uznání. Výjimkou byla od r.1965 do r.1980 

Rhodésie (kvůli menšinové bílé vládě), které bylo mezinárodní uznání 

odepřeno a naopak se ocitla pod tlakem ostatních států. „V r.1945 bylo 

nezávislých států zhruba 75, v r. 1999 již okolo 190. Přinejmenším 100 ze 

115 nových členů byly bývalé kolonie.“(James, 1999:465) S trochou 

nadsázky lze o Deklaraci nezávislosti Valného shromáždění říci, že se 

jednalo o hlavní milník od r.1648, který rozšířil systém suverénních států do 

celého světa. „Po 2.světové válce vedla dekolonizace к budování států 

v celém rozvojovém světě, které bylo úspěšné v zemích jako je Čína či 

Indie, ale v mnoha dalších částech Afriky, Asie a Středního východu vznikly 

státy pouze formálně.“ (Fukuyama, 2004:2)

V současnosti jsou regulativní pravidla pro získání vnější suverenity 

rigidnější. Přestože mnohé státy, zejména v subsaharské Africe, čelily více 

méně úspěšným secesionistickým snahám, jejich suverenita není 

zpochybňována a nepřicházejí o mezinárodní uznání. „Odebrání uznání také 

souvisí s absencí obecné shody na tuto proceduru.“(Taylor, 1999:558) Podle 

R.H.Jacksona tento jev, kdy např. Eritrea či Somaliland mají potíže se
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získáním vnější suverenity, souvisí s tím, že se většina států v regionu cítí 

slabá a obává se dezintegrace vlastního území a proto preferuje udržení 

statutu quo, i když secesionistické celky splňují empirické charakteristiky 

státu. „Post-koloniální státy se v dekádách po druhé světové válce, kdy 

získaly nezávislost, staly nejhlasitějšími zastánci Vestfálského pojetí 

suverenity v mezinárodním uspořádání.“(Clapham, 1999:522) „Klasickým 

příkladem je Charta Organizace africké jednoty přijatá v Addis Abebě 

r.1963. Charta zdůrazňuje rovnost suverénních členských států, princip 

nevměšování se do vnitřních záležitostí, respekt к suverenitě a teritoriální 

celistvosti každého státu, nezcizitelné právo na nezávislou existenci, mírové 

řešení sporů atd.„(Charter of Organization of African Unity, Article III) „Je 

pravda, že mezinárodního společenství klade důraz na udržení statutu quo. 

To se týká především neměnitelnosti hranic. Uznání nových států je 

přijatelné pouze tehdy, když nový stát navazuje na dříve existující jurisdikci, 

nebo pokud vznik a nezávislost této entity přijmou všechny státy, které jsou 

tímto aktem ovlivněny.“(Jackson, 1994:21-25, citováno dle S0rensen, 

2005:140). Uznání nového státu je přesto velmi obtížné, jak ilustruje případ 

Eritrei.
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1.4 Definice suverenity

Vědci z oboru politologie, politické geografie, filosofie, 

mezinárodních vztahů, mezinárodního práva nebo politické ekonomie 

přistupují ke konceptu suverenity často odlišně. Názory na význam a 

podstatu suverenity se samozřejmě liší i mezi autory v rámci jednotlivých 

oborů. Co je podstatou suverenity? „Je to nezávislost? Je to autonomie? 

První pojem se týká práva a autority, druhý moci a způsobilosti. Historici, 

odborníci na mezinárodní právo a politologové pracují spíše s prvním 

termínem, zatímco političtí ekonomové a sociologové s druhým.“ (Jackson, 

1999a:423-425)

Nemělo by se zapomínat, že suverénní stát je jen jednou z forem 

politického uspořádání teritoria. Definice a samotný obsah suverenity se v 

čase proměnily. Mezi významné současné autory zabývající se suverenitou 

patří např. R.H.Jackson, A.James, Ch.Clapham a G.S0rensen. Každý 

z autorů však přistupuje к této problematice odlišně. V textu zmiňuji pouze 

některé definice, které považuji za přínosné pro svou práci.

„Lze říci, že se suverenita v pravém slova smyslu rovná ústavní 

nezávislosti.“(James, 1999:461). Z této definice vyplývá, že suverénní stát 

nesmí být podřazen jinému suverénnímu celku. Např. subjekty federace či 

závislá území s vlastní ústavou, legislativními a exekutivními institucemi 

nemohou podle definice být označeny za suverénní státy. Z toho vyplývá, že 

San Marino nebo Lichtenštejnsko jsou státy, zatímco Kalifornie 

(ekonomicky významnější a teritoriálně rozsáhlejší) kritérium suverénní 

státnosti nesplňuje. „Suverénní stát nesmí mít ústavní vazby s jinými státy, 

jinak by ztratil svůj mezinárodní statut.“ (James, 1999:461) Suverenita má 

podle Jamese tři základní charakteristiky. „Jedná se o podmínku legality, 

absolutnosti a jednoty.“(James, 1999:462) Jackson vysvětluje tyto podmínky 

následně. „Ilegální v tom, že suverénní stát není podřízen jinému suverénu. 

Absolutní v tom, že suverenitu buď má nebo ne. Jednotná v tom, že
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suverénní stát je nejvyšší autoritou v rámci své j u r i s d i k c e . “ ( J a c k s o n ,  

1993:32) Nicméně s podmínkou, že suverenita musí být absolutní např. 

polemizuje D.Philpott, který poukazuje na to, že: „Členské státy EU nejsou 

suverénní v obchodní či měnové politice zatímco v zahraniční politice 

ano.“(Philpott, 1999:571)

Někteří autoři definují suverenitu jako instituci.4 „Suverenita sama je 

institucí, tedy trvalým a propojeným souborem formálních a neformálních 

pravidel, která stanovují modely chování, omezují jednání a formují 

očekávání.“(Keohane, 1990:732, citováno dle S0rensen, 2005:66) „Podle 

S0rensena existují rozdílné druhy pravidel suverenity -  konstitutivní a 

regulativní. Konstitutivní pravidla definují základní rysy toho, co je 

suverenita. Regulativní pravidla suverenity řídí interakci mezi dříve 

existujícími entitami, jimiž jsou suverénní státy (jak státy jednají ve válce, 

kdo a na základě jaké kvalifikace se stane členem společenství států atd.).

Jinými slovy konstitutivní pravidla přicházejí jako první, regulativní jako 

druhá.“(S0rensen, 2005:171-175)

Samozřejmě ne každá entita může získat suverenitu (např. FIFA či 

nadnárodní korporace). Jaké charakteristiky musí entita splnit, aby mohla 

získat suverenitu, jsou podrobněji rozebrány v kapitole o státu. „Co je 

definičním obsahem suverenity, kterou disponují některé (nikoliv všechny) 

státy? Je jím  uznání, že státní entita je držitelem konstitutivní nezávislosti. 

Suverénní stát je právně rovnocenný ve vztahu ke všem ostatním 

suverénním státům. Konstituční nezávislost je také absolutní podmínkou, 

buď existuje, nebo neexistuje. Suverenitu stát buď má nebo nemá (např. 

Tchaj-wan disponuje všemi atributy suverénního státu, ale není uznáván 

jako stát, a proto není plnoprávným členem společenství států s příslušnými 

právy a povinnostmi). Regulativní pravidla suverenity se v průběhu času 

v mnoha ohledech změnila. Jedna z nej významnějších oblastí změn se týká

4 Termín instituce slouží obvykle pro označení subjektů organizovaného vyjadřování a zprostředkování 
společenských vztahů. Mezi základní znaky instituce náleží formalizace její struktury a činnosti (funkcO a z toho 
vyplývající relativní samostatnost, určitelnost a poznatelnost. (Jehlička, Tomeš, Daněk, 2000: 223)
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pravidel přijímání. Po dlouhou dobu byla suverenita evropskou záležitostí, 

v níž se angažovalo pouze evropské společenství suverénních států. Ostatní 

možní členové byli drženi mimo, protože se Evropané domnívali, že 

nesplňují základní kritéria státnosti: vymezené území, stabilní populaci a 

spolehlivou vládu s vůlí a schopností plnit mezinárodní povinnosti.“ 

(S0rensen, 2005:171-173) S0rensen podobně jako James považuje 

suverenitu za absolutní a nedělitelnou, což ho přivádí к tvrzení, že Tchaj- 

wan není uznáván za stát, což je poněkud sporné tvrzení.

Odlišnou koncepci suverenity předkládá Jackson, který přichází 

s koncepcí negativní a pozitivní suverenity. Za negativní suverenitu 

označuje především právo státu na nevměšování do vnitřních záležitostí 

(neintervenci). Naopak pozitivní suverenita předpokládá, že stát je schopný 

aktivně vstupovat do vztahů s jinými státy. Toto pojetí suverenity je součástí 

Jacksonovy teorie kvazi-států, podle níž jsou kvazi-státy držiteli negativní 

suverenity, která jim  zajišťuje existenci a statut člena mezinárodního 

společenství přes jejich evidentní slabost a neschopnost plnit požadavky 

kladené na státy. Jackson definuje negativní suverenitu jako: „Svobodu od 

vnějšího vměšování: formální právní stav. Nevměšování a suverenita jsou 

v tomto smyslu v podstatě dvě strany jedné mince.“(Jackson, 1993:27)

Suverenitu lze chápat ve dvou významech, hovoří se o vnitřní a vnější 

suverenitě. „Každý držitel suverenity je  svrchovanou autoritou na svém 

území, jeho společnost je svobodná od jakékoliv vnější autority. Klíčová je 

zde ústavní autorita: suverénní ústava je svrchovaná na svém území a 

nezávislá na všech dalších ústavách.“ (Philpott, 1999:571-572) Velmi 

obdobně (ve smyslu ústavní nezávislosti) pracuje s pojmem suverenity již 

zmíněný A.James. Nicméně D.Philpott přidává druhý -  vnější aspekt 

suverenity. „Vnější suverenita je to, co Charta OSN považuje za politickou 

nezávislost a teritoriální integritu a je základem pro obecný zákaz 

intervence.“ (Philpott, 1999:571) Nesmí se však zapomenout, že Philpott 

nechápe vnitřní a vnější suverenitu jako dva odlišné pojmy, ale naopak jako 

vzájemně se doplňující a vždy zároveň přítomné aspekty suverenity. Stejně
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tak činím já  v této práci. Poněkud obsáhlejší definice taktéž definuje 

suverenitu z podobného pohledu jako Philpott. „Suverenitu chápeme ve 

smyslu vnitřní suverenity -  jako nejvyšší pravomoci státu nad občany -  a 

vnější suverenity, která se vztahuje к uznání nezávislosti státu, jeho 

teritoriální integrity a nedotknutelnosti státu reprezentovaného vládou. 

Suverenita je tedy schopnost státu a jeho vlády kontrolovat vnitřní 

záležitosti státu a v zahraničních vztazích mít možnost volby: vstupovat či 

vystupovat z aliancí, vstupovat do války či zůstat neutrální v konfliktu apod. 

Suverenita je pojem, který vyjadřuje jednak právní postavení -  které stát 

buď má nebo nemá -  a zároveň je politickým konceptem, který odráží 

schopnost státu vykonávat a udržet pravomoci, které zajišťují, že stát není 

závislý na vůli jiného subjektu, ať již uvnitř nebo vně. Jako pojem 

charakterizující politickou situaci státu je tudíž suverenita pojmem bez 

jasných hranic.“(Plechanovová, 2000:34) Obdobná je i následující definice 

suverenity. „Suverénní (svrchovaná) státní moc působí jak uvnitř státu, tak 

také -  za určitých podmínek -  vně státu. Suverenitou (svrchovaností) státu 

se rozumí nezávislost a neomezenost státní moci na jakékoliv jiné vnitřní 

nebo vnější moci. Vnější stránka suverenity neboli vnější autorita státu se 

v současném mezinárodním systému projevuje především v podobě zásady 

svrchované rovnosti, která se uplatňuje ve vztazích mezi suverénními státy.“ 

(Jehlička, Tomeš, Daněk, 2000: 227)

Mezinárodní právo přichází s obdobným pojetím suverenity. „Státní 

suverenitou se rozumí nezávislost státní moci na jakékoli jiné moci, a to jak 

v oblasti mezistátních vztahů, tak i ve věcech vnitřních. Vnější suverenita 

státu se projevuje v tom, že stát je plnoprávným subjektem mezinárodního 

práva, rovnoprávným vůči všem ostatním suverénním státům a rovným 

členem mezinárodního společenství. Vnitřní suverenita se vyznačuje tím, že 

státu náleží výlučná moc na jeho území vůči všem osobám a věcem (územní 

výsost). Jakékoli akty cizího státu jsou na území suverénního státu 

zakázány, ledaže by suverénní stát к nim dal souhlas.“(Potočný, Ondřej, 

2002:14)
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1.5 Kritika suverenity

„Ještě před několika lety byla suverenita při studiu světové politiky 

považována za jednoznačnou. Podobně jako rozeznáme velblouda nebo 

židli, když je spatříme, poznáme také suverénní stát. Jedná se o politickou 

entitu, která je považována za suverénní stát ostatními suverénními 

státy.“(Miller, 1981:16 citováno dle G.S0rensen, 2005:170). V posledních 

letech je suverenita mnohými autory zpochybňována. Dostáváme se za 

hranice suverenity, či dosáhla suverenita svého zenitu? „Podle některých 

autorů je suverenita ohrožována globalizací, která ji nahrazuje. Další 

odborníci upozorňují na ústup od suverenity ve světové politice a na zvýšení 

důrazu na humanitu. Např. na rostoucí využívání humanitárních intervencí a 

rozšíření konceptu lidských práv jako standardu mezinárodního chování. 

Někteří autoři jdou dokonce tak daleko, že předpokládají globální stát, ve 

kterém budou státy, pokud budou však vůbec existovat, služebníky 

globálního společenství a nikoliv nezávislé jednotky a aktéři s vlastními 

právy. V současnosti někteří vědci vznášejí otázku, zda je  suverenita stejně 

prospěšná pro všechny kultury, společnosti a národy. Podle dalších se 

suverénní stát přežil. Podle tohoto pohledu se teorie mezinárodních vztahů 

založená na suverenitě stala irelevantní a měla by být nahrazena teorií 

založenou na existenci světového politického společenství, ve kterém by stát 

byl pouze jednou z důležitých institucí a nikoliv nej důležitější. Podle jiných 

autorů suverenita usnadňuje a posiluje rozdělení jihu a severu.“(Jackson, 

1999a:423-427). P.Taylor např. poukazuje na změny související s vývojem 

EU a koncem studené války. „Jak může být stát v tradičním smyslu 

suverénní, když se jeho občané mohou proti své vládě odvolat к nadřazené 

soudní instanci, jako к Evropskému soudu pro lidská práva či Evropskému 

soudnímu dvoru a když zákony schválené mimo jurisdikci státu (např. 

legislativa EU) jsou nadřazené státní legislativě?“(Taylor, 1999:564)
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Přes veškerou kritiku suverenity se nezdá, že by její čas vypršel. 

„Christopher Clapham, Paul Tylor, Daniel Philpott a William Wallace 

argumentují, že suverenita se proměňuje či, že čas suverenity je u konce“ 

(Jackson, 1999a:428) Explicitně to vyjadřuje Ch.Clapham. „Éra suverenity 

coby univerzálního principu uspořádání světového systému 

skončila.“(Clapham, 1999:537) Opačný postoj zastávají R.Jackson, A.James 

a J.Mayall. „Suverenita je konstitutivní princip mezinárodních vztahů. 

Mezinárodní organizace nemají vlastní finance ani ozbrojené síly, vše si 

půjčují od států. Organizace nejsou pro státy naprosto žádnou 

hrozbou.“(James, 1999:468) „Podle G.S0rensena je suverenita výrazně 

flexibilní institucí, která se adaptovala na transformaci státnosti.“(S0rensen, 

2005:169) Názory, že se suverenita vyčerpala nebo bude upadat je  podle něj 

chybná, přestože se v posledních letech objevily četné hlasy zpochybňující 

obsah a význam suverenity, faktem zůstává, že vnější suverenita 

(mezinárodní uznání) je znakem prestiže pro politické entity, které tento 

atribut postrádají. Mezinárodní uznání jim  přináší právní rovnost, možnost 

navazování diplomatických vztahů apod. Např. Glassner označuje uznání 

(vnější suverenitu) za politickou podmínku existence státu a rozhodující 

kritérium při určování, zda konkrétní politická entita má být považována za 

stát. „Philpott podotýká, že v mezinárodním prostředí je status uznání za 

suverénní stát vstupenkou do Premier league mezinárodních 

aktérů.“(Clapham, 1999:525) Předpoklady některých autorů z 20.století, že 

suverenita dosáhla svého zenitu a 21.století nebude charakterizováno 

dominancí teritoriálních národních států se pravděpodobně nenaplní. 

Počátkem 21. století se zdá, že se čas suverénních států zdaleka nenaplnil a 

národní státy nadále zůstanou dominantní formou politického uspořádání a 

hlavními aktéry v mezinárodním prostředí.

1.6 Definice suverénního státu
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Ve své diplomové práci používám termín suverenity ve dvou 

významech podobně jako D.Philpott a další autoři. Jedná se o vnitřní a 

vnější suverenitu. Vnitřní suverenitou chápu svrchovanou autoritu nad 

určitým územím a obyvatelstvem, která nepodléhá žádné vnější autoritě (tj. 

schopnost konstitučně nezávislé politické reprezentace kontrolovat vnitřní 

záležitosti státu). Vnější suverenitou rozumím mezinárodní uznání politické 

nezávislosti a teritoriální integrity (tedy schopnost vstupovat do vztahů 

s ostatními suverénními státy, která se projevuje v tom, že stát je 

plnoprávným členem mezinárodního společenství).

Definice suverénního státu v této práci vychází zejména z pojetí 

M.Glassnera, Úmluvy z Montevidea o právech a povinnostech států a z 

pojetí suverenity, jak ji vymezuji pro účely své práce. Podobně jako 

Glassner se domnívám, že suverénní stát musí splnit určité geografické 

podmínky (území a obyvatelstvo). Nesplňuje-li entita dané podmínky, 

nemůže být považována za stát. Další tři podmínky, které stanovuje 

Glassner (ekonomiku, administrativu a oběhový systém) nepovažuji za 

geografické podmínky. To neznamená, že nejsou důležité, ale schopnost 

státu zajistit určité ekonomické, administrativní a další funkce považuji 

spíše za projev efektivní vlády (což dle mého názoru spíše souvisí s vnitřní 

suverenitou státu). Obdobně důležitá je otázka vnitřní a vnější suverenity. 

Pokud stát není schopen kontrolovat své vnitřní záležitosti či není ostatními 

akceptován za stát (ostatní státy neuznávají jeho politickou nezávislost, 

teritoriální integritu, nemůže být členem většiny mezinárodních organizací a 

plně vstupovat do vztahů s ostatními státy atd.), nelze hovořit o plně 

suverénním státu.

Suverénní stát musí splnit dvě geografické (empirické) 

charakteristiky: l)m ít více či méně jasn ě definované území (teritoriální 

spory o určitá území a omezení svrchovanosti na části území nezpochybňují 

statut státu, je-li takové omezení v souladu s dobrovolným rozhodnutím 

vlády státu) 2)mít trvalou populaci (početní kritérium nehraje roli, ale 

populace musí být usedlá a přirozená).
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Suverénní stát musí zároveň splnit další dvě podmínky, které mají 

politický charakter. Být držitelem l)vnitřn í suverenity (politická 

reprezentace musí být absolutně svrchovaná na svém území, mít zvnějšku 

neomezenou moc nad svým obyvatelstvem, tj. schopnost kontrolovat vnitřní 

záležitosti státu a být konstituěně nezávislá) a 2)vnější suverenity (být 

plnoprávným subjektem mezinárodního práva, rovnoprávným vůči všem 

ostatním suverénním státům a členem mezinárodního společenství. Do 

značné míry se vnější suverenita vztahuje к mezinárodnímu uznání 

teritoriální integrity, konstituční nezávislosti a splnění empirických kritérií 

státnosti). Držitelem a vykonavatelem vnitřní i vnější suverenity je politická 

reprezentace státu -  vláda.

1.7 Jacksonova a Glassnerova koncepce kvazi-státu

V odborné literatuře lze vysledovat různá terminologická vymezení 

kvazi-státu. M.Glassner tento pojem vymezuje odlišně než odborníci na 

mezinárodní vztahy jako např. R.Jackson, S.Pegg a další. Mnozí autoři 

oboru mezinárodních vztahů vymezují pojem kvazi-stát v užším slova 

smyslu než je vymezen v této práci. R.Jackson, Ch.Clapham, S.Pegg a další 

užívají tento termín v kontextu slabých post-koloniálních států, jejichž 

přežití je garantováno pouze respektováním principů mezinárodního práva 

ze strany ostatních států. Tito autoři používají termín kvazi-stát pro 

zhroucené (padlé, anarchické) státy, které jsou mezinárodně uznané, ale 

nejsou schopné kontrolovat vnitřní záležitosti státu, zajistit efektivní systém 

vlády (administrativy) a funkční ekonomiku. Autoři této koncepce spojují 

existenci kvazi-států s koncepcí negativní suverenity (režimu negativní 

suverenity). Za zmínku bezpochyby stojí pojetí kvazi-státu R.Jacksona a 

M.Glassnera.
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Jacksonova koncepce kvazi-státu

R Jackson se zabývá fenoménem kvazi-států, historickými okolnostmi, 

za kterých se vyvíjely, problémy se kterými se potýkají i důvody, proč 

zůstávají členy mezinárodního společenství přes evidentní neschopnost plnit 

funkce státu. Jackson dává existenci kvazi-států do souvislosti s: 

„Normativní strukturou mezinárodních vztahů, která podporuje suverénní 

státnost ve třetím světě, což nazývá negativní suverenitou. Ta kontrastuje se 

starým konceptem pozitivní suverenity, která se vyvinula v Evropě zároveň 

s moderními státy a jejímž projevem je např. západní imperialismus a 

kolonialismus. Suverénní jednotky podporované tímto systémem označuji 

za kvazi-státy, abych poukázal na fakt, že postrádají mnoho rysů a 

podstatných charakteristik empirické státnosti vyžadovaných pozitivní 

suverenitou. Negativní suverenita je klíčová a přehlížená instituce, která 

nejen že napomáhá udržení mnoha z těchto států, ale také naráží na lidská 

práva a socioekonomický rozvoj uvnitř těchto států.“(Jackson, 1993:1)

Čím Jackson zdůvodňuje termín kvazi-státy? Ve své práci se zabývá 

situací ve Třetím světě, který se: „Neskládá z konstrukcí stojících na 

vnitrostátních základech -  jako samostatné budovy -  ale na územních 

jurisdikcích podporovaných shora mezinárodním právem a materiální 

pomocí -  druhem mezinárodní sociální sítě. Stručně vzato, často se zdají být 

spíše právními než empirickými entitami: proto pojem kvazi-státy. Jednou 

z definičních charakteristik kvazi-států je závazek mezinárodní společenství 

zajistit jejich rozvoj nebo přinejmenším jim  kompenzovat jejich současný 

nedostatečný rozvoj, podobně jako chudým občanům v sociálních státech. 

Kvazi-státy a jejich vnější podpůrná struktura odrážejí novou doktrínu 

negativní suverenity, která byla vytvořena především pro nezávislost třetího 

světa. Tento režim byl institucionalizován, protože to byl jediný způsob, jak 

přivést množství zaostalých kolonií к nezávislosti. Pokud by se tak nestalo, 

dekolonizace by byla odložena, dokud by nebyly splněny empirické 

požadavky pro autonomii.“(Jackson, 1993:22-25) Z toho vyplývá, že mnohé
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bývalé kolonie by nebyly dostatečně kvalifikované pro nezávislost možná 

dodnes. Nezávislost mnohých post-koloniálních států je podle Jacksona 

možná jen díky zásadní změně v pojetí suverenity, která nastala v 60.letech 

20.stol. a důsledkem snahy opustit praxi evropského kolonialismu. Jackson 

označuje za kvazi-státy ty státy, které neplní funkce státu (nejsou schopné 

zajistit efektivní systém vlády, případně mají problém s absolutní kontrolu 

svého teritoria a obyvatelstva).

Velmi obdobně vymezuje kvazi-stát S.Pegg, který vychází 

z Jacksonovy koncepce. „Státy, které jsou mezinárodně uznané jako právně 

rovnocenné, mající stejná práva a privilegia jako všechny ostatní státy, 

avšak očividně postrádají základní empirické charakteristiky státnosti. 

Kvazi-stát má vlajku, ambasadora, hlavní město a křeslo ve Valném 

shromáždění OSN, ale nefunguje jako životaschopná vládnoucí entita. 

Zpravidla je neschopný poskytovat služby svému obyvatelstvu a efektivní 

vláda často nedosahuje za hranice hlavního města, pokud vůbec tam.“(Pegg, 

1998:1)

Glassnerova koncepce kvazi-státu

Glassnerovo pojetí kvazi-státu je výrazně odlišné od Jacksonova. Na 

rozdíl od autorů zabývajících se mezinárodními vztahy užívá tento pojem 

v širším kontextu a řadí do této kategorie zcela odlišné politické jednotky. 

„Mnohé z politických jednotek ve světě jsou jednoznačně státy. Mnohé další 

však ne: např. Hong Kong, Portoriko, Grónsko a Francouzská Polynésie 

jsou závislými územími, ačkoliv disponují mnohými atributy státnosti, 

včetně rozlišného stupně autonomie. Mnohé další příklady jsou však sporné. 

Je Andora stát, byly jimi jihoafrické bantustany, je jím  Tchaj-wan nebo 

Vatikán? Či byly jimi mnohé další entity, jejichž statut byl objasněn teprve 

nedávno, jako např. Biafra, Východní Německo, Rhodesie, či 

Sikkim?“(Glassner, de Blij, 1989:39)

- 2 9 -



Glassner řadí kvazi-státy mezi anomální politické jednotky, které dále 

dělí do šesti kategorií. „Území pod vojenskou okupací, teritoria 

s přechodným statutem, teritoria s nejistým statutem, povstalecké státy a 

národy bez států, teritoria spravována dvěma státy a mezinárodní teritoria. 

Do první kategorie anomálních politických jednotek, které jsou důsledkem 

vojenské okupace spadá např. Severokyperská turecká republika.“(Glassner, 

de Blij, 1989:117)

Pod označení teritoria s nejistým statutem řadí Glassner např. 

Západní Saharu a Antarktidu. Kvazi-státy řadí Glassner mezi teritoria 

s přechodným statutem. Do stejné kategorie zařazuje i kolonie, 

protektoráty, Východní Německo a Severní Koreu. V tomto 

přechodném statutu se nacházejí také kvazi-státy Andorra, Vatikán, 

Tchaj-wan, bantustany Ciskei, Bophuthatswana, Venda a Transkei. 

Andorra je spravována kondominiem, francouzským prezidentem a 

španělským biskupem z Urgelu, kteří spravují její zahraniční a 

vojenské záležitosti a soudní systém. Vatikán je nepatrný zbytek 

předchozího papežského státu. Je stále otázkou, zda teritorium o 44 

hektarech, jehož obyvatelé jsou občany cizích států, může být 

nazýváno státem, podle naší definice.(Glassner, de Blij, 1989:117-119)

Z výčtů, se kterým Glassner přichází, je  zjevné, že pojmem kvazi-stát 

nerozumí slabé post-koloniální státy, ale spíše jednotky bez mezinárodního 

uznání či nesplňující empirické charakteristiky státnosti. Z Glassnerovy 

typologie anomálních politických jednotek je zjevné, že kvazi-státem 

rozumí něco zcela odlišného než Jackson a jiní autoři z oboru 

mezinárodních vztahů. Z Glassnerova pojetí však není příliš zřejmé, jak 

tento pojem definuje. Kvazi-státy řadí mezi teritoria s přechodným statutem, 

do kterých však zařazuje i kolonie, protektoráty, Východní Německo a 

Severní Koreu. Za kvazi-státy označuje i jihoafrické bantustany (zřejmě 

kvůli absenci vnější suverenity), Vatikán (kvůli problematickému splnění
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atributu území a obyvatelstva), v minulosti Andorru (vzhledem к její 

omezené suverenitě v otázce obrany, soudnictví a zahraničních věcí). 

Naopak Severokyperskou tureckou republiku, Západní Saharu či Organizaci 

pro osvobození Palestiny mezi kvazi-státy neřadí.

1.8 Vymezení kvazi-státu

Ve své práci používám pojem kvazi-stát v širším slova smyslu než 

mnozí autoři z oboru mezinárodních vztahů a politické geografie. Mé pojetí 

kvazi-státu je do určité míry syntézou pojetí, které předkládají autoři z oboru 

mezinárodních vztahů a politické geografie.

1) Za kvazi-státy považuji entity, které nesplňují empirické 

charakteristiky státnosti (teritorium a obyvatelstvo).

2) Za kvazi-státy považuji entity, které nejsou vnitřně suverénní 

(nemají efektivní a konstitučně nezávislou vládu, která je schopna plně 

kontrolovat vnitřní záležitosti státu), ale nemají problémy s vnější 

suverenitou -  s mezinárodním uznáním. Logickou otázkou je, zda lze za 

kvazi-státy označit entity, které dobrovolně přistoupily na omezení své 

suverenity. Jedná se např. o Marshallovy ostrovy či Federaci Mikronésie, 

které souhlasily (či si přímo vynutily) s omezením své suverenity na základě 

dohody (Compact of Free Association) s USA, které zajišťují obranu těchto 

jednotek a ekonomicky je podporují. Lze zmínit i státy, které participují v 

měnových unií, či část jejich území je pod kontrolou jiného státu5 atd. Zde 

se vynořuje otázka, kam až může zajít omezení suverenity aniž by byl 

zpochybněn statut suverenity daného státu. Pokud se suverénní stát

5 Zde se nabízí úvaha, zda omezení územní suverenity Kuby, Panamy a Kazachstánu ze strany USA respektive 
Ruské federace zpochybňuje suverenitu Kuby, Kazachstánu a Panamy. Konkrétně jde o území Panamského 
průplavu, Guantánama a Bajkonuru. Domnívám se, že к tomu není důvod, pokud se jedná o výraz „svobodného 
rozhodnutí“ obou států podložený smluvním základem. V případě Kuby je však situace složitější. USA podle 
smlouvy z roku 1903 získaly právo na využívání základny na dobu 99 let. Faktem je, že Kuba požaduje 
navrácení území a statut americké základny považuje za nelegální. Vláda prezidenta Castra odmítá přijímat 
peníze za pronájem základny a zakazuje svému obyvatelstvu na základně (která je soběstačná) pracovat. Problém 
omezení suverenity Panamy byl vyřešen navrácením pronajatého teritoria pod správu panamské vlády.
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rozhodne dobrovolně vstoupit do měnové unie, či uzavřít dohodu o obraně 

státu s jiným státem, nezpochybňuje to podle mě jeho statut suverénního 

státu, protože to je výraz jeho zahraniční politiky. Obdobně je nutné 

přistupovat к situacím, kdy stát nekontroluje část svého území, které je pod 

kontrolou jiného státu. I tento fakt podle mě nezpochybňuje statut 

suverénního státu, pokud tento stav odráží zahraniční politiku daného státu a 

je výrazem dobrovolnosti. Problematická je Brežněvova doktrína, která 

učinila ze sovětských satelitů fakticky nesuverénní státy. V tomto případě by 

bylo možné zařadit tyto státy mezi politické jednotky s omezenou vnitřní 

suverenitou. Problém však je, že toto omezení nebylo institucionálně 

vyjádřeno a naopak byl kladen důraz na to, aby satelity vykazovaly všechny 

atributy plně suverénních a konstitučně nezávislých států. Na to poukazuje 

Korowicz, který říká: „Cílem bylo zachovat formální nezávislost satelitů, 

přičemž byl kladen vysoký důraz na to, aby byl ze vztahů se SSSR 

vynechán jakýkoliv náznak závislosti, nerovnosti, podřízenosti, ačkoliv byla 

nezávislost fiktivní, jak se ukázalo v roce 1956 v Maďarsku a v r. 1968 

v Československu.“ (www.chivalricorders.org)

3) Za kvazi-státy považuji entity, které splňují empirické 

charakteristiky státnosti, jsou vnitřně suverénní, ale schází jim  vnější 

suverenita (mezinárodní uznání). U kvazi-států je narozdíl od závislých 

území důležitý fakt, že si tyto entity nárokují statut suverénního státu a 

konstituční nezávislost. U vnější suverenity (mezinárodního uznání) je 

komplikované určit, zda ji politická entita má či ne. Glassner např. říká, že 

politická entita musí být uznána signifikantním počtem členů mezinárodního 

společenství, ale už nespecifikuje, co tento pojem přesně znamená. Jiní 

autoři se spokojují jen s tvrzením, že politická entita musí být uznána 

ostatními státy, aby se stala členem mezinárodního společenství. Otázkou je, 

zda stát musí být uznán všemi státy, či zda uznání od významných států má 

vyšší váhu než od mikro-států, jakou váhu má uznání světovými mocností, 

jakou roli hraje uznání ze strany regionálních mocností, jakou roli hraje 

členství v OSN? Zdá se, že v získání statutu státu může v první řadě (či být
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prvním krokem) hrát roli uznání ze strany státu či států, kterých se vznik 

nového státu nejvíce dotýká (Eritrea/Etiopie, Somaliland/Somálsko, Tchaj- 

wan/Čína), dále hraje roli uznání ze strany regionální mocnosti (Západní 

Sahara/JAR), dalším logickým krokem se zdá být uznání ze strany 

světových mocností a v poslední řadě přijetí do OSN. Je zjevné, že 

regulativní pravidla suverenity, do kterých S0rensen zařazuje i pravidla pro 

přijímání nových členů jsou v současnosti poměrně rigidní vůči novým 

žadatelům. Mezinárodní společenství klade poměrně vysoký důraz na 

udržení statutu quo, což se týká zejména slabých post-koloniálních států, 

které mají obavy z vlastní dezintegrace. Otázkou je, jak přistoupit ke státům, 

které jsou mezinárodním společenstvím uznány za jeho plnoprávné členy, 

ale některé státy je odmítají uznat z ideologických důvodů, což je příklad 

Izraele, ale i mnoha dalších států. I v tomto případě se přikláním 

к restriktivnímu výkladu, tedy že tento fakt není důvodem к tomu, aby 

suverenita obdobných států byla zpochybňována a byly označovány za 

kvazi-státy.

4) Za kvazi-státy považuji politické entity, které splňují empirické 

charakteristiky státnosti, ale mají problémy s vnitřní i vnější suverenitou .

1.9 Definice kvazi-státu

Ve své práci definuji kvazi-stát jako politickou entitu, která si nárokuje 

statut suverénního státu (na tento aspekt kladu značný důraz), ale 

nevyhovuje definici suverénního státu (jedná se tedy o negativní vymezení). 

Za kvazi-stát považuji entity, které buď nesplňují empirické charakteristiky 

státnosti (území a obyvatelstvo), nejsou vnitřně suverénní (vláda nemá 

efektivní kontrolu nad vnitřními záležitostmi) nebo nemají vnější suverenitu 

(nejsou mezinárodně uznané signifikantní částí mezinárodního společenství 

coby konstitučně nezávislá politická entita, a proto nejsou schopné
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vstupovat do vztahů s ostatními státy) nebo mají problémy s vnitřní i vnější 

suverenitou.

1.10 Typologie kvazi-státu

Jak bylo řečeno v úvodu této práce kvazi-státy nelze považovat za 

homogenní skupinu politických entit. Naopak se jedná o různorodé jednotky 

podstatně se lišící v míře jakou disponují vnitřní a vnější suverenitou, v 

plnění empirických charakteristik státnosti, ekonomické výkonnosti, 

vojenské síle, politické stabilitě a ve způsobu, jak к nim přistupuje 

mezinárodní společenství atd. Při vytváření typologie kvazi-států vycházím 

z definice kvazi-státu, jak byla vymezena v předchozím textu. Prvním 

kritériem, podle kterého jsou kvazi-státy rozčleněny do čtyř kategorií je  

atribut, který dané politické entitě schází ke splnění definice suverénního 

státu (empirické charakteristiky státnosti, vnitřní suverenita, vnější 

suverenita, eventuelně zároveň vnitřní i vnější suverenita). Výsledkem jsou 

čtyři kategorie kvazi-států.

1) kvazi-státy nesplňující empirické charakteristiky státnosti

2) kvazi-státy bez ( s omezením) vnitřní suverenity

3) kvazi-státy bez ( s omezením) vnější suverenity

4) kvazi-státy s omezením vnitřní i vnější suverenity

Jednotlivé kategorie jsou nadále podrobněji členěny do podkategorií 

(pokud je to nezbytné), protože i entity v jednotlivých podkategoriích se od 

sebe zásadně odlišují. Toto členění reflektuje:

1) chybějící geografické podmínky (teritorium nebo obyvatelstvo) 

státnosti u kategorie č .l.

2) faktory (přítomnost de facto státu na území mezinárodně uznaného 

státu, rozpad státu, povstalecké skupiny kontrolující část území, omezení
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suverenity jiným státem, omezení ústavní nezávislosti atd.), které způsobují 

omezení vnitřní suverenity kvazi-států u kategorie č. 2.

3) rozsah mezinárodního uznání dané entity nebo míru omezení 

schopnosti vstupovat do vztahů s ostatními státu u kategorie č. 3.

4) rozsah (charakter) omezení vnitřní a vnější suverenity.

U každé podkategorie kvazi-států jsou (po definování) zmíněny 

konkrétní příklady a zároveň vypracována case study к nej typičtějšímu či 

nejzajímavějšímu příkladu, který spadá do konkrétní podkategorie. 

Vzhledem к tomu, že jednotlivé kvazi-státy se dynamicky vyvíjejí, snadno 

může dojít к tomu, že jednotlivý kvazi-stát vykazuje charakteristiky typické 

pro více podkategorii zároveň. V mnoha případech se nejedná o ideální 

typy, u kterých je zařazení do určité kategorie jednoznačné (např. v Bosně a 

Hercegovině došlo v letech 1992 -  1995 к rozpadu státu, vzniku několika de 

facto států a po r.1995 к vytvoření faktického mezinárodního protektorátu. 

Obdobně složitý případ je Kambodža v 70.- 90.1etech, Somálsko, kde kolaps 

státu vedl к vytvoření fakticky nezávislé entity Somaliland). V těchto 

případech se přikláním к názoru, že takovéto jednotky lze zařadit do více 

podkategorii zároveň. Zařazení kvazi-států do podkategorii se může v čase 

změnit (např. kvazi-stát může být nejprve okupován, později se na jeho 

území se může vyskytnout secesionistická entita atd.). Charakteristickým 

rysem kvazi-států je jejich rozdílná míra stability a rozdílný vývoj. Např. 

z kvazi-států bez vnější suverenity se mohou časem stát plně suverénní státy 

(jedná se spíše o výjimečné případy), či mohou naopak zaniknout (nebo 

fungovat jako vnitřně suverénní, ale mezinárodně neuznané entity po 

desítky let). Nicméně cílem této práce není detailní popis všech kvazi-států, 

analýza jejich vlivu na mezinárodní prostředí, ani prognóza budoucího 

vývoje těchto entit. Cílem je vytvořit obecnou typologii, která by měla 

umožnit zařazení jednotlivých kvazi-států do jednotlivých kategorií podle 

charakteristik, které jsou pro ně společné a zásadní.
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Typologie:

1) Kvazi-státy nesplňující empirické charakteristiky státnosti:

la) Kvazi-státy bez území 

lb) Kvazi-státy bez obyvatelstva

2)Kvazi-státy bez (s omezením) vnitřní suverenity:

2a) Kvazi- protektoráty

2b) Kvazi-státy se secesionistickou/iredentistickou entitou na svém území 

2b) Kvazi-státy povstalecké 

2d) Zhroucené státy

2e) Kvazi-státy s omezenou teritoriální suverenitou následkem okupace

3)Kvazi-státy bez (s omezením) vnější suverenity:

3a) Kvazi-státy kontrolující vlastní území a částečně mezinárodně uznané 

3b) Kvazi-státy kontrolující vlastní území bez mezinárodního uznání

4)Kvazi-státy s omezenou vnitřní i vnější suverenitou:

4a) Exilové vlády „suverénních států“ s neúplným mezinárodním uznáním 

4b) Vlády s de facto kontrolou většiny území bez obecného mezinárodního 

uznání

4c) Exilové vlády „nesuverénních států“ jejichž území je z velké části pod 

okupací jiného státu
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2 Empirická část
2.1 Kategorie 1 - Kvazi-státy nesplňující empirické 

charakteristiky státnosti

2.1.1 Podkategorie 1a - Kvazi-státy bez území (Řád 
maltézských rytířů -  S.M.H.O.M.)

Každý suverénní stát musí z definice státu v této práci okupovat určitou 

část zemského povrchu, aniž by bylo definováno, jak má být tato část veliká. 

Jen těžko si lze představit politickou entitu, která by tuto podmínku 

nesplňovala a zároveň měla statut suverénního státu, eventuelně si jej 

dlouhodobě udržela i po ztrátě území. „Stát je  jednotkou založenou na 

územním základě.“ (Klíma, 2003:105) Území umisťuje stát do prostoru a 

vymezuje sféru realizace jeho kompetencí. Teoreticky si lze představit 

situaci, že suverénní stát přijde o své území, aniž by se jednalo o stav 

způsobený okupací či anexí. V této souvislosti se hovoří o Maledivách, 

kterým reálně hrozí, že důsledkem vzestupu mořské hladiny dojde 

к zatopení teritoria státu. Odlišným příkladem je Nauru, kde se v souvislosti 

se zhroucením ekonomiky zmiňovala možnost přestěhovat obyvatelstvo 

např. do Austrálie. Otázkou je, zda by zároveň nedošlo к zániku zmíněných 

států. Ze současné reality je možné do této kategorie zařadit Suverénní řád 

maltézských rytířů (plným názvem Suverénní vojenský a špitální řád 

svátého Jana Jeruzalémského z Rhodu a Malty - dále S.M.H.O.M., což je 

zkratka anglického výrazu Sovereign Military and Hospitaller Order of 

St.John of Jerusalem of Rhodes and of Malta), který je právě takovýmto 

případem (výjimkou potvrzující pravidlo), i když se jedná o zřejmě 

nej kurióznější případ, který politická geografie zná.

Do této podkategorie tedy spadají politické jednotky, které si nárokují 

statut suverénního státu, ale nemají jasně definované území, které by 

považovaly za své suverénní teritorium. Neodvozují tedy svou suverenitu od
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držby určitého teritoria. Tato skutečnost je  odlišuje od exilových vlád, které 

také mohou disponovat vnější suverenitou, ale mají jasně definované území, 

jež nejsou schopné kontrolovat.

Case study: Řád maltézských rytířů

S.M.H.O.M. splňuje většinu charakteristik suverénního státu (má 

konstitučně nezávislou vládu, „hlavu státu“, ekonomiku, vnitřní suverenitu a 

rozsáhlé mezinárodní uznání), ale nesplňuje podmínku vlastního území a 

obyvatelstva. Důvody proč řadím S.M.H.O.M. do této podkategorie jsou 

vysvětleny v následujícím textu.

Jakýkoliv text o S.M.H.O.M. nemůže nezmínit jeho historii. Již 

samotný název je spíše odrazem historie než současného stavu. Současný 

problematický statut řádu vyplývá z jeho vývoje, kdy S.M.H.O.M. postupně 

držel a ztrácel různá území. „Nejdříve byl jeho sídlem Akkon na pobřeží 

Středozemního moře.“(Liščák, Fojtík, 1996:646) Po pádu Akkonu přesídlil 

v roce 1291 na Kypr. Od r. 1310 držel Rhodos a poté Maltu. Po obléhání 

sultánem v r. 1523 byl řád donucen kapitulovat a opustit Rhodos. „Roku 

1565 rytíři pod vedením Velmistra Fra‘ Jean de Vallette6ubránili Maltu před 

Turky více než tři měsíce. V r.1798 po obléhání Napoleona rytíři ostrov 

opustili, protože bylo proti jejich přesvědčení bojovat proti jiným 

křesťanům, v r.1800 obsadili Maltu Britové, suverénní práva řádu byla sice 

uznána smlouvou z Amiens 1802, ale řádu nebylo umožněno se vrátit 

zpět.“ (www.chivalricorders.org) Poté, co řád opustil Maltu, sídlil 

v různých městech Evropy. „Po dobytí Malty Napoleonem v roce 1798 řád 

sice ztratil své státní území, udržel si však suverenitu. Dočasným hlavním 

městem se stal Petrohrad.“ (Liščák, Fojtík, 1996:646) „Univerzálně uznané 

právo držet a rozmisťovat ozbrojené síly bylo základem pro jeho 

mezinárodní suverenitu. Od roku 1834 sídlí v Palazzo di Malta na Via

6 Zajímavé je, že hlavní město Malty (Valletta) nese název po bývalém velmistrovi řádu.
7 od r. 1819 si nečiní nároky na území Malty a Goza.
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Condotti 68, přičemž toto místo má exteritoriální 

státu s.'“(www .orderofmalta. org)

Důsledkem ztráty suverénního teritoria přišel řád i o další empirický 

atribut státnosti - obyvatelstvo. „Pojem „suverénní“ začlenil řád do svého 

názvu paradoxně až po ztrátě svého území na Maltě v r.1800, čímž chtěl 

zdůraznit, že neodvozuje svou suverenitu od držby teritoria.“ 

(www.chivalricorders.org) Jedná se o jeden z mála evropských „států“, 

jejichž suverenita nemá teritoriální charakter. Na druhé straně se absence 

suverénního teritoria stala základem pro zpochybňování jeho suverenity. 

„Námitky proti suverenitě pramení z toho, že řádu byla Malta přenechána 

císařem Karlem V. Oficiálně stále zůstalo toto území pod správou vladaře 

obojí Sicílie a řád byl v postavení vazala.“ (Kuříková, 2003:20). Na druhé 

straně ztráta území nemusí být automaticky důvodem pro ztrátu 

mezinárodního uznání a potažmo suverenity. Často je zmiňován případ 

Svatého stolce, který se v obdobné situaci ocitl vletech 1870-1929 a daná 

skutečnost nevedla к zániku jeho vnější suverenity. To lze interpretovat tak, 

že ztráta suverénního území neznamená automaticky zánik (vnější) 

suverenity. Otázkou samozřejmě zůstává, jak daleko omezení suverenity 

může zajít, aniž by zároveň politická entita nepřišla o statut suverénního 

státu.

Vztah řádu к pojetí suverenity založené na držbě určitého teritoria je 

důvodem, proč řadím S.M.H.O.M. do této kategorie. „Maltézský řád svou 

suverenitu nikdy neodvozoval od držby Malty nebo jiného území (jeho 

suverenita nikdy neměla teritoriální základ), ale právě od své dlouhé 

historie, tradice samosprávy, schopnosti vysílat diplomatické zástupce, 

vydávání mezinárodně uznávaných pasů, rovnosti s ostatními státy ve 

schopnosti sjednávat mezinárodní smlouvy, udržování nezávislé námořní 

síly, nezávislosti na ostatních mezinárodních aktérech (kromě náboženských 

záležitostí).“(www.chivalricorders.org ) Samozřejmě proti zařazení do této 

podkategorie lze namítnout, že řád splňuje do stejné míry podmínky pro 

zařazení do kategorie kvazi-států bez obyvatelstva. Do r.1997 byla také silně
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omezená konstituční nezávislost řádu (a tím zpochybněna jeho vnitřní
• 8suverenita). V roce 1956 ústava řádu podřídila řád, působící na základě 

kanonického práva, přímému dozoru Svatého stolce, se kterým je i 

historicky spjatý.“ (Mrázek, 2002) Nicméně suverenita řádu byla potvrzena 

italským Nejvyšším soudem. „V r.1974 rozhodl italský Nejvyšší soud, že 

řád je suverénní entitou, která je i bez vlastního území rovnoprávná 

s ostatními státy, a proto její aktivity nepodléhají na území Itálie rozhodnutí 

italských soudů.“( www.chivalricorders.org)

S.M.H.O.M. je v současnosti obecně uznáván za suverénní subjekt 

mezinárodního práva. „Rád má vlastní vládu, navázané diplomatické styky 

s 94 státy.9 Kromě toho má řád také oficiální styky s Belgií, Francií, 

Německem, Lucemburskem, Monakem, Švýcarskem a má statut trvalého 

pozorovatele v mnoha mezinárodních organizacích, včetně OSN, Rady 

Evropy atd. Rád vydává vlastní pasy (pouze diplomatické) a poštovní 

známky.“ (www.orderofmalta.org/attdiplomatica)

Rád maltézských rytířů si je vědom důsledků, které má pro jeho 

suverenitu absence vlastního teritoria a jedná s vládou Malty o přenechání 

pevnosti St.Angelo, čímž by splnil empirickou charakteristiku státnosti -  

vlastní suverénní teritorium. Pevnost St.Angelo má řád v užívání od r. 1991. 

Existenci tohoto kvazi-státu lze spíše považovat za výjimku v politické 

geografii, která vyplývá ze specifického historického vývoje v oblasti 

Středozemního moře.

8 „Změna ústavy řádu z r.1997 ještě více eliminuje zásahy Svatého stolce do aktivit řádu. Byl zrušen institut schvalování 

nového velmistra papežem. Jedinou podmínkou zůstává, že papež bude s osobou nového velmistra seznámen dříve, než 

bude tento muž uveden do úřadu.“ (www.chivairicorders.org)

9 „V roce 1993 došlo к ěesko-maltézské schůzce na úrovni hlav států -  velmistr Svrchovaného řádu maltézských 

rytířů Fra'Andrew Bertie vykonal oficiální návštěvu České republiky na pozvání tehdejšího českého prezidenta 

Václava Havla. V roce 2002 opět došlo к česko-maltézské schůzce na úrovni hlav států -  dne 6.dubna 2002 (v 

bezprostřední návaznosti na oficiální návštěvu Svatého stolce) vykonal tehdejší český prezident Václav Havel 

oficiální návštěvu římského sídla Svrchovaného řádu maltézských rytířů.“ (Sladký, 2003:29-30)
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2.1.2 Podkategorie 1b- Kvazi-státy bez obyvatelstva (Svatý 
stolec - Vatikánský městský stát)

Vlastní obyvatelstvo je jednou z definičních charakteristik 

suverénního státu. Je obtížné si představit politickou jednotku, která by měla 

efektivní vládu suverénní na určitém území, vnější suverenitu, ale neměla 

vlastní obyvatelstvo. Z historie je známo mnoho případů států, které přišly o 

své obyvatelstvo důsledkem debellace. Pokud stát přijde o kontrolu nad 

svým obyvatelstvem důsledkem vojenské okupace nemusí zároveň dojít ke 

ztrátě vnější suverenity (za předpokladu, že dojde к vytvoření exilové vlády, 

která získá široké mezinárodní uznání). Existuje množství případů, kdy 

vláda, která ztratila vnitřní suverenitu zůstala legitimním zástupcem daného 

státu v očích mezinárodního společenství. Nicméně v tomto případě se jedná 

o kvazi-státy, které nespadají do této podkategorie. Teoreticky si lze 

představit situaci, kdy by suverénní stát přišel o veškeré své obyvatelstvo 

důsledkem ztráty jeho loajality. Je možné, že by obyvatelstvo dobrovolně 

opustilo území státu z politických, ekonomických důvodů. Otázkou je, zda 

by tato situace automaticky vedla к zániku státu či ne. Pro podkategorii 

kvazi-státu bez obyvatelstva je na rozdíl od exilových vlád charakteristické, 

že mají vnitřní i vnější suverenitu. Tyto kvazi-státy nemají definované 

vlastní obyvatelstvo, které by mělo přirozený a trvalý charakter. Mezi 

konkrétní případy patří především Svatý stolec -  Vatikánský městský stát, u 

kterého se v nej různějších statistikách udává počet obyvatel. Tento počet 

však obsahuje pouze příslušníky cizích národností, kteří se na území státu 

nenarodili. Z tohoto důvodu Svatý stolec podle mě nesplňuje podmínku 

vlastního obyvatelstva. Podobný případ je S.M.H.O.M., který má pouze 

členy.
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stát)

Svatý stolec (dříve se používal pojem Svatá stolice)-Vatikánský 

městský stát je  další entitou, která je  mnohými autory řazena mezi anomální 

politické jednotky kvůli omezenému rozsahu suverénního území 

(0,044km ). Mimo vlastní suverénní území má Vatikán také exteritoriální 

práva na další budovy v Římě, kde sídlí zejména jeho instituce. Glassner 

řadí Vatikán mezi kvazi-státy právě s poukazem na velmi omezený rozsah 

jeho suverénního území a problematický charakter obyvatelstva. Nicméně 

na rozdíl od S.M.H.O.M. má Svatý stolec jasně definované suverénní území, 

které je oproti minulosti zanedbatelné. „Svatá stolice v minulosti splňovala 

všechny atributy státu, neboť spravovala vlastní papežský 

stát.“(Malenovský, 1997:95) Nesplňuje však druhou empirickou podmínku 

suverénní státnosti, tj. vlastní obyvatelstvo. Podle definice státu 

Malenovského musí mít stát vlastní obyvatelstvo coby podmínku existence. 

„Stejně jako v případě teritoriálního prvku, nepřipouští ovšem mezinárodní 

právo vznik ani existenci státu bez obyvatelstva (tím by ostatně bylo 

pojmově vyloučeno i uplatňování veřejné moci na dotyčném území).“ 

(Malenovský, 1993:82) Oficiálně lze ve většině statistik najít údaj o počtu 

obyvatel, který je však z podstaty sporný. „Obyvatelstvo nepřesahuje počet 

jeden tisíc osob, žijících zde v důsledku plnění úředních povinností nebo 

jejich potomků, kteří musí území Vatikánu opustit, pokud se ožení nebo 

dosáhnou věku 25 let.“ (Mrázek, 2002) Problém spočívá v tom, že toto 

„obyvatelstvo“ rozhodně nemá přirozený a trvalý charakter, což dokazuje 

předchozí citace. „Obyvatelstvem se chápe celek jednotlivců obou pohlaví, 

kteří spolu žijí na daném území jako organizované společenství. Tato 

stručná definice implikuje, zdůrazňuje usedlý, přirozený a trvalý charakter 

obyvatelstva. Přirozenost nastoluje požadavek takového soužití 

obyvatelstva, které zajistí jeho biologickou reprodukci.“(Malenovský,

Case study: Svatý stolec (Vatikánský městský
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1993:81) Všichni obyvatelé Vatikánu jsou však zároveň příslušníky jiných 

států. Z tohoto důvodu řadím Svatý stolec (Vatikán) do této podkategorie, tj. 

kvazi-státy bez obyvatelstva. Podobně jako v případě S.M.H.O.M. je  i 

к pochopení současného postavení Svatého stolce nezbytné stručně zmínit 

historické milníky ve vývoji papežského státu. Zejména jde o dočasnou 

ztrátu území, což však nevedlo ke ztrátě vnější suverenity. К  této události 

došlo v roce 1870, kdy Itálie obsadila území papežského státu. Situace byla 

následně řešena Lateránskými smlouvami. „Lateránské smlouvy stanovily 

základ pro diplomatické vztahy mezi Itálií a Svatým stolcem. Také ustavily 

existenci Vatikánu-města coby suverénního teritoria Svatého stolce. 

Lateránské smlouvy však nebyly konstitutivním aktem, který by vytvořil 

nový suverénní subjekt mezinárodního práva.“(www.chivalricorders.org)

V letech 1870-1929 byl sice podle italského práva Svatý stolec bez území, 

ale de facto okupoval vatikánské paláce. Italské království považovalo 

Vatikán za součást Itálie. Vatikán však po celou dobu, kdy byl bez 

suverénního území, jednal jako suverénní subjekt mezinárodního práva, 

protože uzavíral mezinárodní smlouvy s ostatními státy. Tím jednal jako 

suverénní stát a nikdo tyto smlouvy nikdy nezpochybnil.

Na základě Lateránských smluv, uzavřených mezi papežem Piem XI. 

a fašistickou Itálií, se Svatý stolec vzdal teritoriálních nároků na středověký 

papežský stát a uznal Řím za hlavní město Itálie. Itálie naopak uznala město 

Vatikán za suverénní stát (State della Cittá del vaticano). Za ztrátu 

církevního státu dostal Vatikán rovněž finanční odškodné.

Svatý stolec a Vatikánský městský stát jsou dvě odlišné entity. 

Lateránské smlouvy v preambuli definují vztah Vatikánu a Svatého stolce. 

„Stát Vatikán město byl vytvořen Lateránskými smlouvami, aby byla 

zajištěná absolutní a zjevná nezávislost Svatého stolce a garantována jeho 

nezpochybnitelná suverenita v mezinárodních záležitostech.“ (Lateránské 

smlouvy). Lateránskými smlouvami fakticky došlo к obnovení plného 

členství Svatého stolce (Vatikánu) v mezinárodním společenství. Smlouvy 

hovoří o suverenitě Svatého stolce v preambuli a dalších článcích (např. v
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čl.II). Přestože má Svatý stolec problémy s empirickými charakteristikami 

státnosti (vlastním obyvatelstvem a částečně i suverénním územím) jeho 

vnější suverenita je  nezpochybnitelná a je velmi významným členem 

mezinárodního společenství. „V současnosti udržuje diplomatické styky 

s 173 státy. Formální diplomatické styky udržuje také s Maltézským řádem 

a EU. Zvláštní styky má také s Ruskou federací a Organizací pro osvobození 

Palestiny. Svatý Stolec je členem mnoha mezinárodních organizací včetně 

OSN a OBSE.“ (www.vatican.va) Svatý stolec je jedinou evropskou zemí, 

která formálně uznává Tchaj-wan za suverénní stát. Zajímavý je  vztah 

Svatého stolce к Vatikánu městu. Svatý stolec má sice velmi úzký vztah 

к tomuto území, ale obě entity jsou však samostatné a odlišné. O jejich 

vztahu hovoří již zmíněná citace z preambule Lateránských smluv. Podle 

těch byl Vatikánský městský stát zřízen к zajištěný suverenity a nezávislosti 

Svatého stolce v mezinárodních vztazích. Diplomatické vztahy udržuje 

Svatý stolec (nikoliv Vatikán město), který participuje v mezinárodních 

organizacích, rovněž zahraniční ambasády jsou akreditovány u Svatého 

stolce a nikoliv ve Vatikánu.

2.2 Kategorie 2 - Kvazi-státy bez (s omezením) vnitřní 
suverenity

2.2.1 Podkategorie 2a - Kvazi-protektoráty (Bosna a 
Hercegovina)

Za kvazi-protektorát považuji politickou entitu, která si nárokuje 

statut suverénního státu, nemá problémy s mezinárodním uznáním, 

členstvím v mezinárodních organizacích, je  zastoupena v OSN, ale fakticky 

není plně suverénní ve vnitřních záležitostech. Rozhodně se nejedná o 

protektoráty v tradičním politicko-geografickém smyslu, kdy byl za 

protektorát označován určitý typ závislých území. Příkladem protektorátu
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bylo např. Britské Somálsko, protektorát Botswana, Cabinda, Protektorát 

Čechy a Morava a mnohé další. Závislá území však nejsou předmětem této 

práce. Protektoráty na rozdíl od této podkategorie kvazi-států postrádaly 

suverenitu (nebyly považovány za suverénní státy) a ani si ji formálně 

nenárokovaly.

Kvazi-státy spadající do této podkategorie jsou mezinárodně uznané, 

mají formálně nezávislou legitimní vládu, ústavu, jsou schopné kontrolovat 

své teritorium a obyvatelstvo. Charakteristickým rysem této podkategorie 

kvazi-států je, že nezávislost vlády a tedy vnitřní suverenita je do určité míry 

formální nebo významně omezena. Ve skutečnosti vláda takového kvazi- 

státu není plně suverénní při rozhodování o vnitřních záležitostech státu. 

Omezení vnitřní suverenity se může týkat legislativy, exekutivy, soudnictví, 

eventuelně pouze nějaké oblasti, například volby hlavy státu dané entity (v 

minulosti šlo např. o S.M.H.O.M a Monacké knížectví). V případě 

S.M.H.O.M. schvaloval volbu hlavy státu až do změny ústavy v roce 1997 

papež. Nicméně hovořit v tomto případě o de facto protektorátu je 

problematické. Problematický je i příklad Monackého knížectví, jehož 

suverenita byla do r. 2002 značně omezena ze strany Francie a objevovaly 

se názory, že se jedná o francouzský protektorát. Postavení Monaka vůči 

Francii je dané historicky. „Monacké knížectví je suverénní nezávislý stát, 

úzce spjatý s Francií na základě článku 436 Versailleské smlouvy z roku 

1919. Francie souhlasila s garantováním suverenity a nezávislosti Monaka, 

které se naopak zavázalo vykonávat svá suverénní práva v souladu 

s francouzskými zájmy.“ (www.state.gov) Nicméně v případě Monaka došlo 

ke schválení změny ústavy v roce 2002, která činí tuto entitu podstatně 

nezávislejší ve vnitřních záležitostech. „Do přijetí změny ústavy v roce 2002 

by Monako v případě úmrtí panovníka bez mužského následníka bylo 

začleněno do Francie. Ostatní státy také nemohly na jeho území zřizovat 

zastupitelské státy.“ (www.state.gov) Téhož roku byla podepsána 

francouzsko-monacká smlouva revidující ustanovení Versailleské smlouvy, 

čímž byla stvrzena změna ústavy o následnictví (omezení suverenity
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Monaka v otázce následnictví bylo dáno zejména francouzskými obavami, 

že by na knížecí trůn dosedl německý občan). Přikláním se к názoru, že 

Monako nelze považovat za kvazi-protektorát, ale spíše se jedná o 

specifický příklad suverénního státu se zvláštním vztahem ke svému 

protektorovi (podobně i Marshallovy ostrovy, Federace Mikronésie či Palau 

na základě smlouvy s USA). Zmínit v souvislosti s kvazi-protektoráty lze i 

Andorru, kterou za kvazi-stát označuje i M.Glassner. „14.3.1993 hlasovalo 

74,2% účastníků referenda pro demokratickou ústavu Andorry, čímž jasně 

rozhodlo po sedmi stoletích závislosti na Francii a Španělsku o plné 

nezávislosti země. Nezávislost byla uznána Francií i Španělskem 3.6.1993. 

Formálně je nadále pod společnou správou (co-principat) francouzského 

prezidenta a biskupa katalánského Seu d’Urgell.“ (Liščák, Fojtík, 1996:62) 

Oba správci jsou nadále zodpovědní za zahraniční, bezpečnostní politiku a 

soudnictví, což do značné míry limituje suverenitu Andorry. Za příklad 

kvazi-státu z této podkategorie lze označit také Kambodžu počátkem 90.1et, 

kdy byla pod správou OSN. V souvislosti s touto podkategorií se naskýtá 

otázka, zda lze do této kategorie zařadit tzv. satelity SSSR, zejména po 

vyhlášení Brežněvovy doktríny. Např. Korowitz soudí, že vnitřní suverenita 

států sovětského bloku byla pouze fiktivní, ačkoliv se formálně jednalo o 

plně suverénní státy. Domnívám se, že je možné do této kategorie sovětské 

„satelity“ zařadit, ale považuji to za sporné. V souvislosti s touto 

podkategorií je  třeba zmínit i případ Rakouska po podepsání Státní smlouvy, 

kdy mu ze strany SSSR byla fakticky vnucena neutralita a tím omezena 

konstituční nezávislost vlády. Nicméně toto omezení vnitřní suverenity 

nepovažuji za natolik závažné, abych řadil Rakousko mezi kvazi-státy.

Typickým příkladem kvazi-státu spadajícího do této kategorie je 

Bosna a Hercegovina po podepsání Všeobecné rámcové dohody o míru 

v Bosně a Hercegovině (tzv. Daytonské dohody) 14.12.1995 v Paříži. Případ 

Bosny a Hercegoviny je podrobněji rozpracován v následujícím textu.



Case study: Bosna a Hercegovina

Bosna a Hercegovin (nadále BaH) je jedním z nejkomplikovanějších 

případů kvazi-státu. Komplikace vycházejí i z toho, že BaH v různých 

časových obdobích splňuje charakteristiky pro zařazení do různých 

podkategorii. V letech 1992-1995 došlo fakticky ke zhroucení státu a vzniku 

několika secesionistických jednotek na území BaH. Podmínky pro zařazení 

do této kategorie kvazi-států splňuje BaH po roce 1995. Při zařazení BaH 

mezi kvazi-protektoráty vycházím z analýzy Daytonských dohod a 

praktického fungování politického systému v BaH. Právě text Daytonských 

dohod a pravomoci vysokého přestavitele z nich vycházející (s pozdějšími 

úpravami) činí z BaH ukázkový příklad kvazi-protektorátu, ačkoliv navenek 

se zdá být plně suverénním státem, což je také často zdůrazňováno.

„Daytonské dohody byly podepsány 14.12.1995 v Elysejském paláci 

S.Miloševičem, F.Tudjmanem, A.Izetbegovičem. Jako svědci byli přítomni 

americký prezident B.Clinton, jeho francouzský kolega J.Chirac, německý 

kancléř H.Kohl, britský premiér J.Major a také předsedové vlád Ruska a 

Španělska V.Černomirdin a P.Gonzáles.“ (Lovrenovič, 2000:191) „Text 

Daytonských dohod hovoří o Bosně a Hercegovině (pod změněným názvem

-  původně Republika Bosna a Hercegovina) jako o plně suverénním státu, 

který má podle práva nárok na kontinuitu hranic a mezinárodní uznání podle 

mezinárodního práva.“ (Daytonské mírové dohody, Preambule, čl.I, odst.l) 

Zajímavým jsou oficiální názvy dvou entit tvořících B aH - jedná se o 

Republiku Srbskou a Federaci Bosny a Hercegoviny, ani jedna z nich však 

nemá mezinárodní statut. Ústavu BaH tvoří příloha č.IV. Daytonských 

dohod -  fakticky se jedná o oktrojovanou ústavu. Podle ústavy má BaH 

hlavu státu (kolektivní), vládu, dvoukomorový parlament a nejvyšší soud 

jako ostatní státy. Výrazem omezení vnitřní suverenity je Úřad vysokého 

představitele (Office of High Representative/ EU Special Representative), 

v jehož čele stojí vysoký představitel (pro civilní implementaci) dohlížející
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na implementaci civilních aspektů mírových dohod a přítomnost 

zahraničních vojsk garantujících vojenské aspekty mírových dohod. 

Pravomoci a postavení vysokého představitele vymezuje příloha č. 10, která 

také zdůvodňuje vytvoření této instituce „Potřeba koordinovat aktivity jako 

humanitární pomoc, obnova infrastruktury, ekonomická obnova, ustavení 

politických a ústavních institucí v BaH, uspořádání svobodných a 

spravedlivých voleb bude vyžadovat asistenci značného počtu 

mezinárodních organizací. Za účelem koordinace aktivit obou entit a 

mezinárodních institucí bylo rozhodnuto o vytvoření Úřadu vysokého 

představitele na základě příslušné rezoluce Rady bezpečnosti OSN.“ 

(Daytonské mírové dohody, příloha 10, čl.I.) Vysoký představitel je 

nominován Řídící radou (členy jsou Francie, Itálie, Německo, Japonsko, 

Kanada, Rusko, Velká Británie, USA, předsedající země EU, Evropská 

komise, Organizace islámské konference reprezentovaná Tureckem), což je 

orgán Rady pro mírovou implementaci (skládá se z 55 států a mezinárodních 

organizací). Nominaci poté schvaluje Rada bezpečnosti OSN.

„Poněkud vágní vymezení kompetencí vysokého představitele bylo 

doplněno na dvou klíčových konferencích v Sintra (květen 1997) a Bonnu 

(prosinec 1997).“ (Is Dayton failing?, 1999:107-108) Na těchto 

konferencích bylo rozhodnuto o podstatném rozšíření pravomocí vysokého 

představitele. V současnosti je oprávněn odvolávat z funkce stranické a 

veřejné činitele, přijímat zákony, měnit entitní ústavy atd. Pravomoci 

vysokého představitele mu umožňují stanovovat a vykládat pravidla 

politického dění. Zároveň je oprávněn interpretovat text Daytonských 

dohod. Vysoký představitel (tento post zastávali Carl Bildt, Carlos 

Westendorp, Wolfgang Petritsch, Paddy Ashdown a Christian Schwarz- 

Schilling) stojí na vrcholu ústavního pořádku BaH, lépe řečeno nad ním. 

„Prostřednictvím dekretu rozhodl vysoký představitel o podobě státní 

vlajky, bankovek, telekomunikačním zákoně, několikrát změnil znění ústav 

Republiky Srbské a Federace Bosny a Hercegoviny.“



(www.ohr.int/decisions/archive.asp) Počet odvolaných osob ze stranických i 

státních funkcí jde do stovek. Tohoto nástroje využíval ve svém funkčním 

období zejména Lord Ashdown, který se tak snažil dosáhnout kooperace 

mezi jednotlivými etniky a bránit blokování politického systému, který je 

v BaH velmi komplikovaný. Tímto nástrojem byli nezřídka odstraňovány 

z funkcí i osoby důvodně podezřelé z korupce ve státní sféře (včetně 

vysokých státních úředníků). Vysoký představitel není zodpovědný 

politikům v BaH, natož aby jimi mohl být odvolán. Na druhé straně 

formální možnosti bosenských politiků vzdorovat vůli vysokého 

představitele nejsou žádné. Političtí reprezentanti BaH mohou nesouhlas 

s rozhodováním vedoucího tohoto úřadu vyjádřit v médiích, eventuelně je 

adresovat zastupitelským úřadům těch států, které se v zemi angažují. 

Bosenští politici, zejména z nacionalistické části politického spektra (často 

poté co byli odstraněni z veřejných funkcí pro narušování implementace 

Daytonských dohod) otevřeně hovořili o nepřijatelném zasahováním do 

suverenity BaH. Existence Úřadu vysokého komisaře disponujícího 

rozsáhlými pravomocemi, který bdí (společně s rozmístěnými zahraničními 

vojsky)10 nad vývojem v BaH, je jednoznačným důkazem podstatného 

omezení vnitřní suverenity této entity. Za podstatnou považuji zejména 

pravomoc vyhlašovat zákony a odvolávat z funkce osoby zvolené v 

demokratických volbách. BaH považuji za klasický příklad kvazi- 

protektorátu, ačkoliv se tento pojem nikde v Daytonských dohodách 

nevyskytuje a oficiálně se hovoří o BaH jako o plně suverénním státu

Příčiny způsobující omezení vnitřní suverenity BaH spočívají ve 

snaze mezinárodního společenství udržet pohromadě tento stát a zabránit 

další eskalaci násilí mezi třemi civilizačními okruhy (muslimsko- 

bosňáckým, chorvatsko-katolickým a srbsko-pravoslavným), které tvoří 

drtivou většinu jeho obyvatelstva. Obavy vyvolává potenciální rozpad BaH,

10 „Nad dodržováním podmínek mírové dohody, zejména na naplnění jejích aspektů civilních a vojenských 
dohlížejí jednotky OSN a NATO (IFOR, SFOR I, SFOR II).“ (Lukášek, 2001:11) V současné době jsou 
přítomna vojska Evropské unie.

- 4 9 -

http://www.ohr.int/decisions/archive.asp


který by vyústil v rozsáhlé a násilné přesuny obyvatelstva, což by mohlo 

způsobit destabilizaci dalších zemí v regionu.

2.2.2 Podkategorie 2b - Kvazi-státy se secesionistickou/ 
iredentistickou entitou na svém území (Kyperská 
republika)

Do této podkategorie kvazi-států spadají politické jednotky, které jsou 

všeobecně považovány za suverénní státy. Jako ostatní kvazi-státy 

z kategorie 2, nemají i jednotky spadající do této podkategorie problémy 

s mezinárodním uznáním. Důvod, proč považuji tyto na první pohled 

„suverénní státy“ za kvazi-státy, spočívá v jejich neschopnosti kontrolovat 

své suverénním teritorium v plném rozsahu a zahrnout do své jurisdikce 

veškeré obyvatelstvo žijící na jeho suverénním teritoriu. Charakteristickým 

rysem těchto kvazi-státu je, že na jejich území existuje secesionistická 

(eventuelně iredentistická) politická entita s omezeným mezinárodním 

uznáním (či plně bez mezinárodního uznání), která vykazuje atributy státu 

(splňuje empirické charakteristiky státu a je vnitřně suverénní). Tato entita 

(také se jedná o kvazi-stát) si nárokuje statut suverénního státu, efektivně 

kontroluje své teritorium a obyvatelstvo, má efektivní systém vlády atd. 

Secesionistická entita je  fakticky konstitučně nezávislá, neuznává ústavu, 

zákony a svrchovanost entity, na které vyhlásila nezávislost. Konkrétní 

secesionistická entita je  obvykle schopna kontrolovat své hranice 

(mezinárodně neuznané), vytváří vlastní systém organizované ekonomiky 

(má vlastní centrální banku, vydává vlastní měnu, určuje výši daní), má 

vlastní policii a armádu, vydává vlastní pasy (zpravidla mezinárodně 

neuznávané) atd. Stručně lze říci, že na území kvazi-států podkategorie 2b 

existují de facto státy (podrobněji popsané v kategorii 3). V minulosti i 

v současnosti lze najít mnoho příkladů odpovídajících zařazení do této 

kategorie. Určit obecný trend vývoje těchto kvazi-států je poměrně obtížné. 

Některým se podařilo obnovit plnou vnitřní suverenitu po několika málo
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měsících či letech (což je příklad Angoly, Demokratické republiky Kongo a 

Nigérie, na nichž vyhlásila nezávislost Cabinda v létě 1975, Katanga a Jižní 

Kasai v roce 1960, Biafra v roce 1967). V jiných případech však toho nejsou 

schopny po více než deset let (například Somálsko na němž vyhlásil 

Somaliland nezávislost v roce 1991 nebo Kyperská republika, která nemá 

pod kontrolou více než 30% území, na kterém funguje od vyhlášení 

nezávislosti v r.1983 Severokyperská turecká republika), nebo musí nakonec 

uznat nárok kvazi-státu na samostatnost a mezinárodně ho uznají, čímž 

vyřeší svůj vnitropolitický problém. Zde lze zmínit příklad Etiopie či 

Pákistánu, které akceptovaly - v prvním příkladě vznik suverénní Eritrei, ve 

druhém případě suverénního státu Bangladéš. V obou případech se zdaleka 

nejednalo o dobrovolné zřeknutí se těchto území. Etiopie „akceptovala“ 

vznik nového státu poté, co bylo dobyto její hlavní město, Pákistán tak 

učinil vzhledem ke geografické poloze, která mu bránila efektivně vojensky 

zasáhnout a postoji Indie. „Po porážce v indicko-pakistánské válce (3.- 

16.12. 1971), kdy Indie převzala kontrolu nad rozsáhlým územím

Bangladéše, byl Pákistán nucen nezávislou republiku uznat.“ (Liščák, 

Fojtík, 1996:104)

Obdobně není možné určit jednu konkrétní příčinu způsobující 

existenci těchto kvazi-států. Velkou roli hraje vztah centrální vlády 

к postavení jazykových a etnických menšin. Zejména pokusy ústřední vlády 

centralizovat politické uspořádání státu (změnit federální uspořádání na 

unitární nebo zrušit autonomní statut určité oblasti), persekuce a 

znevýhodňování etnických menšin při obsazování úřadů ve státní správě, 

existence výrazně bohatých regionů, občanská válka nebo rozpad státu 

mohou vést к separatistickým pokusům. Ty mohou vyústit ve vytvoření 

fakticky nezávislého státu (případně ve snahu o odtržení části teritoria a jeho 

připojení к jinému státu) a tím ke zpochybnění vnitřní suverenity daného 

státu. Častým jevem je i kombinace několika faktorů, které vedou 

к pokusům o secesi. V úvahu přichází vyhlášení nezávislosti surovinově 

bohatého regionu obývaného minoritním etnikem, které čelí represím
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centrální vlády (například lbové v surovinově bohaté Biafře). Důležitou roli 

hraje i postoj mezinárodního společenství obecně podporující územní 

integritu svých členů a udržení statutu quo. V přechodu к plně suverénní 

státnosti či setrvání v pozici kvazi-státu hrají roli různé faktory. Významnou 

roli sehrávají politicko-geografické faktory, ale i mocenský potenciál kvazi- 

států, které čelí (usilují o) secesi. „Mezi konkrétní příklady odpovídající této 

podkategorií kvazi-států patří např. Kongo (v době od vyhlášení nezávislosti 

Katangy v červnu 1960 do dobytí jejího hlavního města Elisabethville 

15.1.1963), Angola (v období od vyhlášení nezávislosti Cabindy v srpnu 

1975 až do listopadu téhož roku), Komory (poté co Moheli a Anjoun 

vyhlásily v roce 1997 nezávislost do r. 2002, kdy bylo dohodnuto řešení o 

budoucím referendu), Moldavsko (v letech 1990 -1994 v období nezávislosti 

Gaugázie a Podněsterské republiky od r. 1991 do současnosti), Bosna a 

Hercegovina vletech 1992-1995, kdy vyhlásilo nezávislost hned několik 

„států“ (například Herzeg-Bosna, Republika Západní Bosna a Srbská 

republika), Gruzie (po vyhlášení nezávislosti Republiky Abcházsko v roce 

1992 a Jižní Osetie v roce 1992), Azerbajdžán (kvůli vyhlášení nezávislosti 

Nachičevanska v roce 1990 a Náhorního Karabachu v r.1992), Rusko (v 

období po vyhlášení nezávislosti Čečenska), Barma (v období nezávislosti 

karenské republiky Kotulej, Kačjinského státu a poté, co Šanové vyhlásili 

v roce 1993 vlastní stát), Etiopie (v období eritrejského boje za nezávislost), 

Chorvatsko (v době existence nezávislého státu Srbská Krajina v letech 

1991-1995) atd.

Obecně lze říci, že důvody způsobující omezení suverenity kvazi-států 

spadajících do této kategorie jsou politicko-geografického charakteru. Velmi 

často se jedná o secesionistické (nebo iredentistické) snahy minoritních 

etnik v období dekolonizace a po rozpadu SSSR. V jiných případech se 

jedná o reakci menšinových etnik na snahu centralizovat vnitropolitické 

uspořádání státu. Jedná se například o Etiopii. „Ta stupňovala svůj tlak a 

dosáhla toho, že eritrejský parlament obsadili poslanci, kteří odhlasovali 

zrušení federace.“(Baar, 2002:315). Obdobné příčiny způsobily dnešní stav
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na Kypru. Ústava z r. 1960 byla založena na principu sdílení moci a 

garantovala turecké menšině právo veta, nadreprezentaci ve veřejných 

funkcích atd. To však trvalo pouhé tři roky. „V listopadu 1963 navrhl 

Makarios dodatky к ústavě, podle nichž se měl při rozhodování uplatnit 

většinový princip. Turci návrh jednoznačně odmítli a politické napětí 

přerostlo na přelomu let 1963-1964 v ozbrojené srážky mezi oběma 

znesvářenými komunitami.“(Nálevka, 2005:103)

Neschopnost kvazi-států této podkategorie obnovit na svém území 

vnitřní suverenitu může být způsobena i zásahy třetích států, které sice 

separatistický kvazi-stát mezinárodně neuznávají, ale poskytují mu podporu

-  finanční nebo materiální (např. Portugalsko Biafře, Rusko Jižní Osetii a 

Podněsterské republice, Indie tamilskému ílamu, SSSR a Saudská Arábie 

Eritrei atd.), čímž nepochybně sledují své zájmy v konkrétním regionu. 

Dobrým případem je Ázerbajdžán, který není schopen obnovit svou 

suverenitu nad územím Náhorního Karabachu, ale zároveň se nehodlá smířit 

sjeho ztrátou. „Za této situace platí pak právo silnějšího, přednost má ten, 

kdo disponuje mocnější armádou a výhodnějším mezinárodněpolitickým 

postavením. V současné době se v privilegovaném postavení nachází 

jednoznačně Arménie, která podle určitých zdrojů získala od Ruska zbraně 

v hodnotě jedné miliardy dolarů.“ (Souleimanov, 2001:25)

Case study: Kyperská republika

Kyperská republika je  jedním z nejčastěji zmiňovaných příkladů 

kvazi-státu, na jehož území se nachází secesionistická entita (de facto stát). 

Na druhé straně je však příklad této republiky komplikovanější vzhledem 

к přítomnosti rozsáhlého kontingentu turecké armády na jeho suverénním 

území (respektive na území Severokyperské turecké republiky -TRNC) a 

dvou území na nichž jsou britské vojenské základny. Ty jsou výrazem 

dlouhotrvajících strategických zájmů Velké Británie v této oblasti. „Britové 

ostrov získali roku 1878 na berlínském kongresu, ale formálně zůstal
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součástí Osmanské říše. Teprve s vypuknutím 1. světové války Britové 

ostrov skutečně anektovali a roku 1925 z něj vytvořili korunní kolonii.“ 

(Baar, 2002:233-234) Suverenitu a územní integritu těchto základen se 

zavázaly respektovat smluvní strany tzv.garanční smlouvy, konkrétně 

v jejím Ш. článku. Lze tedy říci, že omezení vnitřní suverenity nezpůsobuje 

pouze faktická existence TRNC, jejíž obyvatelstvo není mezinárodně 

uznávaná vláda v Nikósii schopna podřídit své jurisdikci.

Současný stav je výsledkem obtížné koexistence dvou etnik v rámci 

jednoho „státu“. Kypr je jednou z oblastí, kde se setkává turkická islámská 

civilizace s pravoslavnou. Menšina kyperských Turků tvoří méně než 20% 

obyvatelstva. Tuto skutečnost lze považovat za hlavní faktor způsobující 

současný statut quo charakterizovaný existenci dvou kvazi-států v rámci 

jednoho ostrova. Zainteresované strany si byly vědomy tohoto problému již 

před vyhlášením nezávislosti Kypru v roce 1960. Z tohoto důvodu došlo 

к podepsání tzv. garanční smlouvy (Kyperské dohody) mezi Velkou 

Británií, Tureckem a Řeckem. „Kyperské dohody se týkaly problematiky 

Kypru a postavení kyperských Turků. Jednání byla zahájena 5.2.1959 mezi 

řeckým premiérem K.Karamanlisem a tureckým prezidentem 

A.Menderesem v Curychu11 a poté pokračovala do 19.2. v Londýně za 

účasti reprezentantů kyperských Řeků a Turků arcibiskupa Makariose III. a 

F.Kücüka. Na základě dosažených dohod, jejichž signatářem byla i vedle 

uvedených stran Velká Británie, se měl Kypr stát nezávislým na Velké 

Británii a turecká menšina měla získat v kyperském parlamentě 30% 

mandátů a nemohla být majorizována.“(Veselý, 2002:72-73) Dohody měly 

za cíl ochránit tureckou menšinu. Bezproblémové soužití obou etnik ve 

společném státě netrvalo dlouho. V roce 1963 odmítli kyperští Turci 

spolupracovat v parlamentu na změnách ústavy, na to reagoval prezident 

Makarios zrušením těch článků ústavy, které garantovaly kyperským

11 „První kolo rozhovorů se uskutečnilo v Curychu a 11.února podepsali předsedové vlád Řecka a Turecka
kompromisní dohodu o Kypru. Řekové se vzdali požadavku „enosis“ a Turci odstoupili o principu rozdělení.“
(Nálevka, 2004:102)
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Turkům politické jistoty. Problémy tedy odstartovaly (nelegální) snahy 

kyperských Řeků o změny těch článků ústavy, které garantovaly politické 

výhody minoritním Turkům - šlo o mezinárodně sjednané pojistky 

v politickém systému na ochranu zájmu tureckých Kypřanů. Následovala 

občanská válka, která vedla v roce 1964 к vyslání vojsk OSN na ostrov (ty 

však nezabránila přetrvávajícím problémům). Další podstatnou událostí byl 

pokus o vojenský převrat podporovaný řeckou vojenskou juntou. Nepokoje 

spojené s převratem vyvolaly reakci Turecka, které provedlo 20.července 

1974 invazi na sever ostrova. Turecká část ostrova vyhlásila o rok později 

Turecký federativní stát Kypr. Poté, co zkrachovala jednání o federálním 

uspořádání Kypru, došlo v roce 1983 к vyhlášení Severokyperské turecké 

republiky (TRNC) na 37% území ostrova.

Na současném stavu mají podíl obě strany sporu, které se navzájem 

obviňují ze způsobení dnešní situace. Kyperští Turci považují za příčinu 

dnešního stavu snahu prezidenta Makariose zbavit tureckou komunitu 

rovných politických práv. „Po odmítnutí konstitučních změn byli kyperští 

Turci za použití síly odstraněni z funkcí ve státní správě. Dalším krokem byl 

puč Nikose Samsona proti prezidentovi Makariosovi, který vyústil 

v zabíjení Kyperských Řeků i Turků. Kyperští Turci požádali o pomoc 

garanční státy, ale jejich žádost vyslyšelo pouze Turecko, které 

intervenovalo ve snaze chránit jejich práva. Intervence byla legální podle 

čl.IV garanční smlouvy.“ (www.trncpresidency.org) Odlišně líčí sporné 

události oficiální kyperské zdroje, které považují za hlavní problém 

tureckou invazi a Severokyperskou tureckou republiku oficiálně označují za 

okupovaná území. „Na puč řecko-kyperské národní gardy podporované 

řeckou vojenskou juntou proti Makariosovi z roku 1974 zareagovala turecká 

armáda vojenskou intervencí. Turecko oznámilo, že se jedná mírovou 

operaci mající za cíl obnovit ústavní pořádek přerušený řeckým vojenským 

převratem. Turecko se odvolávalo na jednání v souladu s článkem IV 

Garanční smlouvy“. (www.cyprus.gov.cy) Kyperské ministerstvo 

zahraničních věcí upozorňuje zejména na vliv Ankary na území TRNC a na
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nelegální demografické přesuny tureckých osadníků z Anatolie na Kypr. 

„Politická situace v okupovaných oblastech je pod dominantním vlivem 

tureckých okupačních vojsk a osadníků z Turecka a vlivem Ankary. Mezi 

Kyperskými Turky roste nespokojenost způsobená ekonomickou situací, 

marginálním postavením TRNC v mezinárodním prostředí a přílivem 

Turků.“(www.mfa.gov.cy)

Skutečností je, že dnešní stav způsobily obě strany sporu porušením 

článků garanční smlouvy. Řecko podporou vojenského převratu, jenž mohl 

vyústit v připojení Kypru к Řecku, což zakazuje garanční smlouva 

v článcích I а II. Turecká strana porušila garanční smlouvu kroky 

následujícími bezprostředně po invazi -  zejména rozdělením ostrova a 

diplomatickým uznáním TRNC. Samotná invaze byla v souladu s garanční 

smlouvou, protože ta výslovně stanoví: „V případě porušení ustanovení 

smlouvy má každá ze stran právo podniknout kroky nezbytné к znovu

nastolení státu vytvořeného touto smlouvou. Zakázána je účast celého či 

části území v politické či ekonomické unii s jakýmkoliv jiným státem. 

Zároveň jsou zakázány všechny aktivity přímo či nepřímo vedoucí ke 

spojení s jiným státem či rozdělení ostrova.“ (www.cyprus.gov.cy)

Zatímco v otázce nelegitimity TRNC existuje široký konsensus, 

objevují se i názory vycházející z interpretace garanční smlouvy a 

původního znění kyperské ústavy z roku 1960, že nelegitimní je i Kyperská 

republika. Například P.Pemthaler „Nelegální změny ústavy a porušování 

občanských práv turecké populace počátkem óO.let přesahovaly zákonný 

rozsah kyperské suverenity. Ústavní změny zcela jistě nemohou být 

považovány za krok к vytvoření jednotného kyperského národa, protože 

nemohly být akceptovány tureckou populací, jejíž podíl na moci byl 

garantován mezinárodními smlouvami. Zároveň tyto kroky nemohly vést 

к vytvoření nové formy unitárního státu dominovaného Řeky, protože to 

nespadalo - de iure ani de facto - do pravomoci řeckých autorit. Nový „stát“ 

byl de facto národním řeckým režimem. Oba existující státy, tedy tzv. 

Kyperská republika a tzv. Severokyperská turecká republika (TRNC) jsou
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podle ustanovení smluv z roku 1959 a 1960 a také ústavy z roku 1960 

nelegitimní, protože smlouvy i ústava jsou stále 

platné.“(www.cyprus. conflict.net)

Ačkoliv má vláda v Nikósii podporu mezinárodního společenství 

(OSN odsoudila vznik separatistické entity i navázání diplomatických 

vztahů mezi TRNC a Tureckem), není schopna obnovit svou vnitřní 

suverenitu na celém svém území, které je rozděleno Attilovou linií střeženou 

vojsky OSN. Vláda v Nikósii nadále označuje TRNC za okupovaná území.

Současný stav je způsoben přítomností dvou odlišných civilizačních 

okruhů, jejichž soužití v jednom státě se ukázalo záhy po jeho vzniku jako 

velmi obtížné. Situaci na ostrově ovlivnilo také prosazování zájmů Řecka a 

Turecka v nově konstituovaném státu. Současnou situaci lze charakterizovat 

jako de facto existenci dvou národních „států“ v rámci rozděleného ostrova, 

která by byla nejsnadněji vyřešitelná vytvořením konfederace a následně 

kooptací obou kvazi-států do mezinárodního společenství či opětovným 

spojením obou entit.

2.2.3 Podkategorie 2c - Kvazi-státy povstalecké (Kolumbie)

Charakteristickým rysem těchto kvazi-států je, že mají omezenou 

vnitřní suverenitu působením povstaleckých skupin neuznávajících a 

nerespektujících legitimní vládu. Důležité je, aby takovéto skupiny 

znemožňovaly centrální vládě efektivní kontrolu a administrativní správu 

části teritoria v delším časovém období (vymezit přesně toto období je 

prakticky nemožné) a zároveň neusilovaly o vytvoření suverénního státu. 

Jedná se např. o skupiny, které z ideologických (náboženských, rasových) 

důvodů usilují o svržení legitimní a mezinárodně uznané vlády nebo o 

zločinecké skupiny kontrolující určité oblasti. Motivy povstaleckých 

organizací mohou být různé. Důležitá je jejich schopnost neumožnit 

centrální vládě podřídit své jurisdikci veškeré obyvatelstvo, nastolit vládu
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zákona na daném území, území administrativně spravovat, řídit soudy, 

věznice, školy, nemocnice, pošty, policejní stanice atd. Jednoduše řečeno, 

vnitřní suverenita vlády je na určitém území pouze fikcí a stát neposkytuje 

obyvatelstvu na nekontrolovaných územích stejné služby jako na efektivně 

spravovaných územích. Na územích, kde není centrální vláda schopna 

vykonávat monopol legitimního násilí, je  platnost zákonů chimérou, normy 

jsou určovány ilegálními skupinami, které teritorium fakticky kontrolují. 

Ozbrojené složky státu zde nemají faktický dosah a obecně se v těchto 

oblastech vůbec nevyskytují.

Typickým jevem jsou ozbrojené útoky na osoby reprezentující vládu. 

Logickou reakcí centrální vlády je opakované vyhlašování zákazu nočního 

vycházení a výjimečného stavu v oblastech pod kontrolou rebelů eventuelně 

i na území celého státu. Důležitý je fakt, že takovýto kvazi-stát není schopen 

zabezpečit veškerému obyvatelstvu formálně spadajícímu pod jeho 

jurisdikci politická a občanská práva. Vláda takovéhoto kvazi-státu nemůže 

být považována za plně suverénní (ačkoliv nemá problémy s mezinárodním 

uznáním), protože nemá pod kontrolou vnitřní záležitosti na celém svém 

teritoriu. Mezi kvazi-státy spadající do této podkategorie lze zařadit např. 

Mexiko (kvůli odporu vůči vládě v Chiapasu), Kolumbii, která je 

modelovým příkladem státu s povstaleckými skupinami. Dalším příkladem 

je Súdán, Nepál, na jehož území operují maoističtí povstalci usilující o 

svržení monarchie a opakovaně obléhající hlavní město, Kambodža (např. 

od ustavení království v roce 1993, kdy Rudí Khmérové kontrolovali zhruba 

pětinu území na severu a severozápadě země do r. 1998, kdy byly jejich 

jednotky zlikvidovány), Pákistán, kde operují povstalci v provincii 

Balúčistán u hranic s Íránem a Afghánistánem. „Problematické jsou zejména 

Severní oblasti, Severozápadní pohraniční provincie a Balúčistán, kde 

pakistánská vláda prakticky není schopna provádět efektivní územní 

správu.“ (www.mzv.cz) Do této podkategorie lze zařadit také Ugandu, kde 

na severu země téměř 20 let operují guerillové jednotky organizace Lord 

Resistance Army (Boží armáda odporu), vedené křesťanským vůdcem
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Josephem Konym narozeným na severu Ugandy. Cílem Konyho je svržení 

bývalého vůdce povstalců a současného prezidenta Yoweri Museveniho a 

nastolit v Ugandě vládu řídící se Desaterem Božích přikázání. Kony údajně 

prohlásil: „S Musevenim budu komunikovat prostřednictvím Ducha svátého 

a ne po telefonu.“(BBC World Service, 2005a) Dalším příkladem je 

Bangladéš od vyhlášení nezávislosti do uzavření smlouvy s Indií v roce 

1997, kde operovaly povstalecké kmeny v horách v oblasti Čitágongu na 

jihovýchodě země. Na základě dohody se povstalecké kmeny 

buddhistického obyvatelstva podporované Indií zřekly požadavku na 

suverenitu a souhlasily s návrhem na místní autonomii. Do této podkategorie 

lze bezpochyby zařadit i Afghánistán od poloviny 20.století do sovětské 

okupace a počátkem 21.století. Výstižně popsal situaci v této zemi 

R.Kaplan. „V Karzáího vládě bychom neměli spatřovat jedinou suverénní 

sílu v zemi. Vzhledem к tomu, že na vrcholu afghánské národní soudržnosti 

v polovině 20.století neovládal v Kábulu sídlící režim krále Záhira Šáha nic 

jiného než velkoměsta a největší města a okružní silnici, která je spojovala, 

jsou vyhlídky na plnohodnotné vybudování národa v Afghánistánu nejen 

mlhavé, ale i, co se týká války s terorismem, vedlejšího rázu. V současné 

době je výrazem povstaleckých aktivit protiamerický radikál Gulbuddin 

Hekmatjár, který usiluje o svržení Karzáího režimu.“ (Kaplan, 2003b: 118) 

Jižní oblasti Afghánistánu jsou v současnosti velmi nestabilní.

Lze vysledovat určitou podobnost mezi kvazi-státy z podkategorie 2c 

a 2d. Rozdíl spočívá v tom, že v prvním případě dochází ke zhroucení a 

nefunkčnosti státních struktur jen na části území, zatímco v druhém případě 

zasahuje rozpad státnosti celé území. Dané kvazi-státy jsou 

charakterizovány politickou nestabilitou, která může mít přímý vliv i na 

situaci v sousedních zemích. Nebo naopak sousední země mohou 

podporovat nestabilitu v dané zemi. К  tomu je mohou vést různé motivy -  

ekonomické, ideologické nebo strategické. Činnost povstalců může vést i ke 

svržení centrální vlády pokud к tomu mají dostatečnou vojenskou sílu a 

lidovou podporu. V takovém případě může neschopnost vlády kontrolovat
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své území vést к faktickému zhroucení státu, což je případ podkategorie 2d. 

Jednoznačně určit hranici, kdy se jedná o kvazi-státy spadající do této 

podkategorie a kdy o kvazi-státy spadající do následující podkategorie 

nelze. Dobrým příkladem, na němž lze ilustrovat úzký vztah mezi těmito 

podkategoriemi, je Uganda, kde ozbrojený odpor vůči vládě vedl ke svržení 

režimu Idy Amina, zvolení prezidenta Oboteho, občanské válce a dalšímu 

vítězství povstalců vedených Y.Musevenim. „V 70.1etech se na území 

Tanzanie zformoval protiaminovský odpor vedený Ugandskou národně 

osvobozeneckou frontou, která v roce 1979 za pomoci tanzanských jednotek 

porazila Aminova vojska a osvobodila většinu Ugandy. Ve volbách v roce 

1980 byl zvolen prezidentem opět Obote, proti jehož vládě a násilnému 

potlačování opozice vzniklo partyzánské hnutí. Od roku 1981 opět probíhala 

občanská válka, kterou ukončilo až vítězství povstaleckých sil, vedených 

Yoweri Musevenim.“(Liščák, Fojtík, 1996:805) Příklad Ugandy a dalších 

„států“ ilustruje, že hranice mezi jednotlivými podkategoriemi kvazi-států 

jsou v některých příkladech velmi nejasné a jednoznačně určit, kdy se jedná

o kvazi-stát povstalecký a kdy o zhroucený kvazi-stát je  velmi obtížné. 

Z tohoto důvodu je nezbytné chápat předkládanou typologii jako do určité 

míry flexibilní.

Case study: Kolumbie

Kolumbie je asi nejznámějším případem „státu“, jehož suverenita je 

omezena vnitřními povstaleckými skupinami. „Zřejmě se jedná o nejdéle 

trvající povstání ve světě.“ (The Economist, 1995a:60) Kolumbijská vláda 

se dlouhodobě snaží dostat pod kontrolu své území. Vláda čelí různým 

guerillovým skupinám a narkomafii, což je doprovázeno opakovaným 

vyhlašováním výjimečného stavu. Rozsáhlé oblasti jsou kontrolovány 

povstaleckými skupinami z nichž nej významnějšími jsou Ozbrojené 

revoluční síly Kolumbie (Fuerzas Armades Revolucionarias de Columbia -
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FARC, založené v roce 1965), prokubánská Národně osvobozenecká 

armáda (Ejército de Liberación National -  ELN, založená v roce 1965) a 

maoistická Lidově osvobozenecká armáda operující na pobřeží Atlantiku. 

„ELN se při svém vzniku inspirovala Fidelem Castrem a je radikálnější než 

FARC. Její stoupenci na severovýchodě země se zaměřují na sabotáže 

ropovodů.“(The Economist, 1995a:60) Tyto hlavní guerillové skupiny 

kontrolují téměř třicet procent území Kolumbie. Své aktivity financují 

zejména z únosů, které jsou na denním pořádku, z příjmů z obchodu 

s drogami a vydírání ropných společností.

„Poté co v roce 1984 zahájil prezident Betancour válku proti narkos, 

zachvátila zemi vlna násilí, nejvíce byl však postižen soudní systém. Do 

roku 1994 bylo zavražděno 220 soudců a soudních zaměstnanců, 

v posledních letech několik tisíc soudních úředníků rezignovalo.“ (Liščák, 

Fojtík, 1996:411) Kromě levicových guerill se do bojů od 90.1et zapojují i 

pravicové polovojenské jednotky. Ty jsou financovány ze zdrojů 

narkobaronů a bojují proti levicových guerillám. Neoficiálně je jejich 

činnost tolerována vládními strukturami. „Vyšetřování kolumbijské vlády 

ukázalo, že armádní důstojníci úzce spolupracují s polo vojenskými silami 

AUC pod vedením Carlose Castafíi. Podle svědectví bývalých členů armády 

a polovojenských jednotek je běžné, že armádní vrtulníky zásobují AUC, 

pravidelní důstojníci využívají pravicové jednotky na „špinavou práci“ při 

likvidaci lidí podezřelých ze spolupráce s levicovými guerillami. Minulý rok 

AUC ovládla strategické město Barrancabermeja vzdálené šest hodin jízdy 

od metropole Bogoty. Barrancabermeja se čtvrt milionem obyvatel leží na 

důležité vodní spojnici -  řece Madalena -  a je obklopená ložisky ropy, 

kterou těží státní společnost Ecopetrol.“ (Šulc, 2001:21) Zájem ELN udržet 

si pozice v oblastech, ve kterých se těží ropa a zároveň snaha vlády převzít 

toto teritorium pod svou kontrolu za použití všech prostředků je čistě 

pragmatický. S tím souvisí již zmíněné sabotáže namířené na ropovody, což 

je zdánlivě paradoxní. „Sabotáže ELN na ropovody jsou částečně lukrativní. 

Pro guerilly se podle Alejandra Martineze Villegase z Kolumbijské ropné

-61  -



asociace jedná o velmi dobrý byznys. V oblastech bohatých na ropu místní 

samosprávy zřizují černé fondy a fiktivní společnosti, skrze něž jsou 

vypláceny finance guerillám. Někdy guerilly vyžadují peníze, jindy 

vybudování mostu nebo školy, které jsou po nich pojmenovány. Tím 

získávají povstalci nejen prostředky na svůj odboj, ale získávají si i loajalitu 

místních obyvatel.“ (The Economist, 1995a:60) Situace má dopad i na ropný 

průmysl. „Vláda vyžaduje na Ecopetrolu tzv.válečnou daň ve výši jednoho 

dolaru za barel za ochranu ropovodů.“ (The Economist, 1995a:60) Oblast 

okolo Barrancabermeja spadá pod kontrolu ELN. „V rámci dohod s vládou 

však ELN souhlasila s vytvořením demilitarizované zóny a zahájením 

mírových jednání. Polo vojenské jednotky, které nesouhlasí s mírovými 

rozhovory s levicovými guerillami, se rozhodly jednání přerušit (což se jim  

nakonec podařilo), zorganizovaly masové protesty a obsadily město. 

Nejprve byl připraven seznam Černá ruka, na němž byli všichni obyvatelé 

Barrancabermeji, kteří se stali vojenskými cíli. Druhým krokem bylo 

upevnění pozice -  v chudých částech města vyrostly na silnicích check- 

pointy. Pastrana nabídl FARC a ELN vytvoření demilitarizovaných zón -  42 

tisíc kilometrů čtverečných pro FARC a pět tisíc kilometrů čtverečných pro 

ELN, odkud se i přes pro testy stáhla kolumbijská armáda (ta bojkotovala už 

předtím podobný Samperův plán). Výsledkem ovšem není mír, ale 

v oblastech se prakticky zastavily protidrogové operace a guerilly využívají 

bezpečného prostoru к únosům a rozšiřování kokových plantáží.“(Šulc, 

2001:21-22) Paradoxním problémem, který neumožňuje vyřešení 

bezpečnostní situace v Kolumbii po více než čtyřicet let, je  neschopnost 

jednotlivých stran rozhodnout konflikt ve svůj prospěch. Slabost vlády ji 

nutí spolupracovat s pravicovými ozbrojenými jednotkami (financovanými 

ze zločinu) na potírání levicových povstalců.

„Cena, kterou Kolumbijci v posledních patnácti letech zaplatili, je 

vysoká. Pravicové a polovojenské jednotky doslova vyvraždily levicovou 

politickou stranu, zavražděni byli čtyři prezidentští kandidáti, 200 soudců a 

vyšetřovatelů, polovina soudců Nej vyššího soudu, 1200 policistů, 151
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novinářů a více než 300 000 Kolumbijců. Nestabilita v Kolumbii přímo 

ohrožuje sousední země.“ (Šulc, 2001:20) O vážnosti situace v Kolumbii 

ohrožované guerillami svědčí i fakt, že v roce 1999 byly zahájeny oficiální 

rozhovory mezi vládou a povstalci z Národně osvobozenecké armády a 

Revolučními ozbrojenými silami. Cílem rozhovorů bylo dohodnout setkání 

kolumbijského prezidenta s nejvyššími představiteli ELN a zapojit povstalce 

z FARC do státních struktur. Jednalo se již o několikátý neúspěšný pokus 

vlády vyřešit situaci v zemi prostřednictvím jednání s levicovými povstalci a 

jejich kooptací do politického systému. „Lukrativní výnosy z obchodu 

s drogami a únosy v současnosti dominují „agendě“ rebelů a víceméně 

nahradily ideologické motivy. Mírové rozhovory s rebely se zhroutily v roce 

2002. Na druhém konci politického spektra jsou ilegální pravicové 

polovojenské jednotky občasně sponzorované drogovými kartely a majiteli 

půdy a podporované částí armády a policie. Snahou je demobilizovat tyto 

organizace, které jsou aktivní zejména na severovýchodě, kde útočí na 

humanitární pracovníky, zemědělce podezřelé z podpory levicových guerill, 

děti žijící na ulici a další okrajové skupiny. Společně s politickým násilím 

toto činí z Kolumbie jednu z nej násilnějších zemí na světě.“ (BBC World 

Service, 2006a)

Další pokus o zlepšení bezpečnosti pochází z loňského roku.

„17.12.2005 začaly na Kubě mírové rozhovory mezi Kolumbií a druhou

největší povstaleckou skupinou za pomoci držitele Nobelovy ceny Gabriela 

Garcii Marqueze a zprostředkovatelů ze Španělska, Norska

a Švýcarska.“(New York Times, 2005:5) Poslední rozhovory byly do určité 

míry úspěšné. Podařilo se dosáhnout dohody o odzbrojení části pravicových 

jednotek výměnou za jejich zapojení do státních struktur (zejména

lokálních). „Povstalci postrádají vojenskou a lidovou podporu nezbytnou ke 

svržení vlády, násilí od r. 2002 postupně klesá, ale ozbrojenci nadále útočí 

na civilisty a mají pod kontrolou rozsáhlé venkovské oblasti. Paramilitární 

skupiny bojují s povstalci o kontrolu teritoria a obchodu s drogami. Většina 

polovojenských oddílů odzbrojila v rámci mírového procesu v roce 2002.
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Kolumbijská vláda se snaží nastolit vládní kontrolu nad celou zemí a 

v současnosti je přítomna ve všech 32 departmentech i hlavním městě. (CIA

-  The World Fact Book, 2006a)

Kolumbijský prezident Alváro Uribe Velez 3.listopadu 2005 varoval 

členy polovojenských uskupení, že podmínkou jejich vstupu do politiky je 

kompletní demobilizace jejich struktur a získání souhlasu justičních 

orgánů.“(www.presidencia.gov.co) Snaha prezidenta Uribeho, který 

vykonává druhé funkční období, omezit násilí v Kolumbii, je  do značné 

míry úspěšná. Na druhé straně mnozí z povstalců, kteří souhlasili 

s odzbrojením podle podmínek mírových rozhovorů a jsou nyní politicky 

činní, se nadále aktivně podílejí na obchodu s drogami. Faktem je, že i přes 

značné pokroky (a obrovské zahraniční podpory, zejména finanční z USA) 

čelí nadále vláda dvěma problémům (zločinu a ideologickému odboji). 

Vláda stále nekontroluje své suverénní teritorium a její schopnost 

kontrolovat vnitřní záležitosti je omezená. Bezvládí v některých 

pohraničních regionech Kolumbie ohrožuje i stabilitu v sousedních zemích, 

což situaci v Kolumbii dodává širší regionální rozměr.

2.2.4 Podkategorie 2d - Zhroucené státy (Somálsko)

Problematika tzv. zhroucených států se v posledních letech těší

značné pozornosti oboru mezinárodních vztahů. Lze nalézt různá

terminologická označení tohoto fenoménu. Hovoří se o slabých,
12 •  /zhroucených, padlých či anarchických státech. Charakteristické pro tuto 

podkategorii kvazi-států je, že mají jasně definované území a obyvatelstvo a 

těší se širokému mezinárodnímu uznání. Nemají problém s navazováním 

diplomatických styků (pokud jsou toho schopny) a jsou členy 

mezinárodních organizací. Stručně řečeno jejich statut suverénního státu a 

legitimita není zpochybňována ostatními státy. Na druhé straně však nejsou

12 S0rensen hovoří o tom, že jednoznačné rozlišení mezi slabým a zhrouceným státem neexistuje.
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schopné kontrolovat vnitřní záležitosti státu. Jejich vnitřní suverenita je 

virtuální realitou. Dané entity nejsou schopné zajistit vládu zákona, přičemž 

tato neschopnost není primárně způsobena vnějšími faktory, ale naopak 

vnitřními problémy. Typický je rozpad organizační struktury mocenských 

složek - policie a armády. Skutečná moc centrálních vlád se často omezuje 

na oblast hlavního města a přilehlé oblasti, přičemž oblasti venkova bývají 

často v rukou povstalců, klanových vůdců, ozbrojených kriminálních gangů, 

soukromých armád či se nacházejí v naprostém bezvládí. Vláda není 

schopna zabezpečit hranice, zabránit útokům povstalců z území sousedních 

států, zastavit nelegální migraci, potlačit organizovaný zločin atd. 

Doprovodným faktorem je, že daný stát není schopen ani kontrolovat své 

výsostné vody v případě, že má přístup к moři. Slovy F.Fukuyamy tyto 

jednotky neplní ani minimální funkce státu, kterými jsou: „Zajištění obrany, 

práva, pořádku, ochrany majetkových práv, řízení ekonomiky, ochranu 

sociálně slabých atd.“ (Fukuyama, 2004:9)

Přežití těchto kvazi-států je možné jen díky postoji mezinárodního 

společenství, které považuje za nelegitimní anexi území cizího státu. 

Jackson hovoří o instituci negativní suverenity, která umožňuje daným 

kvazi-státům přežít v mezinárodním prostředí přes jejich zjevnou slabost. 

Typické pro tyto kvazi-státy jsou násilné vnitrostátní konflikty. 

„Nejdramatičtějšími vnitřními násilnými konflikty jsou rozpad nebo 

zhroucení státu (state failure). Rozpad státu může mít různý rozsah, post- 

koloniální charakter však jeho důsledky ještě umocňuje. Rozdíl mezi slabým 

a zhrouceným státem není striktní: pokračující oslabování vede ke 

zhroucení.“ (S0rensen, 2005:137) Existuje zřejmá souvislost s vnitřním 

konfliktem, který při výrazné intenzitě může skončit rozpadem státu. „Slabé 

postkoloniální státy jsou tak ve výrazné míře nezpůsobilými entitami, 

neschopnými se o sebe postarat. Jejich nedostatky v empirických rysech 

státnosti jim  proto neumožňují jednat suverénně a zcela svépomocně. Byly 

by naprosto neschopny přežít ve vysoce soutěživém systému 

států.“(S0rensen, 2005:181)



Zhroucený stát se vyznačuje neschopností centrální vlády 

kontrolovat své teritorium, zajistit svému obyvatelstvu vládu zákona a 

bezpečnost. Výstižně popisuje situaci v daných státech R.Kaplan. „V mnoha 

západoafrických městech jsou neosvětlené ulice, policie často nemá na 

benzín pro svá vozidla, daří se ozbrojeným lupičům, zlodějům aut a 

gaunerům, kterých přibývá. Přímé lety mezi USA a městskými letišti byly 

pozastaveny ministerstvem dopravy USA kvůli kriminalitě na terminálech.“ 

(Kaplan, 1997:14,57). „Vláda v Sieře Leone nemá po setmění žádnou 

výkonnou moc, říká cizí státní diplomat a krčí rameny.“ (Kaplan, 2003a:22)

V extrémní situaci může vést vnitropolitická situace až к vnějšímu 

zásahu regionálních či světových mocností do jurisdikce suverénního státu, 

které přistoupí к tzv. nesjednané humanitární intervenci, která má za cíl 

zajistit bezpečnost obyvatelstvu daného státu. Problematickými regiony 

z hlediska častého výskytu těchto kvazi-státu jsou zejména západní Afrika a 

Africký roh, obecně subsaharská Afrika. Mezi případy kvazi-států 

spadajících do této podkategorie patří např. Afghánistán po stažení 

sovětských vojsk v roce 1989, kdy se země propadla do občanské války a 

centrální vláda nad ní ztratila kontrolu. Po pádu komunistického režimu 

v roce 1992 sice došlo na základě dohody mezi mudžáhidy к ustavení vlády, 

ale Rabbáního vláda fakticky nekontrolovala kromě Kábulu nic. Hekmatjár 

kontroloval jih země a pokusil se odříznout hlavní město od zásobování, 

Dóstum severozápad, Hizbi-i-Wahdat střed atd. Dále sem lze zařadit Albánii 

(v roce 1997 vláda nekontrolovala většinu území, rozpadly se represivní 

složky, povstalci a kriminální gangy kontrolovali jih  země a některá 

pobřežní města), Libanon od r.1975 do r.1990 (fakticky rozdělen mezi 

množství skupin z nichž každá měla vlastní armádu), Libérii v zejména v 

letech 1989-1993, ale i po roce 2003. „Zhroucení Libérie bylo urychleno 

invazí jednotek Charlese Taylora do země na sklonku roku 1989.“ 

(S0rensen, 2005:139) „Mosambik (od r.1976, kdy vypukla občanská válka 

mezi RENAMEM, které bylo vytvořeno zpravodajskými službami Rhodesie 

ve snaze podkopat podporu mosambické vlády černošským guerillám
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bojujícím proti minoritní bělošské vládě v Rhodesii. Mosambik byl 

následkem aktivit RENAMA fakticky rozdělen do tří zón z nichž jedna byla 

pod kontrolou vlády, druhá pod kontrolou RENAMA - hnutí bylo složené 

z portugalských kolonistů a nespokojenců z vládního FRELIMA - a třetí 

zóna byla územím nikoho).“(Ciment, 1999: 995-998), Somálsko (od 

r.1991), Sierra Leone (kolaps státu gradoval vletech 1994-1999, ale i 

v letech předchozích a následujících lze hovořit o rozpadlém státě), Bosna a 

Hercegovina (1992-1995), Rwanda (1994), Demokratická republika 

Kongo1 , nejhorších rozměrů dostal rozpad vlády v letech 1997 až 2000, v té 

době je situace charakteristická podepisováním příměří a jejich 

nedodržováním.14 R.Kaplan popisuje ze svých cest po západní Africe a na 

základě neformálního rozhovoru se západním diplomatem situaci v regionu 

následujícími slovy. „Na planetě nenajdeme jiné místo, kde jsou politické 

mapy tak zavádějící -  vlastně, kde tolik lžou -  jako v západní Africe. Začnu 

Sierrou Leone. Podle mapy je to národní stát s vymezenými hranicemi a

13 Nicméně i Kongo je velmi komplikovaný případ kvazi-státu. Zároveň je možné ho zařadit i mezi kvazi-státy 
s omezenou suverenitou zvnějšku -  kvůli přítomnosti cizích armád na jeho území či mezi povstalecké kvazi- 
státy - zejména v období uzavřených příměří mezi vládou a povstalci v polovině 90.let. O nepřehlednosti a 
složitosti situace v dané oblasti svědčí následující citace ze srpna 1999. „Prezident Ugandy Museveni a 
rwandský vicepremiér Kagame počátkem 80.let spolupracovali při guerillovém boji proti diktatuře v Ugandě. 
Když se oba muži sešli minulý týden na safari v Ugandě, jejich přátelství mělo trhliny. Po týdnech zvolna 
gradujícího napětí svedly jejich armády třídenní bitvu o kontrolu nad třetím nej větším městem v Kongu -  
Kisangani. Příměří bylo vyhlášeno 17.8.1999. Uganda a Rwanda podporují různé frakce bojující v Kongu proti 
prezidentovi Kabilovi. Uganda a Rwanda, které podpořily povstání v roce 1996, jež vyneslo Kabilu к moci, se 
domnívaly, že bude stejně snadné ho sesadit. Obě země se snažily potlačit své vlastní povstalce a obviňovaly 
Kabilu z podpory povstalců útočících přes hranice z Konga. Proto pomohly v loňském srpnu ustavit 
Demokratické shromáždění Konga (DSK). Rwanda zaútočila přímo na hlavní město Kinshasu, ale jednotky byly 
odraženy jednotkami expedovanými ze Zimbabwe a Angoly na podporu Kabily. Rwanda mezitím konsolidovala 
pozice DSK na východě a podporovala ofenzívu povstalců na jižní provincie Kasai a Katangu, kde jsou doly 
mědi a diamantů, které jsou životně důležité pro Kabilu. Uganda se zatím zaměřila na severovýchod Konga, 
který velmi rychle dostala pod kontrolu. Brzy začaly spory mezi důstojníky jednotlivých armád o obchod
s diamanty ve městě Kisangani, které bylo pod společnou kontrolou. Později Rwanda s nelibostí sledovala 
spolupráci Ugandy s místním obchodníkem Jean-Pierrem Bembou, který odstartoval vlastní povstání na severu 
Konga.“ (The Economist, 1999b:34) Ačkoliv došlo v létě 1999 к podepsání příměří (jednomu z mnoha), cizí 
armády se vzhledem ke svým zájmům ze země nestáhly a povstalci v listopadu začali nové boje na severu země. 
Případ tohoto kvazi-států ukazuje, že předkládanou typologii je nutné brát s určitou mírou flexibility, mnohé 
kvazi-státy nelze zařadit pouze do jedné kategorie.
14 „V důsledku války bylo zhruba 400 000 obyvatel Sierry Leone vyhnáno ze svých domovů, přes 280 000 
uprchlo do sousední Guineje a dalších 100 000 uteklo do Libérie a naopak 400 000 Liberijců uprchlo do Sierry 
Leone. Připočteme-li dalších 600 000 Liberijců v Guineji a 250 000 na Pobřeží Slonoviny, pak hranice 
oddělující tyto čtyři státy velkou měrou ztratily význam.“ (Kaplan, 2003a:25)
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vládou, která spravuje jeho území. Ve skutečnosti vláda v Sieře Leone 

vedená sedmadvacetiletým kapitánem Valentinem Strasserem ovládá přes 

den Freetown a také část venkova ve vnitrozemí. Na vládním území tvoří 

státní armádu divoká sebranka ohrožující řidiče a pasažéry na většině 

kontrolních stanovišť. Ve zbylé části země se usadily jednotky dvou 

různých armád z liberijské války a armáda rebelů ze Sierry Leone. Dokonce

i v klidných zónách žádná z vlád kromě Pobřeží Slonoviny neudržuje školy, 

mosty, silnice ani policejní složky nutné pro fungující suverenitu.“ (Kaplan,

2003a: 25)

S problematikou zhroucených států souvisí také otázka secese. 

Objevují se názory, že by „mezinárodní společenství nemělo uznávat 

suverenitu vysoce neefektivních států.“ (Herbst, 1996-1997:142 citováno dle 

S0rensen, 2005:142) Otázkou je, zda by umožnění secese vedlo к vytvoření 

vyššího počtu efektivních států, či by naopak vedlo к vyššímu počtu 

teritoriálních sporů.15 Druhou variantou argumentují především zástupci 

států, kterým hrozí, že na nich některé entity vyhlásí nezávislost např. 

premiér Somálska Gedi. Legitimní otázkou je, jak dlouho je udržitelná 

existence těchto zcela neefektivních kvazi-států bez rozsáhlých politicko- 

geografických změn, protože tyto kvazi-státy mají velmi slabou podporu 

svého obyvatelstva a neplní ani základní funkce. „Pro Johna Herze byl stát 

bezpečnostní schránkou, která ochraňovala obyvatelstvo před vnějšími 

hrozbami.“ (S0rensen, 2005:131) O kvazi-státech spadajících do této 

podkategorie lze tvrdit opak, pro své obyvatelstvo představují spíše 

bezpečnostní hrozbu.

„Ali A.Mazrui16 předpovídá, že Západní Afrika -  vlastně celý 

kontinent -  je  na pokraji rozsáhlých změn, co se týče hranic. Nigérie se 

snaží rozšířit, ale pravděpodobně se také rozpadne na několik

15 „Kdo by měl mít možnost se odtrhnout? V současnosti můžeme pozorovat pokračování secesionistických 
konfliktů v následujících subsaharských státech: Somálsko, Etiopie, Senegal, Kamerun, Angola, Súdán a Kongo. 
Který z těchto případů by měl profitovat z možnosti odštěpení? Skeptikové tvrdí, že secese vždy vytvoří více 
problémů, než vyřeší.“ (S0rensen, 2005:142) Zejména jakákoliv uznaná secese hrozí, že se stane inspirací pro 
další entity.
16 Ředitel Institutu globálních studií kultury na Státní univerzitě New York v Binghamtonu
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částí.“(Kaplan, 2003a:30) Zhroucené kvazi-státy mohou za určitých 

okolností vést к rozhodnutí mezinárodního společenství humanitárně 

intervenovat ve prospěch obyvatelstva, čímž dojde к porušení jurisdikce 

suverénního státu. Zhroucení státu může vyvolat i vojenskou intervenci 

sousedního státu, který může být veden různými motivy (snahou prosadit 

své zájmy, intervenovat ve prospěch obyvatelstva atd.). Obecně lze říci, že 

do podkategorie zhroucených kvazi-států obvykle spadají země s velmi 

komplikovanou vnitropolitickou situací a jejich jednoznačné zařazení pouze 

do jedné podkategorie je obtížné až sporné. Kromě zhroucení státních 

struktur je situace zpravidla komplikována existencí povstaleckých skupin 

bojujících proti centrální vládě a přímými či nepřímými zásahy okolních 

států, které mohou mít samy značné problémy s vnitřní suverenitou (dobrým 

příkladem je  vměšování Rwandy, Ugandy, Zimbabwe, Namibie a Angoly 

do záležitostí Demokratické republiky Kongo v 90.1etech, přičemž první dva 

státy podporovaly povstalce, zbylé státy režim prezidenta Kabily).

Zdá se, že rovněž existuje souvislost mezi existencí této 

podkategorie kvazi-států a vznikem kvazi-států podkategorie За a zejména 

3b.

Case study: Somálsko

Případ Somálska po pádu Barreho režimu v r.1991 je  často 

zmiňovaným příkladem kvazi-státu spadajícího do této podkategorie. 

Současné Somálsko se rozkládá na teritoriu bývalého Britského Somálska a 

Italského Somálska. Administrativně je členěno do 18 regionů. Somálsko se 

stalo suverénním státem 1.7.1960 po spojení obou částí, přičemž Britské 

Somálsko existovalo několik málo dní coby nezávislý stát (od 26.6.1960).

V období, kdy bylo Italské Somálsko poručenským územím OSN pod 

správou Itálie (1949-1960), mělo dojít к vybudování politických institucí, 

vzdělávacího systému a infrastruktury. Nedošlo к tomu kvůli vnitřním



sporům. Latentním problémem byla od počátku existence významných 

somálských menšin v sousední Etiopii, Džibuti a Keni. Do dnešní doby 

tento fakt vyvolává úvahy o vytvoření Velkého Somálska. Pansomálská idea 

(snaha spojit všechny Somálce v rámci národního státu je především 

koncept politických entit). Nicméně projekt Velkého Somálska ostře 

kontrastuje se skutečným stavem, kdy je samotné Somálsko fragmentované 

mezi jednotlivé klany. Vnitřní problémy mají kořeny v Barreho režimu a 

ozbrojeném protirežimním odboji jednotlivých klanů. „Od konce 80.1et se 

režim prezidenta Barreho dostal do takové krize, že se vůči němu postavily 

nejrůznější opoziční síly (klany) se zbraní v ruce, což vedlo к občanské 

válce. Nicméně povstalecké skupiny nebyly ani po dobytí hlavního města 

Mogadišo schopné obnovit státní moc a udržet celistvost státu. (Baar, 

2002:318)

Dnešní Somálsko coby jednotný stát fakticky neexistuje. Skutečná 

moc je v rukách reprezentantů mezinárodně neuznaných územních entit jako 

je Somaliland a Puntland. Do největšího chaosu se Somálsko propadlo po 

roce 1991. V následujících letech se mezinárodní společenství rozhodlo pro 

zásah do vnitřní jurisdikce s cílem nastolit efektivní vládu. Jednalo se o mise 

UNOSOM I a UNOSOM П. Po několika letech se však jednotky USA i 

OSN stáhly, aniž by nastolily pořádek, čemuž zabránily místní ozbrojené 

klany. Intervenční jednotky se potýkaly s neschopností rozeznat příslušníky 

útočících klanů od jejich obětí. „Dlouhodobým problémem Somálska byla a 

je absence historické tradice státnosti, psychologické povědomí somálské 

jednoty, kulturního zázemí. Místo tradičních kmenových společenství 

typických pro Afriku, nacházíme v Somálsku genealogický podmíněná 

klanová společenství žijící tradičním způsobem života a udržující vztahy se 

sousedy na bázi přátelství či nepřátelství založených dávno v minulosti.

V takové společnosti se potom daří ambiciózním vůdcům, kteří v posledních 

letech Somálsko rozdělili na nesvářené regiony.“ (Baar, 2002:62)

Chaotický vnitřní vývoj vedl v roce 1991 к jednostrannému 

vyhlášení nezávislosti Somalilandu na severozápadě země, který navazuje
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na dříve existující jurisdikci. V roce 1998 došlo к vyhlášení Puntlandu, 

který však neusiluje o získání mezinárodní suverenity, ale o sjednocení 

Somálska pod centrální vládou. V roce 1998 vyhlásil nezávislost také 

Jubaland. К další secesi došlo v roce 1999, kdy se fakticky osamostatnilo 

Jihozápadní Somálsko. „V srpnu 2000 došlo ke zformování přechodné vlády 

v Artě v Džibuti, jejíž mandát vypršel v srpnu 2003.“( CIA -  The World 

Factbook, 2006b) Tato vláda však nedosáhla žádných úspěchů v oblasti 

stabilizace země. „O situaci v zemi svědčí například skutečnost, že tzv. 

přechodná národní vláda, vytvořená v Džibuti, kontrolovala od svého vzniku 

z celé země pouze část hlavního města Mogadišo.“(Raděj, 2004:10).

14.10.2004 byl v Keni za prezidenta zvolen dřívější prezident 

Puntlandu Abdullah Yusuf Ahmed. „Od r. 1991 je to již o čtrnáctý pokus o 

nastolení vlády. Nicméně administrativa fakticky neexistuje, to samé lze říci 

o veřejných službách a vládních budovách.“(BBC World Service, 2006b) 

„Premiérem se stal dříve poměrně neznámý politik, zvěrolékař a činovník 

Africké unie, profesor Ali Mohamed Gedi, jehož předchozí aktivity nejsou 

spojené s žádnou ozbrojenou frakcí.“(BBC World Service, 2006b) Gedi 

zformoval novou přechodnou vládu podporovanou 275 členy Přechodného 

federálního shromáždění. V současné době probíhají diskuse o přestěhování 

vlády do hlavního města Mogadišo. Somálsko ve skutečnosti nemá jedno 

politické centrum. Politické instituce jsou rozeseté po celém území. 

Prezident a premiér se staví proti stěhování do Mogadiša. „Poukazují na 

situaci v hlavním městě a nadále setrvávají v Johwaru.“ (BBC World 

Service, 2006b) Některá ministerstva se však do hlavního města již 

přestěhovala. Bezpečnostní situace v hlavním městě je velmi napjatá a 

neexistuje legitimní autorita, která by vynutila právo a pořádek. Ozbrojené 

konflikty jsou na denním pořádku. Situaci dobře vystihuje citace z března 

tohoto roku v Kenya Broadcasting Corporation:17 „Těžké boje mezi 

klanovými vůdci a ozbrojenou islamistickou skupinou pokračují v hlavním

17 Jedná se o médium založené za britského protektorátu a poměrně objektivní zdroj informací.



městě Mogadišo. Spor začal poblíž přístavu, který je v současné době pod 

kontrolou mocných obchodníků. Další boje se odehrávaly v rezidenční čtvrti 

a poslední střety jsou hlášeny z blízkosti centra.“ (www.kbc.co.ke) Další 

kolo bojů mezi islamisty a ozbrojenými klany vypuklo v první polovině 

května. Současná vláda je podporována mezinárodním společenstvím, ale 

nemá kontrolu nad teritoriem. Snaha centrální vlády přinutit elity de facto 

autonomních celků respektovat její autoritu bude obtížně realizovatelná. 

Situace v minulosti došla dokonce tak daleko, že sídlo centrální vlády se 19 

měsíců po jejím vzniku nacházelo mimo území Somálska - v keňském 

Nairobi. Poněkud odlišně situaci popisuje somálský premiér v rozhovoru z 

prosince r. 2005 zveřejněném na webových stránkách své vlády:

Premiér Gedi přiznává, že vládní úředníci jsou rozptýleni ve všech 

regionech Somálska včetně Mogadiša. Vláda se pokouší ustavit 

ozbrojené síly, vybudovat centrální a lokální administrativu. Přechodná 

federální vláda se zaměřuje na stabilizaci a obnovu země. Skoro celá 

země je stabilní, ale chybí místní samosprávy, (www.dalka- 

somalia.com)

Pravdou je, že bezpečnostní situace je v jednotlivých částech země 

velmi proměnlivá.18. Zatímco Johawar (faktické hlavní město) je stabilní a 

pod kontrolou nově vytvořených ozbrojených složek, Mogadišo se nachází 

v naprostém chaosu. V kontextu neexistence centrální autority a nulové 

vynutitelnosti práva je překvapivým faktem, že nedochází ke kolapsu 

ekonomiky, i když její výkony jsou pochopitelně velmi slabé. „Ekonomický 

život nadále funguje z části proto, že ekonomické aktivity mají lokální 

charakter a je možné je snadno zabezpečit. Navzdory anarchii se podařilo 

přežít a růst sektoru služeb. Telekomunikační společnosti poskytují 

bezdrátové služby ve většině větších měst a ceny mezinárodních hovorů

18 Pokud nepočítáme celkově stabilní Somaliland, jehož existence je v rozporu se Somálskou ústavou, podle níž 
je území Somálska nedělitelné.
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jsou nejnižší na celém kontinentu. Na hlavním tržišti v Mogadišo lze pořídit 

různé zboží včetně nejnovější elektroniky. Hotely jsou nadále v provozu a 

pod ochranou ozbrojenců.“ (CIA -  The World Factbook, 2006b) Jiný zdroj 

popisuje situaci v Mogadišu následovně. „Město má hierarchický klanový 

systém, ve kterém všichni ozbrojení muži a politici patří к horní vrstvě, jejíž 

členové se cítí bezpečně. Ženy z tohoto klanu jsou v bezpečí pokud neriskují 

noční vycházení. Nejnešťastnějšími v Mogadišu jsou členové neozbrojených 

kmenů, kterým není dovoleno držet zbraň. Tito lidé jsou podrobeni 

nepředstavitelnému ponižování. Při pohledu z vnějšku však město pulsuje a 

obchod prochází boomem. Ačkoliv obchodníci vynakládají značné sumy na 

bezpečnost, neexistují žádné příkazy a zákazy, vládní daně či poplatky za 

licence, což činí město hlavním městem kapitalistického světa. Např. je  zde 

desetkrát více společností poskytujících telekomunikační a bezdrátové 

služby než ve většině afrických městech včetně Nairobi. Přesto však 

Mogadišo zůstává jedním z nej nebezpečnějších měst na světě.“ 

(www.somalinet.com)

Negativně proslulá je také situace ve výsostných vodách Somálska, 

kde jsou přepadení lodí na denním pořádku. „Somálské vody jsou nyní 

považovány za jedny z nejnebezpečnějších na světě. V polovině března se 

námořnictvo USA u pobřeží Somálska střetlo se somálskými piráty, přičemž 

jednoho z nich zabilo a 13 dalších zatklo.“ (BBC World Service, 2006c). 

Situace ve výsostných vodách kontrastuje s premiérovým přesvědčením o 

úspěších při stabilizaci země. Premiér je přesvědčen, že v současné době je 

již naprostá většina území bezpečná. O určitém zlepšování bezpečnostní 

situaci v zemi svědčí otevření belgického zastupitelského úřadu v zemi 

v tomto roce. Poměry v Somálsku dobře ilustruje vládní tisková zpráva o 

zasedání Somálského přechodného parlamentu. „Somálský přechodný 

parlament zahájil, devatenáct měsíců po svém zformování v sousední Keni, 

zasedání na území Somálska, konkrétně ve městě Baidoa, které je 

bezpečnější než hlavní město. Členové vlády se od srpna postupně stěhují z 

Keni do Somálska. Někteří přímo do hlavního města, jiní, kteří považují

http://www.somalinet.com


hlavní město za příliš nebezpečné, raději do Johwaru, který leží devadesát 

kilometrů severozápadně.“ (www.somali-gov.info)

Ačkoliv se přechodné vládě daří velmi pozvolna ustavovat ozbrojené 

složky, odzbrojit část povstalců, bojovat proti teroristickým skupinám, 

zabezpečit některé regiony, v opozici stále zůstávají různí vůdci vzbouřenců, 

islámské fundamentalistické skupiny, mocní obchodníci, kteří sledují své 

finanční zájmy a hobbesovská realita, v níž neexistují žádná pravidla, jim 

naprosto vyhovuje. Zajímavé jsou i informace z politické analýzy 

zveřejněné na oficiálních stránkách ministerstva informatiky:

Současný kabinet je z 90% tvořen bývalými válečnými vůdci, včetně 

bývalého prezidenta, který stál v čele autonomního regionu Puntland. 

Zcela odlišnou minulost má současný prezident Gedi, který může být 

označen za zástupce občanské společnosti, (www.dalka-somalia.com)

Somálsko přes snahy Přechodné federální vlády zůstává klasickým 

případem kvazi-státu z podkategorie 2d (vzhledem к existenci kvazi-státu 

Somaliland na jeho území, lze Somálsko zároveň řadit do podkategorie 2c. 

Velkou neznámou je právě role secesionistického Somalilandu, který 

fakticky kontroluje pět regionů. Současný premiér sice tvrdí, že pokud 

mezinárodní společenství uzná Somaliland, bude to jeho vláda akceptovat. 

Jedním dechem však dodává, že к tomu mezinárodní organizace ani žádné 

země nemají právo. Eventuelní secesi podmiňuje konáním referenda na 

celém území Somálska a nikoliv jen Somalilandu, kde takové referendum již 

proběhlo.
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2.2.5 Podkategorie 2e - Kvazi-státy s omezenou teritoriální 
suverenitou následkem okupace (Srbsko a Černá Hora)

Typickým znakem těchto kvazi-států je omezení jejich teritoriální 

(vnitřní) suverenity zásahem zvnějšku. Důsledkem této skutečnosti vláda 

není efektivní a nezávislá na celém teritoriu a nemá pod kontrolou veškeré 

své obyvatelstvo. Důležité je, že se tento zásah do vnitřní jurisdikce státu 

musí dít proti vůli politické reprezentace dané entity. Přítomnost mírových 

sborů OSN (tzv.modrých přileb) nelze obecně považovat za omezení 

svrchovanosti daného státu, protože bývají vyslány po předchozím souhlasu 

vlády, pokud nejde o nesjednanou humanitární intervenci. Obdobně cizí 

vojenské základny na území států či pronájem části suverénního území 

jinému státu není důvodem к tomu, aby stát přestal být považován za 

suverénní. V této souvislosti lze zmínit teritorium Bajkonuru v Kazachstánu, 

které má možnost využívat Ruská federace. Děje se tak se souhlasem 

suverénní vlády Kazachstánu, proto nepovažuji tuto situaci za omezení 

vnitřní suverenity. Spornější je případ kubánského Guantánama, které je 

předmětem sporů mezi oběma státy. „Smlouva o vzájemných vztazích mezi 

Kubou a USA z května 1903 potvrdila přímou politickou, hospodářskou a 

finanční závislost Kuby. Jejím výsledkem byla i smlouva o pronájmu 

pobřežní oblasti na 99 let, kde byla roku 1903 vybudována vojenská a 

námořní základna USA. Kuba požaduje navracení území.“(Liščák, Fojtík, 

1996:270) Fakt, že kubánská vláda odmítá přijímat od USA finance za 

pronájem Guantánama a požaduje navrácení tohoto území, je  důvodem 

к zamyšlení, zda zařadit Kubu do této podkategorie kvazi-státu.

Obecně spadají do této podkategorie mezinárodně uznané státy, které 

se z různých důvodů stanou obětí okupace ze strany jiného státu. Spadají 

sem také státy, jejichž jurisdikce je omezena mezinárodním společenstvím. 

Jedná se zejména o případy, kdy mezinárodní společenství přikročí 

к humanitární intervenci ve snaze ochránit lidská práva jeho obyvatelstva.

-75  -



Takovému kroku zpravidla předchází občanská válka, genocida 

obyvatelstva nebo zhroucení státu. Jinou možností je  vyčlenění části území 

„suverénního státu“ a jeho zařazení pod přímou správu mezinárodního 

společenství. Současným příkladem je Srbsko a Černá Hora, z jehož 

jurisdikce byla fakticky vyčleněna část jeho suverénního území, Kosovo- 

Metohija.

Mezi kvazi-státy spadající do této podkategorie patří Kuvajt v období 

irácké okupace (Irák zdůvodňoval svůj pokus o anexi svůj krok tím, že se 

historicky jedná o provincii Iráku), Irák v 90.1etech, když byla jeho 

suverenita omezena vojenskou intervencí mezinárodní koalice a později 

bezletovými zónami, Irák po roce 2003 do 28.června 2004, kdy americký 

správce Iráku Bremer předal formálně suverenitu irácké prozatímní vládě, 

Afghánistán v období sovětské okupace a po roce 2001, Libanon jehož 

suverenita byla v různých obdobích omezena Izraelem a Sýrií (situace 

v Libanonu byla komplikována souběžnou občanskou válkou a faktickým 

rozpadem státu, přesto zůstalo Libanonu široké mezinárodní uznání), 

zajímavým příkladem je i Moldavsko, na jehož území jsou ruská vojska, což 

je v rozporu s ústavou tohoto státu. Důvody způsobující omezení suverenity 

těchto kvazi-států mohou být různé. To samé platí o časovém období 

omezení suverenity.

Obecně do této podkategorie kvazi-států spadají velmi rozlišné typy 

„suverénních států“, na jedné straně se může jednat o ekonomicky silné a 

politicky stabilní státy, které se stanou obětí vojenské okupace jiného státu 

(například Kuvajt). Na druhé straně se může jednat o velmi nestabilní, slabé 

(zpravidla postkoloniální státy) až zhroucené státy (které zároveň řadím do 

podkategorie zhroucených kvazi-států). „Nejslabší státy jsou umístěny do 

přímé péče mezinárodního systému, jako je tomu v případě humanitárních 

intervencí.“(S0rensen, 2005:181) Pokud se zhroucený stát stane předmětem 

humanitární intervence - jeho jurisdikce je omezena vojenskou intervencí, 

řadím ho i do této podkategorie. Aby se jednalo o kvazi-stát, musí být 

intervence provedena bez souhlasu politických elit entity, které se dotýká.
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Pokud se jedná o vyjednanou intervenci, o které hovoří G. S0rensen, 

domnívám se, že není důvodné zpochybňovat vnitřní suverenitu daného 

státu a považovat jej za kvazi-stát. V takovém případě se fakticky jedná o 

mezinárodní pomoc slabým rozvojovým státům v oblasti ekonomiky, 

budování občanské společnosti, reformy politických institucí a daná 

intervence vyžaduje souhlas dané vlády. Klasická humanitární intervence 

však přichází bez souhlasu vlády. „Humanitární intervence předpokládají 

pozastavení platnosti mezinárodních norem jako ochranných bariér, které 

elitám postkoloniálních států ponechávaly veškerou moc ve vnitřních 

záležitostech.“ (S0rensen, 2005:137) Humanitární intervence však přichází 

pouze za určitých okolností. Rozpad státu a utrpení obyvatelstva musí nabýt 

katastrofálních rozměrů, zasáhnout veřejné mínění ve světě a především 

musí existovat ochota regionální mocnosti (eventuelně státu, který má 

v oblasti dlouhodobé zájmy) vojensky zasáhnout. Existují také okolnosti, 

které humanitární intervenci vylučují, například pokud by měla proběhnout 

vůči světové mocnosti. Mezi konkrétní příklady států, které čelily 

v minulosti humanitární intervenci patří Somálsko, Haiti, Libérie, Bosna a 

Hercegovina, Srbsko, Rwanda atd. Právě případ Srbska bude podrobněji 

rozebrán v následujícím textu.

Case study: Srbsko a Černá Hora

Srbsko a Černá Hora je klasickým příkladem země, jejíž teritoriální 

suverenita je omezena zvnějšku. Konkrétně se jedná o provincii Kosovo a 

Metohija, formálně suverénní teritorium Srbska a Černé Hory, fakticky však 

od roku 1999 pod administrativní správou OSN. Určité omezení 

svrchovanosti centrální vlády v Bělehradu nad Košovém se však datuje od 

roku 1991, kdy poslanci rozpuštěného kosovského parlamentu vyhlásili na 

tajném zasedání nezávislou Kosovskou republiku, která získala mezinárodní 

uznání pouze od Albánie. Ačkoliv politická reprezentace kosovských 

Albánců jednoznačně proklamovala vytvoření suverénního Kosova, hovořit
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o Kosovu jako o kvazi-státu (vnitřně suverénním) bez mezinárodního uznání 

nelze, protože v Kosovu se neetablovala efektivní vláda schopná vzdorovat 

rozhodnutím z Bělehradu. Spíše se jednalo o pasivní rezistenci v podobě 

bojkotu srbských institucí ze strany kosovských Albánců. V současné 

problematice Kosova, které je nejchudší a nejzaostalejší oblastí bývalé 

Jugoslávie, hraje značnou roli historický vývoj. Kosovo bylo po válce 

součástí Jugoslávie jako autonomní oblast Kosovo a Metohija v rámci 

Srbské lidové republiky. „Autonomie byla jen omezená, protože Albánci 

byli považováni za politicky nespolehlivé - stavěli se totiž dosti odmítavě 

proti komunistické ideologii. To vedlo к častým perzekucím ze strany státu. 

Albánci byli nespokojeni s tím, že v rámci Jugoslávie nebyli považováni za 

státotvorný národ, když v Kosovu výrazně převažovali a byli početnější než 

sousední Čemohorci.“(Baar, 2002:218-219). Kosovo sice nezískalo v rámci 

federativní Jugoslávie statut republiky, ale byla mu přidělena rozsáhlá 

autonomie.

„Po skončení války a ustavení nezávislé Jugoslávie se Srbové 

domnívali, že dějiny je obdařily zvláštním právem a zodpovědností na 

Balkáně. Vůbec se neohlíželi na zájmy jiných národů a z válečných 

výsledků chtěli vytěžit co nejvíce -  např. požadovali připojení celé severní 

Albánie, kde Srbové vůbec nežili. Zatímco tato anexe se setkala 

s odmítnutím vítězných mocností, anexe Kosova, kde Albánci rovněž 

převažovali, byla mocnostmi potvrzena.“ (Baar, 2002:223) V roce 1974 

získalo Kosovo stejný statut jako Vojvodina, fakticky rovnocenný ostatním 

republikám. „Ústava z roku 1974 udělila Kosovu statut autonomní 

provincie. Po smrti jugoslávského prezidenta Tita v v 80.1etech se zvýšil tlak 

na nezávislost.“ (BBC World Service, 2006e) V 80.1etech došlo 

к rostoucímu napětí mezi oběma etniky. „Za této napjaté situace ambiciózní 

srbský politik Slobodan Miloševič převzal vedení v Srbské komunistické 

straně, podřídil si srbská média a zahájil koncem roku 1987 řízenou 

protialbánskou kampaň, kde využil symbolického významu Kosova pro 

srbský národ ke svému osobnímu vzestupu. Několik měsíců předtím než byl



odstartován spontánní komunistický odboj ve všech sovětských satelitech, 

se tedy události v Jugoslávii vyostřovaly. Proti albánským protestním akcím 

byli vysláni vojáci a 27.února 1989 byl vyhlášen v Kosovu výjimečný stav, 

přičemž do konce roku policie zabila třiaosmdesát lidí a stovky zranila.“ 

(Baar, 2002:219-220). Jednalo se o reakci na změnu srbské ústavy 

schválenou srbskou skupštinou, která omezovala pravomoci autonomních 

oblastí Vojvodiny a Kosova. „O rok později, 26.července 1990, srbský 

parlament zrušil autonomní status úplně. To vyvolalo protiakci Albánců -  

jejich poslanci z oficiálně zrušeného parlamentu vyhlásili 2.července 1990 

nezávislost na Srbsku a 7.září deklarovali Kosovo jako sedmou republiku 

jugoslávské federace. O tři týdny později srbský parlament schválil novou 

ústavu Srbska, podle níž se oblast, znovu pojmenovaná Kosovo a Metohija, 

stala pouhým administrativním útvarem bez jakékoliv autonomie. Poslanci 

rozpuštěného kosovského parlamentu nadále pracovali v ilegalitě a na 

tajném hlasování v Kačaniku u Prištiny 22.září 1991 vyhlásili republiku 

Kosovo za svrchovaný a nezávislý stát, což následně potvrdilo i referendum 

(99,7%), čímž po právní stránce Albánci usoudili, že od 9.října 1991 je 

Kosovo z vůle zdejšího lidu mezinárodně nezávislé.“ (Baar, 2002:220) 

Kosovskou nezávislost však uznala pouze Albánie. V květnu 1992 proběhly 

parlamentní a prezidentské volby. Parlamentní volby vyhrál Demokratický 

svaz Kosova (LDK) a prvním prezidentem se stal umírněný představitel 

kosovských Albánců Ibrahim Rugova. „Představitelé etnických Albánců 

však ani po vyhlášení nezávislosti nebyli v 90.1etech schopni zajistit Kosovu 

nezávislost ani obnovit autonomii (BBC World Service, 2006e) „Srbsko 

samozřejmě všechny tyto aktivity odsoudilo jako ilegální. Srbové zcela 

ovládli veřejný sektor včetně policie a soudnictví, soukromý sektor (s 

výjimkou restaurační sítě) zůstal naopak doménou Albánců.“(Baar, 

2002:220) Po vyhlášení nezávislosti Kosovo nebylo schopno vzdorovat 

centrální vládě silou. Kosovští Albánci vytvářeli pouze některé paralelní 

instituce, důležité oblasti však byly nadále administrovány Miloševičovou 

vládou. Albánské hnutí odporu nebylo fakticky schopno zajistit nezávislost



Kosova. „Ibrahim Rugova, stoupenec plné nezávislosti na Jugoslávii, si 

dobře uvědomoval, že srbské tanky a stíhačky by malé, rovinaté a hustě 

osídlené území srovnaly v několika hodinách se zemí. Tento scénář však 

nevyhovoval ani Bělehradu, který se snažil vypadat mírotvorně. Proto se 

v srbském tisku objevily plány na rozdělení Kosova -  nikoliv válkou, ale 

dohodou s Albánci. Srbové požadovali jen menší část, v níž se však 

nacházejí téměř všechny průmyslové a energetické kapacity Kosova 

(např.ložisko rtuti, olova a zlata Trepka a největší tepelná elektrárna na 

území bývalé Jugoslávie v Obiliči u Prištiny). Albánská verze naopak 

přicházela s nepatrným ústupkem severnímu cípu Kosova, případně jen 

sjeho výměnou za výše zmínění srbské okresy. Vytvořena byla i 

kompromisní varianta.“ (Baar, 2002:221)

Od roku 1996 začaly násilné akce Kosovské osvobozenecké armády 

(KOA), která se tvrdě stavěla proti umírněnému postupu Rugovy a vyčítala 

mu pasivitu. Zatímco Rugova a jeho Demokratický svaz Kosova zvolil cestu 

nenásilného odporu vůči vládě v Bělehradě, radikálové tuto strategii ostře 

napadali. „Rugovova zdrženlivá politika zajistila, že Kosovo žilo po celou 

dobu chorvatské a bosenské války v míru. Radikální Albánci tvrdili, že 

pokud zůstanou v nečinnosti, okolní svět je nevezme na vědomí, 

Miloševičův režim jim  bude i nadále upírat jejich práva a jeho podlý 

represivní režim zůstane nedotčen.“ (Glenny, 2003:501) Ozbrojené 

teroristické akce KOA podporované zejména mladými Albánci vyvolaly 

logickou reakci srbských represivních složek, což naopak vedlo к  vyšší 

podpoře KOA. „KOA se během prvního roku existence nepodařilo 

s výjimkou Kosova a Srbska přilákat velkou pozornost. Západ se s podporou 

Organizace spojených národů a Ruska zabýval tím, jak dát zpět dohromady 

„bosenskou skládačku“. (Glenny, 2003:501) „Po nepokojích v květnu 1996 

zesílily akce směřující к vyhlášení neutrálního a nezávislého kosovské státu, 

který by zřejmě zahrnoval i území makedonských Albánců. (Liščák, Fojtík, 

1996:427). KOA se spletla v efektu ozbrojeného boje. Teroristické útoky 

rozhodně nepřilákaly pozornost mezinárodního společenství. Západ usiloval



především o stabilizaci Bosny a Hercegoviny, kde zásadní roli hrála vůle 

Miloševiče přesvědčit bosenské Srby (nejzarputilejší stranu války v Bosně a 

Hercegovině) o potřebnosti plnit Daytonské dohody. Jakékoliv zásahy do 

interních záležitostí Srbska by v té době ohrozily vývoj v Bosně. Dalším 

negativním aspektem byl vývoj v Albánii, kde se od dubna roku 1997 

fakticky rozpadly státní struktury a mocenské složky. „Mocenské vakuum 

zaplnily bandy kriminálních živlů, které rozpoutaly teror na civilním 

obyvatelstvu a rabovaly ve zbrojních skladech demoralizované albánské 

armády. Velká část tohoto vojenského materiálu si přes západní, albánské 

oblasti sousední Makedonie, kde narůstala podpora pro KOA, našla cestu do 

Kosova“. (Glenny, 2003:502) Konflikt v Kosovu mohl také těžce zasáhnout 

velmi nestabilní Makedonii, kde se vyskytuje silná albánská menšina.

Od jara 1998 začaly srbské ozbrojené síly útočit na Albánce. Napjaté 

vztahy mezi Srby a Albánci se Miloševič rozhodl vyřešit vojenskou silou. 

Na podzim 1998 tvrdě zasáhl proti kosovským Albáncům. Hlavním cílem 

bylo vyhnání albánského obyvatelstva do sousedních zemí, především do 

Albánie a Makedonie, a etnicky vyčištěné území dosídlit Srby. Miloševič 

poměrně logicky vycházel z předpokladu, že kosovský problém je vnitřní 

záležitostí Jugoslávie, obdobně jako Tibet a Čečensko, a nepředpokládal 

tedy humanitární intervenci. Miloševič zároveň spoléhal na Čínu a 

především Rusko, že v Radě bezpečnosti znemožní mezinárodní sankce vůči 

jeho režimu. Nepočítal však s intervencí jednotek NATO vůči suverénnímu 

státu a později velmi často zdůrazňoval (stejně jako odpůrci zásahu), že 

došlo к porušení zásady svrchované rovnosti států. Nastalá situace se stala 

vysokým rizikem pro stabilitu dalších států v regionu. Západ se pokusil 

problém vyřešit rozsáhlou autonomií pro Kosovo garantovanou vojenskou 

přítomností jednotek NATO. „Když už se zdálo, že západní diplomacie 

naprosto zkrachovala, KOA se na pařížských mírových rozhovorech 

překvapivě rozmyslela a přijala místo nezávislosti autonomii. Srbské úřady 

rovněž souhlasily s většinou plánu na zřízení autonomie, ale kategoricky 

odmítly přítomnost vojsk NATO na posvátném území Kosova.“(Glenny,



2003:504) Bombardování začalo v březnu 1999. Důsledkem byl příliv 

utečenců do Makedonie, Černé Hory a Albánie. Miloševič využil války 

к upevnění své vnitropolitické pozice, oslabení Djukanoviče v Černé Hoře a 

oslabení opozice. Na druhé straně se přepočítal v neochotě ostatních států 

zasáhnout do svrchované jurisdikce jeho režimu, ztratil tak kontrolu nad 

částí svrchovaného území -  Košovém. Srbsko a Černá Hora se staly v roce 

1999 terčem bombardování. Na základě dohody mezi Srbskem a NATO 

byla vojska stažena a zřízena mezinárodní civilní administrativa. Následně 

přehodnotili svoje postoje i odpůrci zásahu a problém Kosova převzala pod 

patronát OSN. „Na základě rezoluce 1244 byl zřízen institut Zvláštního 

představitele Generálního tajemníka a ustavena Přechodná správa mise OSN 

v Kosovu (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo).“ 

(www.unmikonline.org/chrono.htm) Právě rezoluce 1244 zmocnila 

Generálního tajemníka OSN jmenovat (po konzultaci s Radou bezpečnosti) 

Zvláštního představitele, který je faktickým správcem Kosova. Obsah 

rezoluce 1244 lze shrnout do následujících bodů. „Cílem UNMIK je 

zajišťovat základní administrativní civilní funkce, zajistit vznik základní 

autonomie a samosprávy v Kosovu, napomáhat politickému procesu 

vedoucímu к určení budoucího statutu Kosova, podporovat infrastrukturu, 

udržovat pořádek atd.“(rezoluce Rady bezpečnosti OSN č.1244) Prozatímní 

samospráva je definována podle Ústavy z roku 2001. Na pozici Zvláštního 

představitele se doposud vystřídali Bernard Kouchner, Hans Haekkerup, 

Michael Steiner, Harri Holkeri, S0ren Essen-Petersen 

(www.unmikoline.org/intro.htm) Na civilní správě se podílí OSN, na 

humanitárních otázkách UNHCR, na rekonstrukci EU, na budování a 

konsolidaci institucí OB SE, na udržování bezpečnosti NATO.

Současné Srbsko a Černou Horu lze od vojenského zásahu NATO a 

pozdějšího ustavení mezinárodní správy nad Košovém považovat za 

klasický příklad kvazi-státu, jehož vnitřní (teritoriální) suverenita je 

omezena zvnějšku. Kosovo nadále zůstává formálně součástí Srbska a Černé 

Hory, ale ve skutečnosti je  znemožněno vládě v Bělehradě toto území

http://www.unmikonline.org/chrono.htm
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kontrolovat a administrovat. Kosovo má statut provincie Srbska a Černé 

Hory spravované OSN. Tuto skutečnost potvrzuje fakt, že na území Kosova 

se platí jinou měnou, v březnu 2002 se stalo oficiální měnou Euro. Příčiny 

současného stavu lze hledat v paradoxním přístupu Srbů к národnostnímu 

sebeurčení menšin. Zatímco Srbové požadovali právo na sebeurčení 

srbských menšin v Chorvatsku a Bosně a Hercegovině, odmítají přiznat 

stejná práva Albáncům. Vzhledem к současným jednáním o budoucím 

postavení Kosova lze očekávat dynamický vývoj v dané otázce. V úvahu 

přichází nezávislost Kosova, eventuelně jeho spojení s makedonskou 

Ilyridou nebo integrace s Albánií. Tyto možnosti jsou však v rozporu 

s principem teritoriální integrity, kterou prosazuje srbské vedení. Odhadnout 

budoucí vývoj v Kosovu a potažmo v Srbsku a Černé Hoře je složité. 

„Srbský premiér Vojislav Koštunica při jednáních se zvláštním 

vyjednavačem pro jednání o budoucím postavení Kosova USA Frankem 

Wiesnerem zdůraznil, že by budoucí statut Kosova-Metohiji měl být 

v souladu s mezinárodním právem, moderními demokratickými principy, 

dokumenty OSN a zvláště s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244. 

Koštunica se vyjádřil, že Bělehrad vypracuje konkrétní návrh počítající 

založený na podstatné autonomií pro tuto provincii, což by mělo být 

kompromisní řešení.“ (www.srbija.sr.gov.yu)

Decentralizace politického systému spolu s udělením rozsáhlé 

autonomie provincii Kosova-Metohiji by mohlo být konsensuálním řešením 

přijatelným pro všechny strany. Z postoje premiéra Koštunici je zjevné, že 

Srbsko bude považovat za nepřijatelné jakékoliv řešení zpochybňující jeho 

teritoriální integritu. Lze očekávat srbské námitky, že by takové řešení vedlo 

к lavinovému efektu v dalších regionech a posílilo pozici secesionistických 

entit. Pravdou je, že politická reprezentace Somalilandu veřejně deklarovala 

svůj zájem o jednání o budoucnosti Kosova konané ve Vídni. Jisté však je, 

že dokud bude trvat správa OSN nad provincií Kosovo-Metohija, bude 

Srbsko a Černá Hora (eventuelně samostatné Srbsko) kvazi-státem kvůli

http://www.srbija.sr.gov.yu


neschopnosti efektivně kontrolovat vnitřní záležitosti v dané provincii, která 

díky skladbě obyvatelstva tíhne spíše к Albánii či Makedonii.

2.3 Kategorie 3 - Kvazi-státy bez (s omezením vnější) 
suverenity

2.3.1 Podkategorie 3a - Kvazi-státy kontrolující své území a 
částečně mezinárodně uznané (Severokyperská turecká 
republika)

Zásadním rysem této podkategorie (i podkategorie 3b) kvazi-států je, 

že se jedná o politické entity existující na „svrchovaném teritoriu“ 

mezinárodně uznaného státu. Podle mezinárodního společenství se jedná o 

nelegitimní entity bez práva na statut suverénního státu. Území a 

obyvatelstvo těchto kvazi-států formálně podléhá jurisdikci státu, od něhož 

se fakticky oddělilo. Daný kvazi-stát vytváří vlastní administrativní systém a 

odmítá se podřídit rozhodování vlády státu, na kterém vyhlásil nezávislost. 

Aby se mohlo hovořit o kvazi-státu, je  nezbytné, aby secesionistická 

(eventuelně iredentistická) entita byla schopna splnit empirické 

charakteristiky státnosti a mít efektivní vládu (což tyto kvazi-státy odlišuje 

od povstaleckých skupin kontrolující určité teritorium), fakticky plně 

nezávislou na jakékoliv vnější moci. Jak již bylo naznačeno, typické pro tuto 

kategorii kvazi-států je jejich separatistický charakter. „Vzhledem к tomu, 

že proces vytváření nových státu se v podstatě dekolonizací dříve závislých 

území vyčerpal, je  v současnosti jediná cesta pro vznik nového státu -  

separace.“ (Baar, 2002:84) Poněkud paradoxní byl vznik jihoafrických 

bantustanů Bophuthatswana, Ciskei, Transkei a Venda, které vznikly 

vyčleněným na základě dobrovolného rozhodnutí vlády JAR z jejího 

teritoria. JAR se zároveň stala garantem jejich existence. Fakt, že se jedná o 

entity, které usilují o oddělení určitého teritoria suverénního státu, má 

podstatný dopad na jejich mezinárodní statut. Protože mezinárodní 

společenství klade důraz na udržení statutu quo, mají tyto jednotky značné
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problémy získat mezinárodní uznání. Poměrně často se těmto kvazi-státům 

daří získat „mezinárodní uznání“ od jiných kvazi-států z podkategorie 3b 

(např.TRNC je uznávána Nachičevanskem, které uznávalo i režim 

Talibanu). To však nemá téměř žádný praktický význam. Separatistické 

snahy jsou obvykle doprovázené ozbrojenými konflikty v dané oblasti a 

mohou vyústit ve změny hranic. Obavy z vytvoření precedentu, na který se 

budou odvolávat všechny entity usilují o nezávislost na suverénním státu je 

důvodem, proč jedinými mezinárodně uznanými separatistickými pokusy 

jsou vznik Bangladéšské lidové republiky v roce 1971 a Eritrei v roce 1993. 

Úspěch Bangladéše však lze přičítat i jeho geografické poloze a podpoře 

Indie, což Pákistánu znemožnilo efektivně zareagovat na vyhlášení 

nezávislosti. V případě Eritrei nebylo uznání nezávislosti ze strany Etiopie 

způsobeno její geografickou polohou (obava ze ztráty přístupu к moři byla 

naopak hlavním důvodem, proč se Etiopie bránila dezintegraci vlastního 

území, ale mocenskou převahou separatistické entity). Zkušenosti z války 

vB aH  vletech 1992-1995 a jejím překotným mezinárodním uznáním 

posílily negativní postoj mezinárodního společenství vůči separatistickým 

snahám, ačkoliv Charta OSN hovoří o právu každého národa na sebeurčení 

(nehovoří ovšem o tom, zda se toto nezadatelné právo národa vztahuje i na 

případnou separaci od suverénního státu či pouze na závislá území). Žádné 

jiné entitě, která se de facto osamostatnila, se nepodařilo získat mezinárodní 

uznání a vstoupit do privilegovaného klubu suverénních států. „Doposud se 

skoro žádnému secesionistickému či iredentistickému hnutí nepodařilo 

dosáhnout svého cíle.“(Horowitz, 2000:229) Na druhé straně existovalo a 

nadále existuje několik příkladů kvazi-států, které splňují empirické 

charakteristiky státnosti, mají vnitřní suverenitu, ale zůstávají mezinárodně 

nelegitimní. Kvazi-státy spadající do této podkategorie se liší od 

podkategorie 3b v tom, že se jim  daří získat částečné mezinárodní uznání. 

Rozsah tohoto uznání může být velmi sporadický (daný kvazi-stát může být 

uznán např. jen jedním státem), ale i takové uznání může sehrát velmi 

zásadní roli pro přežití daného kvazi-státu, což je příklad Severního Kypru,
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jehož bezpečnost vojensky garantuje Turecko. Důležitost tohoto omezeného 

uznání spočívá v tom, že stát se může stát vojenským garantem územní 

suverenity daného kvazi-státu. Na druhé straně se daný kvazi-stát může těšit 

vojenské garanci nějakého státu, aniž by ho tento stát mezinárodně uznal.

V tomto případě jsou však dlouhodobé vyhlídky na získání statutu 

suverénního státu podstatně nižší.19 Není to však pravidlem, i kvazi-státy, 

kterým se podařilo dosáhnout limitovaného mezinárodního uznání zanikly, 

protože se staly obětí anexe státu, na kterém vyhlásily nezávislost. Biafra 

byla uznaná dvěma africkými státy. Jeden z nich bylo Pobřeží Slonoviny a 

materiálně byla podporována dalšími státy (např. Portugalskem), ani to však 

nezajistilo její přežití. „V průběhu občanské války v Nigérii (1967-1970) se 

téměř všechny africké i neafrické státy postavily na stranu Nigérie a pouze 

několik málo států uznalo a podporovalo Biafru z obav, aby nedošlo 

к řetězové reakci na kontinentu.“ (Jackson, 1999b:455) Podstatnou roli hraje 

vojenský potenciál kvazi-státu a jeho „garantů.“ Důležitý je i geografický 

význam daného kvazi-státu pro strategické zájmy jeho garanta. Pro vývoj 

daného kvazi-státu má význam i časové období, po kterou se mu daří udržet 

faktickou nezávislost. Lze předpokládat, že čím déle se mu daří udržet 

faktickou nezávislost, tím více rostou jeho šance na mezinárodní uznání. 

Samozřejmě není možné říci, jestli se jedná o časovou periodu deseti nebo 

padesáti let, protože do hry vstupují i další faktory, zejména geografická 

poloha a postavení v mezinárodních vztazích daného kvazi-státu. Mezi 

kvazi-státy spadající do této kategorie lze zařadit již zmíněnou Biafru 1967- 

1970, Severokyperskou tureckou republiku (od r.1983), bantustany (všechny 

uznané Jihoafrickou republikou) - Bophuthatswana (1977-1994), Ciskei 

(1981-1994), Transkei (1975-1994) a Venda (1979-1994).

Velmi často bývá za de facto s částečným uznáním (což odpovídá 

této podkategorii kvazi-států) i Tchajwan. Domnívám se, že není možné ho

19Na druhé straně se i kvazi-státy bez mezinárodní podpory mohou stát příjemci podpory cizích států „Eritrea
měla určitou formu podpory ze Sýrie, Súdánu, SSSR, Jižního Jemenu, Číny, Saudské Arábie a Kuvajtu.“
(Horowitz, 2000:272).
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jednoznačně zařadit do této podkategorie kvůli jeho nárokům zastupovat 

pevninskou Čínu. Z toho vyplývá, že Tchaj-wan který si nárokuje právo 

zastupovat i území Čínské lidové republiky (nad jejímž územím a 

obyvatelstvem nemá žádnou kontrolu), není ani vnitřně suverénní. Obecně 

lze říci, že absenci suverenity způsobuje geografický faktor -  snaha o 

separaci části území od suverénního státu (eventuelně toto území připojit 

к jinému suverénnímu státu). Separaci se logicky stát, jehož se 

separatistický pokus přímo dotýká, brání ve snaze udržet svou teritoriální 

integritu (za podpory mezinárodního společenství) a zabránit změně hranic.

Case study: Severokyperská turecká republika -
TRNC

Severokyperská turecká republika je klasickým příkladem kvazi- 

státu s omezeným mezinárodním uznáním -  v tomto případě uznává danou 

entitu pouze Turecko, které je zároveň garantem její existence. „Podle 

některých zdrojů uznal TRNC i Bangladéš.“(Baar, 2002:234) Severní Kypr 

je fakticky nezávislý od turecké invaze v r. 1974. Nicméně vztahy mezi 

kyperskými Turky a Reky byly napjaté již od vyhlášení nezávislosti, 

přestože se obě komunity shodly na společné ústavě založené na 

konsociačním modelu demokracie. Již tři roky po vyhlášení nezávislosti 

přistoupila řecká strana к ústavním změnám (podle mezinárodních dohod 

nelegálním), které vyvolaly etnické střety, občanskou válku a nakonec 

rozdělení území. Zlomovým momentem byl pokus řecko-kyperských 

důstojníků podporovaných vojenským režimem v Řecku o vojenský převrat. 

Tyto snahy vyvolaly rozhodnou tureckou reakci ve formě vojenské 

intervence na ostrov. „Turci vytvořili prozatímní turecko-kyperskou 

administrativu, která se 13.února 1975 transformovala do podoby 

Federativního tureckého státu Kypr (též Federativní turecko-kyperský stát), 

který se měl stát součástí federativního Kypru. Protože řecká strana odmítala
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federalizaci ostrova, která podle tureckých návrhů měla být na úrovni volné 

konfederace dvou suverénních subjektů, vyhlásila turecká strana 

15.1istopadu 1983 úplnou nezávislost.“ (Baar, 2002:234) Odmítnutí návrhu 

na faktickou konfederaci ze strany Řecka bylo poměrně logické, protože 

akceptování konfederativního uspořádání by fakticky znamenalo oficiální 

uznání suverenity Severního Kypru. Nicméně obsah textu vyhlašující 

nezávislost je zajímavý s ohledem na možnosti budoucího řešení. 

„Deklarace nezávislosti TRNC výslovně zakazuje spojení s jakýmkoliv 

státem kromě Kyperské republiky, u které připouští do budoucnosti 

vytvoření federace.“ (Pegg, 1998:19) Z tohoto textu by tedy vyplývalo, že 

možnost vyřešit tento geografický problém připojením TRNC к Turecku 

(jak navrhují někteří odborníci) by nemělo přicházet v úvahu.

„TRNC byla v roce 1983 oficiálně vyhlášena na 37% území Kypru, 

ale kromě Turecka, které 35tisícovým vojenským kontingentem garantuje 

její existenci, nezískala mezinárodní uznání.“(Siegl, 2002:11). Na vyhlášení 

nezávislosti TRNC z 15.1istopadu 1983 reagovala Rada bezpečnosti OSN 

přijetím rezoluce č.541 z 18.1istopadu téhož roku a rezoluce č.550 

z 11.května 1984. Rezoluce č.541 říká: „Deklarace schválená zástupci 

kyperských Turků z 15.11.1983 mající za cíl vytvoření nezávislého státu 

v severní části Kypru je nekompatibilní se smlouvou z roku 1960 o 

vytvoření Kyperské republiky a Garanční smlouvou z r. 1960. Z tohoto 

důvodu je pokus o vytvoření Turecké severokyperská republiky neplatný a 

přispívá ke zhoršení situace na Kypru.“ (Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 

č.541) Vzhledem к tomu, že kyperští Turci na rezoluci víceméně 

nereagovali a soustředili se na upevnění své „republiky“, přijala Rada 

bezpečnosti rezoluci č.550. V té mimo jiné vyjadřuje: „Znepokojení nad 

dalšími secesionistickými aktivitami na okupované části Kyperské 

republiky, které jsou porušením rezoluce 541. Zejména jde úmysl navázat 

diplomatické styky mezi Tureckem a nelegální TRNC, zamýšlené 

uspořádání referenda o ústavě, voleb a další aktivity, které jsou namířené na 

konsolidaci nezávislého státu a rozdělení Kypru.“ (Rezoluce Rady



bezpečnosti OSN č.550) Nicméně rezoluce RB OSN nezabránily 

konsolidaci TRNC a faktickému rozdělení ostrova. Existence tohoto kvazi- 

státu má přímý dopad i na fungování vlády v Nikósii, která oficiálně 

reprezentuje celý stát. Samotný Kypr je tedy vzhledem к neschopnosti 

kontrolovat území celého ostrova také kvazi-státem. Jednání o statutu Kypru 

(a jeho sjednocení) probíhají pravidelně již od 70.1et bez zjevného výsledku. 

Současná problematická situace je zapříčiněná oběma stranami sporu. 

Turecká invaze z roku 1974 je bezpochyby sporná, na druhé straně však 

reagovala na vnitropolitický vývoj na Kypru, který mohl vyústit v porušení 

garanční smlouvy. „Už před vyhlášením nezávislosti Kypru ló.srpna 1960 

byla v Curychu a Londýně sjednána tzv.garanční smlouva, podepsaná 

Velkou Británií, Řeckem a Tureckem. Ta zaručovala územní 

nedotknutelnost republiky, avšak v případě porušení dávala právo všem 

třem signatářům jednat společně nebo jednotlivě. Stejné právo zásahu bylo 

určeno i pro případ porušení základních článků ústavy. Uvedené státy měly 

právně zaručenou možnost intervence.“ (Baar, 2002:234-235) Lze tedy 

argumentovat, že Turecko reagovalo na odůvodněné obavy, že puč na 

Kypru podporovaný řeckou vojenskou juntou, vyústí v připojení Kypru 

к Řecku (enosis).

Jaká je současná situace v Severním Kypru? TRNC se potýká se 

silnými problémy při snaze zabezpečit vlastní fungování. TRNC udržovala 

obchodní vztahy s několika desítkami států. To se v průběhu let změnilo 

v souvislosti s obchodním embargem. Ekonomické problémy jsou 

způsobeny zejména přístupem mezinárodního společenství, které v případě 

TRNC (jiné de facto státy mezinárodní společenství víceméně ignoruje či je 

dokonce do značné míry akceptuje) vyvíjí poměrně silnou aktivitu ve snaze 

ukončit existenci tohoto kvazi-státu. „Klasický příklad aktivní opozice vůči 

existenci de facto státu pomocí mezinárodního embarga a sankcí je  Severní 

Kypr. Embargo kyperských Řeků vůči TRNC je  poměrně úspěšné. 

Například severokyperské letiště není uznáváno a jeho využívání 

představuje bezpečnostní riziko, poštovní známky TRNC byly prohlášeny za



nelegální a neplatné. Fakt, že žádná země kromě Turecka neudržuje přímé 

letecké spojení s TRNC, má značný dopad na náklady a možnost cestování 

pro její obyvatele a samozřejmě na rozvoj turistického ruchu, který tvořil 

v roce 1992 třicet procent HDP TRNC.“ (Pegg, 1998:6-7)

Mezinárodní izolace má za následek, že TRNC je stále více nucena 

se ekonomicky i politicky orientovat na Turecko. Otázkou však je, do jaké 

míry je tato orientace vyjádřením vůle obyvatelstva či pouze politických elit 

Severního Kypru. V poslední době se zdá, že loajalita obyvatelstva TRNC 

vůči jejím institucím je poměrně slabá. To je  u kvazi-států této kategorie 

neobvyklý jev. Na tuto skutečnost poukazuje i ministerstvo zahraničních 

věcí Kyperské republiky. Čím je tento jev způsobený? Obyvatelé Severního 

Kypru s nelibostí sledují nepříznivou ekonomickou situaci, rostoucí vliv 

Turecka v TRNC a příliv osadníků z vlastního Turecka, jehož obyvatelstvo 

je do značné míry kulturně odlišné (např.kyperští Turkové jsou 

sekulámější). „Mnozí kyperští Turci pevně věří, že jejich kultura a tradice se 

od pevninského Turecka zásadně odlišují. Někteří z nich věří, že mají více 

společného s kyperskými Řeky než s pevninskými Turky. Novinářka Sevgul 

Uludag hovoří o rostoucím poturčování ostrova. Nejdříve ze všeho v roce 

1974 změnili všechny názvy ulic a dali jim  turecké názvy. Začali budovat 

mešity, které nemají nic společného se sekulárním charakterem turecko- 

kyperské komunity ani s je jí architekturou.“ (BBC World Service, 2003) 

Zásahy Turecka do záležitostí na Kypru ostře kritizuje nejen vláda 

v Nikósii, ale i např. Rada Evropy. „Od r.1974 Turecko praktikuje politiku 

přesidlování Turků z Anatolie na okupovaná území a tím mění 

demografický charakter země. Zjevná je turecká snaha asimilovat 

okupovanou část ostrova a nakonec ji anektovat, což je součástí dlouhodobé 

expansionistické politiky Turecka. Podle statistických podkladů, tiskových 

zpráv i prohlášení turecko-kyperských politiků jsou kyperští Turci 

následkem nezaměstnanosti, ekonomické, sociální a morální degradace a 

pod tlakem zvýhodňovaných tureckých kolonistů, nuceni emigrovat. Podle



oficiálních vyjádření tureckých představitelů se jedná o sezónní 

pracovníky.“ (www.cyprus.gov.cy)

Důvody, proč je TRNC kvazi-státem (a zároveň i Kyperská 

republika), mají politicko-geografickou povahu. Významnou roli hrají 

politické zájmy Turecka, které garantuje existenci Severního Kypru a tím i 

zájmy tureckého etnika žijícího v TRNC. Zásadní roli hraje rovněž 

přítomnost dvou znepřátelených etnik spadajících do odlišných civilizačních 

okruhů, jež by měla žít ve společném státě a nevhodné zásahy kyperských 

Řeků do znění ústavy v 60.letech (a jejich snaha připojit ostrov к Řecku). 

Kypr je rozdělen na vnitřně suverénní kvazi-stát Severní Kypr (TRNC) a 

Jižní Kypr (Kyperskou republiku). První kvazi-stát plně kontroluje „své“ 

území, ale není schopný dosáhnout širokého mezinárodního uznání. Vláda 

v hlavním městě (které je jako celá země rozdělena demarkační linií 

střeženou OSN) je plnohodnotným členem mezinárodního společenství 

(včetně EU), ale není schopna kontrolovat vnitřní záležitosti na celém 

území, které si nárokuje. Situace je ještě komplikovaná existencí vojenských 

základen Velké Británie. Šancí vyřešit patovou situaci bylo referendum 

konané v obou částech Kypru o sjednocení ostrova podle plánu OSN 

v dubnu 2004. Ještě před konáním referenda hrozil turecký ministr 

zahraničních věcí Abdullah Gul řecko-kyperským voličům, aby nehlasovali 

proti. „Pokud budou kyperští Řekové hlasovat proti sjednocení a kyperští 

Turkové pro, budu objíždět svět a získávat podporu pro mezinárodní uznání 

TRNC.“ (BBC World Service, 2004b) Severokyperští voliči plán 

odsouhlasili, ale voliči v jižní části se vyslovili proti. Důsledkem je, že Kypr 

sice vstoupil do EU jako jeden z deseti nových členských států, ale 

rozdělený. „Nicméně na vůli TRNC ke sjednocení zareagovala EU 

zmírněním třicet let trvajícího obchodního embarga. EU zároveň přislíbila 

finanční pomoc ve výši 260 miliónu eur ve snaze ukončit ekonomickou 

izolaci.“(BBC World Service, 2004a) V poslední době se zdá, že rozhovory 

o sjednocení Kypru budou pokračovat i do budoucna. „24.1edna 2006 

navrhlo Turecko obnovení rozhovorů o znovu sjednocení ostrova podle

http://www.cyprus.gov.cy


plánu OSN z roku 2004. Turecko nabídlo zpřístupnění svých přístavů a 

letišť, pokud řecko-kyperská strana zruší omezení vůči kyperským Turkům. 

Kyperští Rekové návrh prostřednictvím ministra zahraničních věcí George 

Iacovoua okamžitě odmítli.“ (BBC World Service, 2006d)

2.3.2 Podkategorie 3b - Kvazi-státy kontrolující své území bez 
mezinárodního uznání (Somaliland)

Pro tuto podkategorii kvazi-států, stejně jako pro podkategorii 3a, se 

často užívá termín de facto státy. Společnou charakteristikou kvazi-států 

spadajících do této podkategorie je jejich absolutní absence mezinárodního 

uznání, což je odlišuje od podkategorie 3a. Velmi častým rysem těchto 

kvazi-států je jejich secesionistický charakter (obvykle se jedná o entity 

vzniklé na území suverénního státu), což má silný dopad na jejich 

mezinárodní postavení. Pojem de facto státy má naznačit, že daná entita 

efektivně kontroluje teritorium, které si nárokuje a obyvatelstvo na něm 

žijící. Zároveň na území vytváří funkční a plně nezávislý administrativní 

systém. Tyto entity se obvykle těší podpoře svého obyvatelstva. Důvody 

к secesi jsou různé. Často se jedná o emancipační hnutí etnických nebo 

jazyových minorit nespokojených s politickým uspořádáním státu, pod jehož 

jurisdikci spadají. Vysoký ekonomický výkon určitého regionu může být 

dalším důvodem při snahách o získání nezávislosti. „Příspěvek Katangy 

před vyhlášením nezávislosti do celkových příjmů Zairu byl téměř 50%, 

zatímco pouze 20% z rozpočtu Zairu bylo alokováno do Katangy.“ (Gérard- 

Libois, Katanga Secession 3-5, citováno dle Horowitz, 2000:256) Vymezit 

časové období, po které musí entita splňovat dané charakteristiky (empirické 

charakteristiky státnosti a vnitřní suverenitu) je metodologicky obtížné. 

Přesné vymezení považuji za nadbytečné a domnívám se, že by vedlo spíše 

к nejasnostem. Z tohoto důvodu se přikláním к tomu, že u jednotlivých 

kvazi-států, které řadím do této podkategorie, uvedu časovou periodu jejich



trvání. Některé entity splňují tyto charakteristiky po více než 10 let, jiné 

však zaniknou již po několika měsících od vyhlášení nezávislosti (obvykle 

po vojenském zásahu státu od kterého se pokusily odtrhnout).

Tato podkategorie kvazi-států je do značné míry opakem kvazi-států 

spadajících do kategorie 2d, které nejsou schopné zajistit efektivní kontrolu 

svých vnitřních záležitostí. Kvazi-státy podkategorie 3b jsou do značné míry 

důkazem neschopnosti kvazi-států z podkategorie 2d zajistit vnitřní 

suverenitu. Neschopnost mezinárodně uznaného „státu“ potlačit de facto stát 

existující na jeho suverénním teritoriu může být daná mocenskými poměry 

mezi stranami sporu. Problémem těchto entit je, že ačkoliv splňují empirické 

charakteristiky státu a jsou vnitřně suverénní, mezinárodní společenství 

považuje jejich požadavek na členství v klubu suverénních států za 

nelegitimní. Příčinou tohoto postoje ostatních států je jejich secesionistický 

charakter a obava z vytvoření precedentní situace, i když skutečné důvody 

bývají obvykle složitější. Důvodem mohou být obavy, že nově vzniklý stát 

by byl neživotaschopný, nebo pokud by se naopak oddělil bohatý region 

vedlo by to ke značným problémům zbytkového státu. Obecně platí, že tyto 

kvazi-státy jsou nazírány jako nelegitimní bez ohledu na to, do jaké míry 

splňují empirické charakteristiky státnosti, na míru vnitřní suverenity a na 

časové období, ve kterém tyto charakteristiky splňují. Negativní postoj 

mezinárodního společenství к legitimitě této kategorie kvazi-států může být 

změněn, pokud daný stát získá uznání od státu od něhož se daná entita 

fakticky odtrhla a od významné regionální organizace.

Mezi nejčastěji zmiňované příklady těchto kvazi-států jsou: Eritrea 

(do získání nezávislosti na Etiopii), Tamil ílam a Somaliland. Ve 

skutečnosti však existovalo v minulosti či dodnes existuje mnohem více
90kvazi-států z této podkategorie. Mezi příklady kvazi-státu patří např. 

Republika Abcházsko (od r.1992), Republika Jižní Osetie (od r.1992), 

Podněsterská republika (od r.1992), Gaugázská republika (1990 1994),

20 Nejedná se o plný výčet kvazi-států spadajících do této kategorie.



Herceg-Bosna (1991-1994), Srbská Krajina (1991-1995), Republika Srbská 

(1992-1995), Západní Bosna (1993-1995), Nachičevansko (1990), Katanga 

(1960-1963), Federální stát Jižní Kasai (1960-1962), Anjoun (1997-2002) a 

Moheli (1997-1998), Rhodesie (1965-1979), Rhodesie-Zimbabwe (1979 - 

1980), Bougainville (Republika severní Šalamounovy ostrovy, 1990-1997), 

Rotuma (1988-1989), Cabinda (srpen-listopad 1962), republika Náhorní 

Karabach-Areách od r.1991. Sporný je případ Republiky Baškortostán. „V 

srpnu 1994 byla podepsána s Ruskem kompetenční smlouva, podle níž se 

Baškirsko nadále označuje jako „suverénní stát“ a má dalekosáhlé 

pravomoci v zahraniční politice.“ (Liščák, Fojtík, 1996:112)

Za de facto státy bývají občas označovány i Puntland, Jihozápadní 

Somálsko, Adžárie či Kurdský autonomní region v severním Iráku. Tyto 

entity však nepovažuji za kvazi-státy vzhledem к tomu, že dané entity 

neusilují o získání statutu suverénního státu, což je jedna z definičních 

charakteristik kvazi-státu definovaného v této práci. „Kurdové v Iráku 

opakovaně odmítali, že by jejich cílem byla nezávislost.“ (Horowitz, 

2000:231) Pro tuto podkategorii kvazi-států (i pro předchozí podkategorii) je 

příznačná různá míra jejich vnitřní stability, ekonomického rozvoje, 

konsolidace politických institucí, administrativního systému atd.

Důvod proč kvazi-státy spadající do této kategorie nejsou schopny 

získat široké mezinárodní uznání jsou velmi obdobné jako u podkategorie 

3a. Tyto důvody mají především politicko-geografický charakter. Obvykle 

se jedná o pokus secesionistické entity ustavit nový stát na teritoriu, které 

pod jurisdikci uznaného člena mezinárodního společenství.

Case study: Somaliland

„Somaliland má vlajku, prezidenta, parlament, měnu, centrální 

banku, univerzitu, armádu, statistický úřad, který kupodivu zveřejňuje 

precizní statistiky, ale nikdo ho neuznává.“ (The Economist, 1999a:35) Tato



více než šest let stará charakteristika dodnes přesně vystihuje situaci tohoto 

kvazi-státu. Republika Somaliland (anglický pojem se užívá, aby se tato 

entita snadno odlišila od Somálska) vyhlásila nezávislost na Somálsku 

18.5.1991 (nárokuje si pět regionů z celkových osmnácti, do kterých je 

Somálsko administrativně členěno). Somaliland si nárokuje území bývalého 

Britského Somálska (protektorát Velké Británie vletech 1884-1960), kde 

žije přibližně 3,5 milionu obyvatel. Brity spravované Somálsko bylo v 

minulosti jednoznačně odlišnou entitou od Italy administrovaného Somálska 

na jihu. Obě území získala nezávislost v roce 1960. Suverenita Somalilandu 

byla okamžitě uznána mnoha vládami, avšak jeho samostatnost státu měla 

krátkou životnost.21 „Somaliland byl oficiálně nezávislý čtyři dny v roce 

1960, v období mezi skončením britské koloniální vlády a integrací se 

zbytkem Somálska, které bylo do té doby pod italskou správou." (BBC 

World Service, 2001b) Některé zdroje uvádějí pět dní. Somaliland vyhlásil 

nezávislost 26.6.1960, jednotné Somálsko vzniklo 1.7.1960.

V duchu pansomálského nacionalismu se oba státy sloučily do Spojené 

somálské republiky. „Entusiasmus ze sjednocování však na severu netrval 

déle než rok.“ (BBC World Service, 2001a) Barreho nedemokratický režim 

začal brzy do státních a politických funkcí dosazovat své přívržence a členy 

svého klanu, což vedlo к roztrpčení na severu země. Počátkem 80.1et se na 

severu začíná formovat ozbrojené hnutí proti vojenskému režimu Siada 

Barreho. Na aktivity Somálského národního hnutí odpověděl režim silou, 

včetně bombardování a srovnávání měst se zemí na severu. Školy byly 

bourány, elektřina a voda byla odpojena. 18.5.1991 vyhlásil Somaliland 

nezávislost pod heslem už žádné Mogadišo.“ (BBC World Service, 2001a) 

Vyhlášení nezávislosti vedlo v Somalilandu к obdobným problémům jako 

v Somálsku. Docházelo к bojům o moc mezi jednotlivými klanovými vůdci. 

Nestabilní situaci, která měla téměř charakter občanské války, se podařilo 

vyřešit v roce 1993. „Při sérii konferencí, z nichž některé trvaly měsíce, rada

21 „Somaliland byl jedním z prvních nezávislých států v Africe a byl uznaný 35 členy OSN.“ (Barranbaro, 2006).



starších jednotlivých klanů vypracovala mírové smlouvy.“ (The Economist, 

1999a:35) Základ dohody spočíval ve sdílení moci. „V roce 1993 byl zvolen 

radou starších do funkce prezidenta Ibrahim Egal. V průběhu dalších let 

došlo ke smíření válčících stran a odzbrojení desítek tisíc ozbrojených mužů 

a rozvinutí soukromého sektoru.“ (Majtenyi, 2005) Od té doby je 

Somaliland ve srovnání se zbytkovým Somálskem velmi efektivní v mnoha 

směrech. „John Drysdale, bývalý poradce OSN pro operace v Somálsku 

vletech 1992-1993, v roce 1995 prohlásil, že Somaliland je jediná země 

v regionu (v Africkém rohu), která opravdu funguje.“ (The Economist, 

1995b:56) Relativně stabilní situace v nelegitimním Somalilandu kontrastuje 

se situací v mezinárodně uznaném Somálsku, jehož přechodná vláda sídlila 

devatenáct měsíců po svém ustavení v roce 2004 v exilu v Keni.

Podle analytika z jihoafrického Institutu pro bezpečnostní studia 

Richarda Cromwella je rozdíl ve způsobu koloniální správy a 

vzdělávání jedním z důvodů, proč je Somaliland stabilní, zatímco 

Somálsko je  ničeno boji mezi jednotlivými klany. Dalším důvodem je, 

že Somaliland je tvořen především Isy, zatímco v Somálsku bojují o 

kontrolu nad teritoriem čtyři klany. (Majtenyi, 2005)

„Zatímco Mogadišo je terorizováno soupeřícími ozbrojenými 

skupinami, hlavní město Somalilandu Hargeissa je  jedno z nejbezpečnějších 

měst na kontinentu.“(BBC World Service, 2001b) Somaliland je ve srovnání 

s ostatními zeměmi regionu velmi úspěšný v demokratických a 

ekonomických reformách. V roce 2001 se obyvatelé v referendu 

jednoznačně vyslovili pro oddělení od Somálska. „Podle prezidenta Egala 

dalo referendum definitivní odpověď na otázku, zda se má Somaliland 

znovu sloučit se Somálskem.“ (BBC World Service, 2001c)

Somaliland je v mnoha oblastech stabilní a snese srovnání s mnoha 

africkými zeměmi. „Má prezidenta, více-prezidenta, dvoukomorový 

parlament a ústavu, ministry, strukturované a funkční veřejné služby, na
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exekutivě nezávislý soudní systém, silnou měnu a žádné problémy 

s rozpočtovými schodky.“ (Wells, 2003:3) S tímto faktem kontrastuje jeho 

mezinárodní postavení. Somaliland je v očích ostatních států nelegitimní 

entitou, ačkoliv jeho představitelé trvale zdůrazňují, že splňuje všechny 

empirické charakteristiky definované Úmluvou z Montevidea o právech a 

povinnostech států z roku 1933.

Neschopnost Somalilandu dosáhnout mezinárodního uznání souvisí 

s obecným postojem Africké unie к secesionistickým procesům. Jak již bylo 

zmíněno v textu o suverenitě, africké země obecně kladou důraz na 

teritoriální integritu státu, což je explicitně vyjádřeno v Chartě Organizace 

africké jednoty z roku 1963, respektive v Chartě Africké unie.22 Absence 

mezinárodního uznání má logicky negativní dopad na fungování dané entity.

Země není schopna přitáhnout zahraniční investice, navazovat obchodní 

vztahy atd.23 „Pokud by se Somaliland stal mezinárodně uznaným státem, 

mělo by to dopad i na sousední země. Přístav Berbera v Adenském zálivu, 

který konkuruje přístavu Bosaso státu Džibuti, by se stal postupně 

konkurenceschopnějším.“ (Drysdale, 2003, citováno dle Wells, 2003:5)

Se surovinovými zdroji Somalilandu souvisí i zájem sousedního 

autonomního regionu Puntland o území Somalilandu, jehož klanový vůdci 

mají v dané oblasti ekonomické zájmy. Důsledkem jsou opakující se výpady 

ozbrojených složek Puntlandu na území Somalilandu s cílem provádět 

surovinový průzkum. Spory mezi Somalilandem a Puntlandem mají 

teritoriální podstatu. Klany ovládající Puntland si činí nárok na dva regiony 

Somalilandu. Somaliland upozorňuje mezinárodní společenství, že dané 

útoky se opakují a jedním z motivů může být snaha zatáhnout Somaliland 

do rozsáhlejšího konfliktu a vyvolat tak nestabilitu. Mezinárodní

22„V čl.3 Charty se členské státy zavazují к vzájemnému respektování suverenity a územní celistvosti“ (Jackson, 
1993:153)
23 „Vzhledem к tomu, že Somaliland není členem mezinárodní poštovní unie, musí najímat nadnárodní 
společnosti jako je DHL к doručení pošty do zahraničí. Předpokládá se, že pobřežní vody Somalilandu jsou 
bohaté na ropu a zemní plyn, ale zahraniční společnosti se obávají potenciálních ohrožení jejich 
personálu a vybavení.“(BBC World Service, 2001a)



společenství dlouhodobě nechtělo uznat nezávislost Somalilandu z obav, 

aby nedošlo к další fragmentaci v Africkém rohu. Na možnost dominového 

efektu upozorňuje i současný somálský premiér.

Zatímco před několika lety byl statut Somalilandu považován za 

naprosto nelegitimní, v poslední době se zdá, že je na dobré cestě 

к mezinárodnímu uznání. Nepochybně významnou roli v tomto posunu 

hraje surovinová přitažlivost (ale i úspěšný demokratizační proces a 

spolupráce v boji proti terorismu) dané entity pro evropské země a USA. 

Snahy Somalilandu o mezinárodní uznání má i své výrazné odpůrce. 

„V současné sobě je uznání blokováno Egyptem, který má velmi silné 

postavení v Lize arabských států.“(www.somalilandnet.com)

Pro přijetí Somalilandu do mezinárodního společenství bude klíčový 

postoj regionální instituce -  Africké unie, která je vzhledem к textu své 

Charty zásadně proti vzniku nových států secesí. „Vznik nových členů 

mezinárodního společenství je přijatelný pouze tehdy, když nový stát 

navazuje na dříve existující jurisdikci, a pokud vznik a nezávislost této 

entity přijmou všechny státy, které jsou tímto aktem ovlivněny (Jackson, 

1994 citováno dle S0rensen, 2005:140).“ Získat mezinárodní uznání pro 

danou entitu je velmi obtížné zejména v Africe. „Eritrea sice navazovala na 

dříve existující jurisdikci, ale trvalo téměř třicet let, během nichž probíhaly 

stálé guerillové boje, včetně obsazení hlavního města Abdis Abeby, než 

dosáhla „souhlasu“ Etiopie. Teprve poté byla mezinárodně uznána.“ 

(S0rensen, 2005: 141) Nicméně v poslední době se zdá, že Africká unie 

bude ochotna akceptovat nezávislost Somalilandu, který argumentuje tím, že 

se nejedná o nový stát, ale o stát, který historicky existoval. Přijetí této 

argumentace by mohlo vést к oslabení obav AU z otevření Pandořiny 

skříňky a následné fragmentaci států v regionu a potažmo na celém 

kontinentu. „Přihlášku к členství v Africké unii podal Somaliland počátkem 

roku 2006. Spolu se zprávou vypracovanou v loňském roce misí Africké 

unie o situaci v Somalilandu, byla přihláška к členství prezentována na 

šestém summitu Africké unie v súdánském hlavním městě Chartúmu

http://www.somalilandnet.com


v únoru 2006.“(www.unpo.org) Vnitřní vývoj v Somalilandu, ve kterém 

úspěšně proběhly v roce 2005 svobodné parlamentní volby, se pozitivně 

projevuje na výsledku dlouhodobých diplomatických snah této entity.

„V poslední době má Somaliland podporu EU a USA24, které budou 

prosazovat uznání tohoto kvazi-státu v roce 2006. Zastáncem uznání jsou 

především Velká Británie, USA a Německo. V roce 2005 vypracovala mise 

Africké unie pozitivní zprávu o Somalilandu a Jihoafrická republika a 

Nigérie -  dvě velmoci Subsaharské Afriky naznačily připravenost stát 

uznat.“ (www.somalilandnet.com) Změně postoje nasvědčují i poměrně 

časté kontakty politické reprezentace s ostatními státy, zahraničními 

investory, Evropskou unií a zejména africkými státy. „Etiopie povoluje své 

státní letecké přepravní společnosti přímé lety do Hargeisy, somalilandské 

pasy jsou akceptovány ve většině afrických států, a delegace Somalilandu na 

vysoké úrovni vedly formální rozhovory jak v Londýně, tak ve 

Washingtonu.“ (washingtontimes.com)

Představitelé Somalilandu pozorně sledují plánované rozhovory o 

budoucnosti Kosova zprostředkované OSN. Lze očekávat, že pokud 

povedou směrem к nezávislosti Kosova, lze očekávat tlak na uznávání 

secesionistických snah i mimo Evropu, (www.somalilandtimes.net)

Prezident Somalilandu Dahir Rayale Kahin také argumentuje 

historickými příklady, kdy se státy dobrovolně spojily a poté rozdělily. 

„Existovalo mnoho spojení jako Senegal a Gambie, Libye a Egypt, Egypt a 

Sýrie. Pakliže se dané státy následně rozdělily, každý byl uznán za nezávislý 

stát. Somaliland nežádá pro sebe nic jiného.“(washingtontimes.com) Tato 

paralela je však poněkud sporná vzhledem к tomu, že ve zmíněných 

případech zanikly společné celky po vzájemné shodě. Přesto je 

pravděpodobné, že Somaliland dosáhne statutu suverénního státu, protože se

24 Úřady Somalilandu se snaží bojovat proti působení AI Kájdy na svém území. V září 2005 se jim podařilo 
rozbít buňku této organizace na svém území.“ (The Economist, 2005)
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zdá, že případná secese přinese pozitivní efekt pro stabilitu regionu. Proti 

nezávislosti se bude stavět Somálsko. Premiér Gedi deklaroval, že pokud 

mezinárodní společenství uzná Somaliland, bude to Somálsko akceptovat. 

Premiér Gedi však dodává: „Uznání musí nejdříve potvrdit Somálci 

v referendu. Žádná země ani organizace nemůže Somaliland uznat.

V referendu musí hlasovat všichni Somálci.“ (www.dalka-somalia.com)

Z hlediska politické geografie jsou příklady Somalilandu a Eritrei 

neobyčejně zajímavé, protože nasvědčují tomu, že bývalé koloniální hranice 

mají dodnes větší význam než etnická homogenita.

2.4 Kategorie 4 - Kvazi-státy s omezením vnitřní i vnější 
suverenity

2.4.1 Podkategorie 4a - Exilové vlády „suverénních států“ 
s neúplným mezinárodním uznáním (Exilová vláda 
Demokratické Kampučie)

Do této podkategorie kvazi-států řadím exilové vlády nekontrolující 

své teritorium a obyvatelstvo. Tyto vlády nejsou schopné vykonávat svou 

svrchovanou moc, což je obvykle důsledek vnitřního konfliktu, převratu 

nebo vnějšího zásahu. Legitimní vláda (mezinárodně uznávaného státu) 

ztratila vnitřní suverenitu následkem vnější intervence či poté, co byla 

svržena povstaleckými skupinami, ale nadále si udržuje schopnost stát 

zastupovat navenek. Lze připustit i možnost, že si původní legitimní vláda 

udrží kontrolu nad částí svého svrchovaného území. Podmínkou však je, že 

tento rozsah území musí být marginálního významu. Narozdíl od 

podkategorie 4c (kam patří např. Západní Sahara) se kvazi-státy z této 

podkategorie nepotýkají se zpochybňováním statutu suverénního státu, který 

zastupují. Spor je veden o to, která vláda (zda exilová či kontrolující 

teritorium) je legitimním zástupcem státu. Exilové vlády by neměly mít 

v držení hlavní město, významná politická a ekonomická centra. Takovým
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příkladem je Afghánistán, kdy za vlády Talibanu měla Severní aliance25 pod 

kontrolou přibližně deset procent území na severu země a byla pod trvalým 

tlakem Talibanu, kterému vzdorovala jen díky vnější podpoře.

Statut Afghánistánu coby suverénního státu nebyl nikým 

zpochybňován, spory byly vedeny o to, kdo je oprávněn ho zastupovat (zda 

mezinárodně uznaná vláda B.Rabbáního ze Severní aliance či režim 

Talibanu, který zemi fakticky kontroloval). Prezident B.Rabbání a jeho 

ministerský předseda, dřívější nepřítel, Gulbuddín Hekmatjár měli 

mezinárodní uznání téměř všech států, ačkoliv byla jejich vláda vyhnána 

roku 1996 z hlavního města Kábulu, ztratila kontrolu nad drtivou částí 

teritoria a byla v trvalé defenzivě.

Taliban vyhlásil v roce 1997 Islámský emirát a prozatímní vládu 

v čele s Muhammadem Rabbáním. Emirát neúspěšně požadoval zastoupení 

v OSN. Dalším příkladem exilové vlády s limitovaným mezinárodním 

uznáním je Sihanukova exilová vláda v Pekingu (získala uznání pouze 

několika komunistických režimů, např. Cíny a Severní Korei). К  vytvoření 

vlády došlo v roce 1970 poté co Sihanuk z nejasných důvodů opustil 

Kambodžu. Důležitý je  právě aspekt mezinárodního uznání, který je pro 

exilové vlády podstatný. Uznání ze strany ostatních států naznačuje, že 

exilová vláda je nadále považována za legitimního zástupce státu a 

v případě, že pomine okupace či neschopnost kontrolovat vnitřní záležitosti 

státu lze očekávat zapojení jejích členů do politických struktur státu. Po 2. 

světové válce lze nalézt množství exilových vlád bez mezinárodního uznání.

Lze je rozlišit na exilové vlády usilující o samostatnost určitého území 

(exilová vláda Jižních Moluk v Nizozemí od r.1950, exilová vláda Tibetu 

v Indii) nebo o změnu režimu v již suverénním státě (exilová vláda 

etiopského císařství ve Washingtonu, exilová vláda Svobodného Vietnamu v 

Kalifornii). Ty však nejsou předmětem této práce, protože nedisponují 

vnitřní ani vnější suverenitou. Pouze minimum exilových vlád získalo

25 Severní aliance byla zformována jako protitalibánská aliance A. Páhlavánem Malíkem, B.Rabbáním a Herb-i-
islámím.
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alespoň minimální míru mezinárodního uznání. V minulosti byly exilové 

vlády spojené s událostmi 2.světové války, kdy byly ustaveny exilové vlády 

ČSR, Belgie, Svobodné Francie, Řecka, Lucemburska, Holandska, Norska, 

Polska, Jugoslávie, Filipín atd. Ty však byly považovány za legitimního 

zástupce okupovaného státu a těšily se širokému mezinárodnímu uznání. Do 

této podkategorie spadají exilové vlády, které si nárokují zastupovat obecně 

uznávaný „suverénní stát“. Hlavní rozdíl mezi podkategoriemi 4a a 4c 

spočívá v tom, že do první podkategorie spadají režimy nekontrolující své 

území (ale jsou uznány za legitimní reprezentaci daného státu významným 

počtem států), do druhé kategorie spadají politické entity, kterým se 

nepodařilo získat statut suverénního státu a plné členství v OSN.

V následném textu je podrobněji rozebrán případ exilové vlády 

Demokratické Kampučie. Demokratická Kampučie si jako jediná exilová 

vláda udržela křeslo v OSN. (Chandler, 2000:233)

Case study: Exilová vláda Demokratické 
Kampučie

Exilovou vládu Demokratické Kampučie lze označit za produkt 

velmi složitého vnitropolitického vývoje na kambodžském území po získání 

nezávislosti. Za vlády Sihanuka sílilo od 60.let komunistické hnutí a v roce 

1968 začal otevřený odboj komunistů. V lednu 1970 opustil Sihanuk 

Kambodžu, čehož pravicový generál Lon Nol využil к vojenskému převratu. 

Sihanuk o něco později založil v Pekingu exilovou vládu. V říjnu 1970 byla 

vyhlášena v Phnomphenu Khmerská republika vedená Lon Nolem (vůdce 

armády za Sihanuka). „Po dalších pět let byla Kambodža cílem krutého 

amerického bombardování, občanské války a vietnamských nájezdů, při 

nichž byly zabity statisíce Kambodžanů, z velké části civilistů.“ (Chandler, 

2000:226) V tomto období by bylo možné zařadit Kambodžu mezi 

povstalecké, zhroucené kvazi-státy, ale i mezi kvazi-státy s omezenou



vnitřní suverenitou zvnějšku. Do roku 1973 se nepodařilo Khmerské 

republice dostat pod svou kontrolu většinu Kambodži. Velká část území 

byla již v držní Rudých Khmerů, kteří dobyli Phnompenh v roce 1975. 

„Ústava z ledna 1976 oznamovala, že nové jméno státu bude Demokratická 

Kampučia. Na Štědrý den roku 1978 podnikl Vietnam mohutný útok na 

Kambodžu a prohlásil, že se jedná o invazi kambodžské osvobozenecké 

fronty. Do 6.ledna byl evakuován Phnompenh -  Pol Pot uprchl vrtulníkem 

do Thajska -  a Demokratická Kampučia zanikla téměř přes noc.“ (Chandler, 

2000:228-232) V následujícím období lze hovořit o faktické vietnamské 

okupaci, která vedla к likvidaci Demokratické Kampučie а к ustavení 

Kampučské lidové republiky. Ta však získala jen omezené mezinárodní 

uznání, zejména od států sovětské bloku. Demokratická Kampučie však 

nezanikla úplně. „V červnu 1982 byla vytvořena exilová koaliční vláda 

v čele s princem Sihanukem.“ (Liščák, Fojtík, 1996:376) Exilová vláda 

Demokratické Kampučie (Koaliční vláda Demokratické Kampučie byla 

zformována v roce 1982 v čele s N. Sihanukem a měla proti vietnamský 

charakter) si za podpory spojenců -  USA, Číny a dalších západních států -  

udržela křeslo v OSN a byla nadále uznávána většinou států. Na situaci v 

Kambodži se velmi výrazně podepsaly zájmy jednotlivých mocností. USA 

měly v úmyslu ztrestat Vietnam za invazi do Kambodži a především za 

porážku, kterou od něj utrpěly přímo ve Vietnamu. USA se také snažily 

zabránit rozšíření vlivu SSSR v této oblasti. Vietnamská okupační vojska 

setrvala na kambodžském území do roku 1989, kdy se stáhla pod 

diplomatickým tlakem SSSR a Číny. Ani podpora Demokratické Kampučie 

však nebyla bez problémů. „Když se důkazy o hrůzách Demokratické 

Kampučie dostaly prostřednictvím uprchlíků a režimu vPhnompenhu do 

okolního světa, Spojené státy se snažily zachovat si tvář vytvořením 

„koaliční“ kambodžské vlády na thajské hranici, složené z Rudých Khmerů 

a frakcí loajálních к princi Sihanukovi a jednomu z jeho dřívějších 

premiérů, Son Sannnovi. Phnompenhská vláda byla naopak stále 

izolovanější od mezinárodní podpory, a co bylo důležitější, od možnosti
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pomoci ze strany zemí mimo sovětský blok.“(Chandler, 2000:233) USA se 

zároveň zaštiťovaly tím, že podporují pravicové spektrum povstalců. Situace 

v Kambodži, kdy existovala vláda v Phnompenhu a exilová vláda 

Demokratické Kampučie s mezinárodní podporou, byla vyřešena počátkem 

90.1et. „Jednotlivé frakce podepsaly v Paříži mírovou smlouvu 

vypracovanou OSN.“ (BBC World Service, 1998) Na základě pařížské 

mírové smlouvy z roku 1991 byla v Phnompenhu nastolena nová vláda 

podporovaná OSN, která měla konsensuální charakter a exilová vláda 

fakticky přestala existovat. Do nové vlády byli kooptování členové exilové 

vlády. Poté co se Sihanuk vrátil z exilu byl v roce 1991 uznán za prezidenta 

s velmi omezenými funkcemi. V letech 1991-1993 byla země spravována 

OSN. Rudí Khmérové však plán odmítli s poukazem na pokračující 

přítomnost vietnamských vojsk v Kambodží, což byla fikce, přesto však 

došlo к sestavení nové vlády, kterou uznaly i státy neuznávající předchozí 

režim. Rudí Khmérové si však po dlouhou dobu udrželi kontrolu nad velmi 

rozsáhlými oblastmi v Kambodži až do roku 1998. Na severu a 

severozápadě nadále operovaly guerillové jednotky Rudých Khmerů, které 

byly definitivně zlikvidovány v roce 1998 po smrti Pol Pota a kapitulaci 

dalších vůdců. Historie Kambodži od získání nezávislostí je  neobvykle 

složitá. V jednotlivých obdobích lze tento „stát“ označit (kromě za zařazení 

do této podkategorie) za kvazi-stát s omezenou suverenitou zvnějšku 

(zejména v období vietnamské okupace), povstalecký kvazi-stát (po roce 

1991 do roku 1998), zhroucený kvazi-stát (po roce 1970 do převzetí moci 

Rudými Khméry) i za kvazi- protektorát (v období pod správou OSN).

Na příkladu Demokratické Kampučie po vietnamské invazi v roce 

1978 do roku 1991 lze ilustrovat význam mezinárodního uznání pro exilové 

vlády, ale i význam tohoto druhu kvazi-států. Pokud ostatní státy, zejména 

mocnosti, uznávají legitimní vztah exilové vlády к teritoriu, které si 

nárokuje zastupovat, lze očekávat kooptaci jejích členů do nové vlády po 

změně režimu, eventuelně po skončení okupace či získání nezávislosti 

daného území. Zároveň široké mezinárodní uznání exilové vlády
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znemožňuje vládě, která fakticky kontroluje teritorium, zastupovat „svůj 

stát“ navenek. Význam exilové vlády Demokratické Kampučie spočívá 

v tom, že se dokázala udržet právo zastupovat Kambodžu v OSN.

2.4.2 Podkategorie 4b - Vlády s de facto kontrolou většiny 
území bez obecného mezinárodního uznání (Islámský 
emirát -  talibanský Afghánistán)

Tato podkategorie kvazi-států je do značné míry opakem 

podkategorie předchozí. Tyto kvazi-státy splňují empirické charakteristiky 

státnosti, disponují konstitučně nezávislou a efektivní vládou, která je do 

značné míry vnitřně suverénní a schopna kontrolovat vnitřní záležitosti na 

podstatné části teritoria (na rozdíl od kvazi-států spadajících do předchozí 

podkategorie). Dochází к vytváření efektivních státních institucí, systému 

školství, zdravotnictví, sociálního systému atd. Vláda je schopna 

administrovat území spadající do její jurisdikce podle svých představ. Např. 

může zavést nový právní systém, je schopna vynutit si monopol legitimního 

násilí, udržovat silné represivní složky -  armádu a policii, spravovat 

ekonomické záležitosti, vydávat vlastní měnu, spravovat centrální banku 

atd. Problematickým aspektem je však mezinárodní uznání. U této 

podkategorie kvazi-států není problém s uznáním státu jako takového, ale 

s mezinárodním uznáním jeho vlády. Obvykle se jedná o režimy, které se 

dostaly к moci po svržení legitimní vlády, eventuelně s pomocí intervence 

jiného státu -  tedy neústavní cestou. V takovém případě si ostatní státy 

obvykle vyhrazují právo uznat či neuznat takto nastolený režim za 

legitimního zástupce státu. Za konkrétní příklad kvazi-států z této kategorie 

lze označit Kampučskou lidovou republiku, která existovala v letech 1979- 

1991 a nedosáhla všeobecného mezinárodního uznání ani zastoupení 

v OSN. Pokud taková vláda nezíská uznání mezinárodního společenství, 

které ji považuje za nelegitimní, má to pro ni zásadní následky. Mohou na ní 

být uvaleny sankce ze strany Rady bezpečnosti, eventuelně jednostranné
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sankce jednotlivých států, mohou být zmražena její finanční aktiva 

v zahraničí, nemá právo hájit své zájmy v různých mezinárodních 

organizacích -  např.v OSN. Se značnými problémy se potýká také v oblasti 

mezinárodního obchodu atd. V následujícím textu bude podrobněji 

zpracován případ Afghánistánu za vlády Talibanu od roku 1995 do roku 

2001. Velkou roli v tom , zda se kvazi-státům z této podkategorie podaří 

získat široké mezinárodní uznání, hrají politicko-geografické faktory. 

Podstatný je zejména postoj regionálních mocností к novému režimu, ale i 

postoj členů Rady bezpečnosti. Pokud nezíská nový režim na svou stranu 

nej významnější členy mezinárodního společenství nezíská všeobecné 

mezinárodní uznání a právo zastupovat daný stát v OSN.

Case study: Islámský emirát - talibanský 
Afghánistán

Režim Talibanu byl nastolen v roce 1995, šest let poté co 

Afghánistán opustila zbylá sovětská vojska. Několik let po pádu 

komunistického režimu v roce 1992 se nepodařilo stabilizovat 

vnitropolitickou situaci, ačkoliv se jednotlivé skupiny mudžahedínů shodly 

v roce 1993 na ustavení společné vlády, v jejímž čele stanul B.Rabbání. 

Dohodu neakceptoval G.Hekmatjár, který se s R.Dóstumem pokusil 

svrhnout vládu v Kábulu. Země byla v následujících letech fakticky 

rozdělena mezi kmenové vůdce, kteří byli plně suverénní v jednotlivých
л/:

provinciích. Od roku 1994 se do bojů zapojilo paštunské hnutí Taliban , 

které postupně získalo pod svou kontrolu jižní provincie. „Jejich cílem se 

stali znepřátelení mudžahedíni, kteří vyhnali ze země sovětskou armádu. 

Rychlý vzestup podpory tohoto hnutí mezi Afghánci lze spatřovat 

v neschopnosti vlády v Kábulu zajistit vládu práva, bezpečnost na 

komunikacích, zajistit podmínky pro obchod, potlačit všudypřítomnou

26 Kořeny má hnutí v jihozápadní provincii Kandahár.



korupci, zamezit vlivu nelegitimních vládců v jednotlivých provinciích atd. 

Taliban sliboval nastolení pořádku a zavedení islámského práva šaría poté 

co se dostane к moci. Brzy si získal popularitu díky potlačení korupce, 

omezení porušování práva a zabezpečením silnic a oblastí, které byly pod 

jeho kontrolou.“ (BBC World Service, 2005b) V roce 1996 se B.Rabbání 

dohodl s Hekmatjárem na společném postupu proti Talibanu. Již v témže 

roce vstoupil Taliban do Kábulu a vyhnal z hlavního města legitimní vládu

B.Rabbáního. V roce 1997 vyhlásil Taliban Islámský emirát včele 

s mulláhem Muhamedem Rabbáním. V roce 1998 Talibán kontroloval 90% 

afghánského teritoria. Severní Aliance si udržela pod kontrolou pouze malé 

teritorium na severu země s centrem v Mazáre Šerif u uzbekistánských 

hranic. I zde však byla pod trvalým vojenským talíbanských jednotek a 

fakticky odříznuta od zásobování. Otázkou je, kdo a zda vůbec stojí za 

mocenským vzestupem Talibanu, který se během několika málo let stal 

z neznámého studentského hnutí vládcem Afghánistánu. Obecně je za 

architekta tohoto hnutí považován sousední Pákistán, který však toto 

podezření opakovaně popřel. Faktem však je, že Pákistán byl jednou ze tří 

zemí, které uznaly talibanský režim a jako poslední s ním ukončil 

diplomatické styky, a to až po silném diplomatické nátlaku USA.

Vláda Islámské emirátu byla na svém území velmi efektivní (i když 

nelze hovořit o tom, že by byl vnitřně suverénní na celém území 

Afghánistánu). Podařilo se j í  splnit sliby, které dala před nástupem к moci -  

fakticky potlačila korupci, téměř zlikvidovala výrobu a export opia a 

heroinu, zabezpečila silnice, nastolila vládu zákona atd. O efektivitě vlády 

svědčí schopnost zavést striktní islámské právo šária, čímž znemožnila 

společenské uplatnění žen, zakázala hudbu, kino, alkohol, hazardní hry. 

Některé aktivity vlády Talibanu však byly velmi zvláštní. „Jeden 

z vrcholných představitelů ministerstva sportu oznámil, že boxeři mají 

zakázány údery do hlavy a obličeje. Přičemž už do té doby byli afghánští 

boxeři fakticky diskvalifikováni kvůli povinnosti nosit vous, přičemž podle
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mezinárodních pravidel musí být boxeři hladce oholeni.“ (BBC World 

Service, 200 ld)

O schopnosti Talibanu prosadit svou vůli na kontrolovaných 

územích rozhodně nelze pochybovat. Islámský emirát v čele s M.Rabbáním 

vsak nebyl schopný získat široké mezinárodní uznání. Během několika let, 

kdy Taliban ovládal téměř celý Afghánistán, získal uznání pouze od 

Pákistánu, Saudské Arábie a Spojených arabských emirátů. Islámský emirát 

si nárokoval zastoupení v OSN. V této organizaci však byl Afghánistán 

nadále zastupován vládou B.Rabbáního (fakticky vládla bez ústavy a měla 

pouze prozatímní charakter), která byla podporována zejména Ruskem a 

Iránem. Vzhledem к tomu, že fakticky exilová vláda B.Rabbáního měla 

podporu většiny stálých členů Rady bezpečnosti, neměl Islámský emirát 

téměř žádnou šanci stát se v OSN zástupcem Afghánistánu. Vláda 

Islámského emirátu, která fakticky spravovala celou zemi, nezískala vnější 

suverenitu. Talibanský režim se stal předmětem sankcí ze strany OSN. 

Došlo ke zmrazení finančních prostředků vysokých představitelů Talibanu a 

vlády Islámského emirátu v zahraničí. Jakého charakteru jsou důvody 

způsobující zařazení Islámského emirátu mezi kvazi-státy? Omezení vnitřní 

suverenity způsobila neschopnost Talibanu vytlačit opoziční vládu z území 

na severu země. Svou roli sehrály ostatní země v regionu, které na území 

Afghánistánu prosazovaly své zájmy. Zejména Irán a Uzbekistán, ale i 

Rusko poskytovaly Severní alianci podporu. Neschopnost dosáhnout široké 

mezinárodní uznání lze spatřovat i v fundamentalistickému charakteru 

Talibanského režimu, kterému se nepodařilo získat podporu nej vlivnějších 

členů mezinárodního společenství -  zejména stálých členů Rady 

bezpečnosti OSN.

-  108 -



2.4.3 Podkategorie 4c - Exilové vlády „nesuverénních států“ 
jejichž území je z velké části pod okupací jiného státu 
(Sahawarinská arabská demokratická republika -  
Západní Sahara)

Charakteristickým rysem těchto kvazi-států je, že jejich politická 

reprezentace působí mimo „své“ teritorium (v exilu). Zároveň zastupují 

„stát“, který není obecně uznávaným členem mezinárodního společenství. 

Tyto kvazi-státy mají zásadní problémy nejen s kontrolou vnitřních 

záležitostí na svém území, ale i s mezinárodním uznáním. Jejich schopnost 

vstupovat do vztahů s ostatními členy mezinárodního společenství je 

limitovaná. Příčiny tohoto stavu spočívají v omezení teritoriální suverenity 

dané entity ze strany jiného státu a neochotě značné části mezinárodního 

společenství přiznat dané entitě statut státu. Jedná se např. o Západní 

Saharu, ale i Organizaci pro osvobození Palestiny. Na rozdíl od 

podkategorie 4a, do které spadají politické entity ztrativší kontrolu (a držící 

si omezené mezinárodní uznání) nad svým územím v důsledku vojenské 

intervence ze zahraničí nebo vojenského převratu, spočívá v tom, že do této 

podkategorie spadají entity, které nikdy nezískaly statut suverénního státu. 

U této podkategorie není podstatou sporu to, kdo je oprávněn zastupovat 

„stát“, ale zda má daná entita vůbec statut suverénního státu. Typické pro 

kvazi-státy spadající do této podkategorie je fakt, že jejich nárok na vznik 

suverénního státu je ze strany mnohých členů mezinárodního společenství 

zpochybňován. Jedná se tedy o situaci odlišnou od stavu, kdy se již 

etablované suverénní státy stanou obětí okupace či pokusu o anexi, kterou 

mezinárodní společenství odmítne akceptovat a naopak uznává za 

legitimního zástupce státu politickou reprezentaci působící v exilu. Za 

příklady tohoto typu kvazi-státu lze zmínit např. Organizaci pro osvobození 

Palestiny. К vyhlášení Palestinského státu došlo v roce 1988 v tuniském 

exilu. OOP rozhodně nelze považovat za vnitřně suverénní na územích, na 

které si činí nárok. Nicméně po uznání OOP Valným shromážděním OSN a



přiznání práva na sebeurčení, se OOP podařilo získat uznání od mnoha 

členů mezinárodního společenství, přičemž tento počet nadále roste. Za další 

vzorový příklad kvazi-státu této podkategorie lze označit Západní Saharu - 

Sahawarinskou arabskou demokratickou republiku (SADR). Případ Západní 

Sahary je podrobněji rozpracován v následujícím textu.

Case study: SADR - Sahawarská arabská 
demokratická republika(Západní Sahara)

Statut západní Sahary je po několik desetiletí nejasný a předmětem 

sporů. Na dané území si v současné době činí nárok Maroko, které 

podstatnou část území Západní Sahary fakticky anektovalo a Sahawarská 

arabská demokratická republika, jejíž politická reprezentace sídlí v alžírské 

provincii Tinduf. Samotná anexe však nebyla uznána mezinárodním 

společenstvím ani některými marockými spojenci. Zájem o teritorium 

Západní Sahary ze strany Maroka má realistický základ.27

Statut dřívější španělské kolonie se stal předmětem mezinárodních 

sporů. Zároveň se daná otázka nikdy nedostala do popředí agendy 

mezinárodního společenství ani do popředí zájmů světových mocností. 

„Marocké království na půdě OSN usilovalo o to, aby byly obě oblasti 

(Sahara a Ifni) posuzovány shodně jako území, na něž má Maroko 

historické, a tudíž i teritoriální právo. Zatímco nárok na dekolonizaci Ifni 

byl Maroku uznán, Západní Sahara byla považována za území, které 

neovlivňovalo teritoriální integritu žádného z okolních států a jehož 

dekolonizace vyžadovala referendum o sebeurčení obyvatelstva. Španělsko 

konečně v srpnu 1974, po osmi letech pobízení ze strany OSN, oznámilo, že 

v prvních šesti měsících následujícího roku proběhne plebiscit, v němž se 

Sawaharinci budou moci svobodně vyjádřit ke své budoucnosti.“ 

(Springerová, 2005:41) Realizace navrženého referenda byla v kontrastu se

27 „Na území Západní Sahary jsou bohatá ložiska fosfátů, železné rudy a srategicky významných barevných kovů.“ (Nálevka, 
2004:170) Kontrakty na těžbu suroviny uzavírají zahraniční společnosti s Marokem.
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zájmy Maroka, protože by velmi pravděpodobně vyústila ve vznik 

nezávislého státu. „V září 1974 oznámil Hassan П., že hodlá otázku Sahary 

postoupit Mezinárodnímu soudnímu tribunálu v Haagu.“ (Springerová, 

2005:42) Tímto krokem usiloval marocký král jen o získání času a oddálení 

konání referenda. „16. října 1975 Mezinárodní soudní tribunál oznámil, že 

Sahawarinci mají právo na sebeurčení.“ (www.wsahara.net/history.htm) 

„Mezinárodní soudní tribunál definoval několik fundamentálních principů.

V prvé řadě soud negoval jakoukoliv možnost územní svrchovanosti 

Maroka nad Západní Saharou. Druhou vyřčenou zásadou bylo právo 

Sahawarinců na sebeurčení potvrzené prostřednictvím referenda, kterého se 

smí zúčastnit pouze původní obyvatelé teritoria.“ (Springerová, 2005:42)

Závěry tribunálu byly v naprostém rozporu s marockými zájmy. Na 

výsledky jednání zareagovalo Maroko podle předem připraveného plánu 

v ten samý den, kdy Mezinárodní soudní tribunál obeznámil světovou 

veřejnost se svými závěry. „Marocký král vyhlásil 16. října 1975 Zelený 

pochod (nazvaný podle svaté barvy islámu), zaktivizoval více než 300 tisíc 

Maročanů, kteří se vydali pod ochranou marocké armády na saharské území. 

Cílem pochodu bylo přinutit Španělsko к předání teritoria Maroku a 

Mauretánii“ (www.wsahara.net/greenmarch.htm) Přípravy a realizace této 

akce se setkaly s okamžitou reakcí OSN. „Jako odpověď na tuto agresi Rada 

bezpečnosti OSN přijala 2.11.1975 rezoluci č.379 a 6.11.1975 rezoluci 

č.380, ve kterých vyžadovala nejprve zrušení plánovaného pochodu a poté, 

co byl pochod uskutečněn, okamžité stažení všech účastníků pochodu 

z území Západní Sahary.“ (Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 379 a č.380) 

Španělsko na silové řešení Maroka přistoupilo. „Dne 14.1istopadu 

1975, šest dní před Frankovou smrtí, byla podepsána trojstranná Madridská 

smlouva mezi Španělskem, Marokem a Mauretánii, ve které bývalý 

koloniální správce Španělsko předává, podle předem dohodnutého dělení, 

administrativu Západní Sahary Mauretánii a Maroku. Ustavení tripartitní 

správy bylo pouze přechodným řešením trvajícím do 26.února 1976, kdy 

Španělsko definitivně ukončilo svoji koloniální přítomnost na Sahaře.“
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(Springerová, 2005:44) Na vypršení Madridské smlouvy okamžitě
9Rzareagovala Fronta Polisario , která na teritoriu Západní Sahary vyhlásila 

27.února 1976 Sahawarinskou arabskou demokratickou republiku (SADR). 

Okupace území a následný ozbrojený konflikt měly výrazný dopad na 

obyvatelstvo. „Většina Sahawarinců musela uprchnout do utečeneckých 

táborů poblíž alžírských hranic. Ačkoliv USA neuznaly formálně marockou 

anexi, aktivně podporovaly Maročany v odmítání nezávislosti 

Sahawarincům, kteří silně podporovali frontu Polisario inklinující к levici.

V roce 1982, po sedmi letech války, Alžírském podporované hnutí bylo 

blízko osvobození své země od marocké okupace. Vzhledem к patové 

situaci, Maroko a Polisario souhlasily v roce 1990 s příměřím, které mělo 

být následováno referendem konaným pod patronací OSN.“(Williams, 

Zunes, 2003) Příměří vstoupilo v platnost v roce 1991 a na jeho dodržování 

dodnes dohlížejí mírové síly OSN. Vleklý ozbrojený konflikt měl výrazný 

dopad na obyvatele Západní Sahary. „Nyní Sahawarinci tvoří zhruba 

pouhých 20% z celkového počtu obyvatelstva žijícího na Západní Sahaře.“ 

(Springerová, 2005:41)

Budoucí statut SADR je poměrně nejasný. Sporem se zabývá i OSN, 

jež se snaží dobrat řešení prostřednictvím referenda, které by vyřešilo statut 

Západní Sahary. Bylo vypracováno několik rozdílných mírových plánů, 

žádný však nebyl realizován. Sporným bodem referenda je určení 

oprávněných voličů, což je klíčový faktor pro jeho výsledek, čehož si jsou
9Q •obě strany dobře vědomy. Konání referenda o nezávislosti blokovalo 

zejména Maroko. Jednotlivé plány přicházely s rozdílnými pohledy na 

budoucí postavení Západní Sahary od integrace do Maroka s autonomií 

v určitých sférách, přímou správou OSN, rozdělení území až po nezávislost 

Západní Sahary. Marocký postoj к budoucnosti Západní Sahary je nejsnazší

28 „Fronta Polisario byla založena lO.května 1973. Zakladatelem je Luali Mustafa Sayed“ (www.wsahara.net/history.htm)
29 „Problém dekolonizace Západní Sahary zůstává již třicet let nevyřešen a stal se symbolem neschopnosti mezinárodního 
společenství a světových mocností, které nedokázaly zajistit Sahawarincům základní právo každého národa, právo na 
sebeurčení. Smutnou realitou počátku 21 .století zůstává fakt, že západosaharský plebiscit byl již dvanáctkrát odložen a ani 
pohled do nejbližší budoucnosti neposkytuje příliš optimismu. (Springerová, 2005:55)
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charakterizovat slovy marockého premiéra Drisse Jettoua. „Marocká Sahara 

je geograficky, historicky i kulturně provincií Maroka. Toto zaručuje vůli 

všech Maročanů ochraňovat naši teritoriální integritu. Hledáme proto 

mírové, konsensuální a konečné řešení pro saharskou otázku, tedy takové 

řešení, které zachovává národní jednotu a teritoriální integritu.“ (Jettou 

2004, citováno dle Springerová, 2005:53). Maročtí představitelé hovoří o 

Západní Sahaře jako o „jižních provinciích či Marocké Sahaře a SADR 

označují za nelegální entitu.“ (www.westemsaharaonline.net)

Ze slov marockého premiéra je možné dovodit, že získat statut 

suverénního státu bude pro SADR velmi obtížné vzhledem к tomu, že 

Maroko považuje dané území za své provincie, které jsou pro něj navíc 

ekonomicky důležité. Na druhé straně významné mezinárodní organizace 

jako je OSN a OAJ nikdy neuznaly svrchovanost Maroka nad Západní 

Saharou. Africká unie (dříve OAJ) podporuje požadavek SADR na 

nezávislost. Postoj této organizace vychází z „článku 2 Charty Africké 

unie“(Charter of Organization of African Unity), který požaduje osvobození 

Afriky od všech forem kolonialismu. Organizace africké jednoty oficiálně 

přijala SADR za svého člena v roce 1984, což vyvolalo okamžitou reakci 

Maroka, které v roce 1985 na protest z této organizace vystoupilo.Důležitou 

roli v otázce Západní Sahary sehrály i USA a Francie. „Ačkoliv se nejedná o 

území pod bývalou francouzskou koloniální správou, nezávislá Západní 

Sahara by mohla destabilizovat křehký region, který Francie považuje za 

životně důležitý z ekonomického, strategického a vojenského hlediska.“ 

(Zoubir, Beabdallah-Gambier, 2003) Politická reprezentace SADR (Fronta 

Polisario) v důsledku marocké okupace fakticky nikdy nebyla schopná 

kontrolovat své území nebo získat statut suverénního státu a dodnes působí 

z alžírského exilu. Polisario působí zejména v utečeneckých táborech 

v provincii Tinduf na západě Alžírská a na tzv. osvobozených územích na 

východ od obranných zdí postavených Marokem, které jsou pod její 

kontrolou. Její dočasné sídlo se nachází v alžírském Tindufu. „Různé zdroje 

uvádějí, že Maroko kontroluje mezi 60-80% území.“(Springerová, 2005:45)
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Fronta Polisario, de facto jediný zástupce Sahawarinců, má pod kontrolou 

cca. 20% území Západní Sahary.

Jde o území na východ od tzv. velké saharské zdi o délce 2 500 

kilometrů, která odřízla SADR od hospodářsky využitelného 

atlantického pobřeží. (Nálevka, 2004:170)

Jak poznamenávají různé zdroje blízké marockému postoji, SADR 

coby suverénní stát je  spíše iluzí než realitou. Maroko kontroluje 

ekonomicky významné oblasti a SADR bezvýznamné pouštní oblasti.Obě 

strany sporu usilují o mezinárodní podporu svých požadavků. Na straně 

Maroka stojí Liga Arabských států, jejíž členové uznávají anexi Západní 

Sahary. Marocký postoj podporují i USA a Francie , které se však staví ke 

sporu navenek neutrálně. Důležitým prvkem v této otázce hraje mezinárodní 

uznání. Mezinárodnímu uznání se SADR těší u většiny členů Africké unie.

Postoj členů mezinárodního společenství je  poměrně dynamický. V průběhu 

existence uznalo SADR za suverénní stát téměř 80 států. Mnohé státy však 

své uznání vzaly zpět, zmrazily, eventuelně znovu obnovily. Jedná se 

zejména o rozvojové africké, asijské státy a americké státy. Z evropských 

států v minulosti uznaly SADR Albánie a Jugoslávie, v současné době však 

SADR neuznávají. „Srbsko a Černá Hora vzalo uznání zpět 

8.10.2004.“(www.balkanpeace.org). Obecně lze říci, že SADR má podporu 

zejména mezi slabými rozvojovými zeměmi, výjimkou je regionální 

mocnost Jihoafrická republika. O významu, který přisuzují obě strany 

mezinárodnímu uznání, svědčí aktivita, kterou v této oblasti vyvíjejí. „Čad

30 „Francie podporovala Marockou a Mauretánskou invazi nejen diplomatickými prostředky skrze své privilegované 
postavení v Radě bezpečnosti, ale také prodávala Maroku zbraně. Mezi listopadem 1977 a červnem 1978 se její jednotky 
zapojily přímo do konfliktu a podpořily Mauretánii proti Frontě Polisario. Poté, co se Mauretánie přestala angažovat 
v konfliktu, Francie uznala právo Sawaharinců na sebeurčení a opustila tvrzení, že se jedná o záležitost mezi Marokem a 
Alžírském. (Vaquer i Fanés, 2003:6)
„Francouzský argument, že vytváření mini-státu s populací pod sto tisíc obyvatel by vedlo к balkanizaci v oblasti“ 
(Springerová, 2005:54), kterým Francie zdůvodňovala své negativní stanovisko к právu Sahawarinců na sebeurčení, ostře 
kontrastoval s faktem, že Francie vytvořila stát s mnohem menší rozlohou a s obdobnou populací. Srovnáme-li SADR 
s rozlohou 266 OOOkm2 a populací cca. 267 000 s Džibutskem, které má rozlohou 23 200 km2 , je francouzská argumentace 
zavádějící.
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stáhl v pátek 17.března 2006 uznání SADR, kterou uznal 4.června 1980. 

Rozhodnutí bylo oznámeno ministrem zahraničí Čadu Ahmatem Allamim 

na závěr audience u krále Mohameda VI.“(www.westernsaharaonline.net) 

Podstatnější je však uznání SADR ze strany Jihoafrické republiky, která 

přistoupila к tomuto kroku 15.9.2004. Na diplomatickém významu tohoto 

kroku se shodují i zdroje z dané oblasti. „Tento fakt znamenal pro vládu 

v Rabatu významnou diplomatickou porážku.“(www.afrol.com)
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Závěr

V období existence OSN se instituce suverénního státu stala dominantní 

formou politického uspořádání teritoria. Tento trend se stal zjevným 

v období dekolonizace, kdy došlo к značnému nárůstu počtu suverénních 

států. Docházelo к pokusům o budování moderních států zejména v Africe a 

Asii. Zdaleka ne vždy byly tyto snahy úspěšné. V této době také došlo к 

zásadní změně ve vnímání kolonialismu. Kolonialismus začal být nazírán 

jako nelegitimní. Významnou roli v tomto procesu sehrály rezoluce č. 1514 

(z roku 1960) a rezoluce č.2621 (z roku 1971) Valného shromáždění OSN. 

První rezoluce přiznala všem národům právo na sebeurčení, přičemž 

politická, ekonomická, vzdělávací ani sociální vyspělost nesměla být 

považována za důvod к oddálení nezávislosti. Rezoluce č.2621 odsoudila 

všechny projevy pokračujícího kolonialismu a označila je za zločin 

porušující Chartu OSN. Zároveň uznala za legitimní ozbrojený boj za 

nezávislost. O tom, že kolonialismus začal být mezinárodním společenstvím 

považován za amorální a neospravedlnitelný svědčí i fakt, že proti rezoluci 

č. 1514 (Deklarace nezávislosti koloniálních zemí a národů) nehlasovala 

žádná z koloniálních mocností. Ačkoliv vzrostl počet suverénních států, 

zdaleka ne všechny požadavky na sebeurčení byly uspokojeny. Vzniklo 

množství států v intencích předchozích koloniálních hranic, které nebylo 

možné považovat za vnitřně soudržné národní státy. V některých případech 

naopak došlo ke spojování území „nepřirozeně“ rozdělených v období 

kolonialismu. Paradoxně však případy sporů mezi Somálskem a 

Somalilandem, Etiopií a Eritreou ukázaly, že v mnohých případech jsou 

bývalé koloniální hranice dodnes důležitější než etnická homogenita, což je 

z hlediska politické geografie velmi zajímavé. Záhy se objevily 

separatistické snahy těch, kterým se nepodařilo při dekolonizaci prosadit 

nárok na vznik vlastního státu a byly nespokojeni se začleněním do
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dekolonizovaných států (např. Eritrea a Cabinda) Jako problém se ukázalo, 

že mnohé státy vznikly bez ohledu na již zmíněnou politickou a 

ekonomickou vyspělost. Post-koloniální státy se ukázaly v mnoha případech 

jako velmi slabé, neschopné plnit funkce moderních států (např. 

Mozambik). Mnohé z nich by jen velmi těžko přežily v plně soutěživém 

systému států. V mnoha případech nebyly schopné zajistit ani minimální 

funkce jako je obrana, vláda zákona, zajistit vlastní integritu (např.Etiopie). 

Slovy Francise Fukuyamy nebyly a nejsou tyto státy schopny poslat někoho 

v uniformě a se zbraní, aby vynutil respektování zákonů státu. Proto kladly 

důraz na princip teritoriální integrity (o tomto principu hovoří i Charta 

Organizace africké jednoty), čímž se snažily zabránit secesionistům v 

ustavení státu a předejít ztrátě části svého suverénního teritoria. Velmi záhy 

po dekolonizaci bývalých závislých území se objevila secesionistická hnutí 

(Katanga, Cabinda, Jižní Kasai), která požadovala vznik vlastních států. 

Tato hnutí (na různém stupni pokročilosti) se často rozhodla pro separaci od 

států, které v některých případech získaly nezávislost na koloniálních 

mocnostech jen před několika málo měsíci. Secesionistické entity obvykle 

nezískaly pro své požadavky podporu mezinárodní společenství, které 

považovalo jejich vznik a existenci za nelegitimní. Tento postoj vyplýval 

zejména z obav, aby nedošlo к dominovému efektu a šíření nestability 

v celých regionech. Dalším důvodem byly obavy, že nově vzniklé entity 

budou ekonomicky slabé a politicky nestabilní, eventuelně, že v případě 

odtržení bohatého regionu se bude se stejnými problémy potýkat „zbytkový 

stát“ (např. Demokratická republika Kongo v případě odtržení Katangy). 

Významnou roli samozřejmě hrály i zájmy jednotlivých mocností. Často 

docházelo к situaci, kdy fakticky ustavený „stát“ (v očích ostatních států 

zcela nelegitimní a neschopný získat diplomatické uznání) byl schopný 

vzdorovat centrální vládě. Secesionistické entity byly schopné kontrolovat 

„své suverénní teritorium a obyvatelstvo“ a vytvořit vlastní de facto 

konstitučně nezávislou vládu. Centrální vlády států, které při svém vzniku 

nemusely prokazovat způsobilost kontrolovat své vnitřní záležitosti často
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nebyly schopny nastalou situaci řešit. Tento stav obvykle vyústil ve vnitřní 

konflikt, do kterého často zasahovaly i další státy (např. konflikt mezi 

Nigérií a Biafrou). V některých případech potlačily centrální vlády 

secesionistické entity v průběhu několika měsíců či let. V některých 

případech se však nepodařilo centrální vládě obnovit svou teritoriální 

suverenitu ani po deseti letech, eventuelně byla nucena uznat mezinárodní 

suverenitu secesionistické jednotky (Etiopie uznala po desetiletích bojů 

Eritreu).

V průběhu 2.poloviny 20.století dochází к razantnímu nárůstu počtu 

suverénních států. Stát se zároveň stává dominantní formou politického 

uspořádání. Zároveň dochází к procesu dezintegrace mnoha nově vzniklých 

států, které se při svém vzniku vyznačovaly značnou slabostí. Politické 

mapy obvykle zobrazují zejména hranice mezinárodně uznaných států a 

nereflektují faktickou existenci secesionistických jednotek a teritoria, která 

nemají suverénní státy pod svou kontrolou (stát na těchto územích fakticky 

neexistuje, jde např. západoafrické státy, či o Somálsko od r.1991), ačkoliv 

formálně spadají do jejich jurisdikce. Ve 2.polovině 20.století také dochází 

к faktické proměně pravidel uznávání nových států. Bývalým závislým 

územím byl mezinárodním společenstvím přiznán statut suverénního státu 

jen na základě toho, že o to jeho obyvatelstvo, případně jeho politická 

reprezentace projevila zájem, aniž by musely prokázat schopnost jednat jako 

státy (zejména mít efektivní vládu schopnou kontrolovat své teritorium a 

obyvatelstvo). Na druhé straně politickým entitám, které se pokusily ustavit 

vlastní stát odtržením části teritoria suverénního státu bylo toto právo 

upřeno, ačkoliv nezřídka splňovaly kritéria definované Montevidejskou 

úmluvu o právech a povinnostech států z roku 1933 (např. Severokyperská 

turecká republika, Somaliland). Obecný postoj mezinárodního společenství 

kladoucí důkaz na udržení statutu quo, umožnil přežití mezinárodně 

uznaných států, které fakticky neplnily ani minimální funkce státu (např. 

Sierra Leone, Libérie v 90.1etech 20.století, Súdán). Na druhé straně 

mezinárodní společenství udržovalo a udržuje v nelegitimním postavení
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mnoho politických entit, které se separovaly a jsou fakticky (ne vždy) 

funkčními státy splňující kritéria státnosti. Dobrým příkladem je zde 

srovnání Rhodesie (nevznikla separací) a Mozambiku. Jižní Rhodésii bylo 

odmítnuto právo na vytvoření vlastního státu pod názvem Rhodesie kvůli 

charakteru jejího režimu, přičemž se jednalo o entitu dlouhodobě splňující 

všechny atributy státu. Svou efektivitu prokázala Rhodesie i ve vztahu 

к sousednímu Mozambiku, který se podílel na odboji povstalců proti 

minoritní bělošské vládě. Mozambik se nakonec fakticky rozpadl na několik 

částí a zhroutil poté, co se tajná služba Rhodésie rozhodla pro odvetné kroky 

vůči svému sousedovi. Přesto zůstal Mozambik členem mezinárodního 

společenství. Ve 2.polovině 20.století dochází ke dvěma procesům. Jedním 

je nárůst počtu suverénních států, které však nejsou schopné plnit požadavky 

kladené na státy. Druhým procesem je nárůst počtu politických jednotek, 

které splňují všechny charakteristiky státnosti, ale nebyly z rozhodnutí členů 

mezinárodního společenství vpuštěny do klubu suverénních států. Veškeré 

tyto entity označuji za kvazi-státy.

Kvazi-státy jsou entity, které si nárokují statut suverénního státu, ale 

nesplňují geografické (empirické) charakteristiky státnosti (obyvatelstvo a 

území), nemají vnitřní či vnější suverenitu. Takovýchto jednotek se v době 

existence OSN objevuje značné množství a rozhodně je nelze považovat za 

homogenní skupinu. Některé nesplňují geografické charakteristiky státnosti, 

jiné nemají plnou vnitřní suverenitu (omezení suverenity může mít velmi 

odlišný charakter), další nemají plnou vnější suverenitu (uznání od ostatních 

států), eventuelně nemají plnou vnější ani vnitřní suverenitu. Vzhledem 

к tomu, že kvazi-státy rozhodně nelze považovat za homogenní skupinu 

politických entit předkládám jejich typologii, která usiluje o jejich 

typologizaci na základě jejich charakteristických rysů. Typologie reflektuje 

charakteristiky státnosti, které daný kvazi-stát postrádá. Z tohoto důvodu 

předkládám typologii, která obsahuje čtyři kategorie kvazi-států: 1) kvazi- 

státy nesplňující empirické charakteristiky státnosti (teritorium nebo 

obyvatelstvo) 2) kvazi-státy bez (či s omezením) vnitřní suverenity 3)
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kvazi-státy bez (či s omezením) vnější suverenity 4) kvazi-státy 

s omezením vnitřní i vnější suverenity. Tyto čtyři kategorie nadále člením 

do podkategorií, které reflektují odlišné charakteristické rysy kvazi-států 

spadajících do kategorií. Ke každé podkategorii je  následně vypracována 

analytická case study.

Předkládaná práce vycházela z hypotézy, že kvazi-státy jsou 

různorodými politickými entitami. Cílem práce bylo definovat kvazi-státy a 

vytvořit jejich typologii tak, aby reflektovala jejich typické rysy. Z této 

práce vyplývá, že do první kategorie kvazi-států spadají politické entity 

nesplňující empirické charakteristiky státnosti. Jedná se o početně velmi 

omezenou kategorii kvazi-států, jejichž současný statut je dán spíše jejich 

složitým historickým vývojem. Do druhé kategorie spadají kvazi-státy 

mající problémy s vnitřní suverenitou. Spadají sem jednotky, jejichž 

omezení vnitřní suverenity má různý charakter, což je reflektováno 

rozdělením do podkategorií. Dle názoru mezinárodního společenství se 

jedná o suverénní státy. Do třetí kategorie spadají vnitřně suverénní kvazi- 

státy, jejichž existence je podle mezinárodního společenství nelegitimní, a 

proto nemají nárok na zisk statutu suverénního státu. Do čtvrté kategorie 

spadají politické entity mající problémy s vnitřní i vnější suverenitou. Jedná 

se o exilové vlády s neúplným mezinárodním uznáním obecně uznávaného 

státu, o režimy kontrolující většinu teritoria mezinárodně uznávaného státu, 

které nejsou mezinárodním společenstvím považovány za legitimního 

zástupce státu, či o exilové vlády entity bez širokého mezinárodního uznání. 

Předložená typologie potvrdila hypotézu mé práce, že kvazi-státy jsou velmi 

různorodou skupinou jednotek. Toto tvrzení měly podpořit i jednotlivé case 

studies, jejichž cílem bylo na konkrétních případech analyzovat a popsat 

charakteristické rysy kvazi-států spadajících do jednotlivých podkategorií.

Problematiku kvazi-států lze označit za dynamicky se vyvíjející. 

Důvody, proč dané jednotky mají problém se ziskem statutu suverénního 

státu, mají mnohdy politicko-geografický charakter, ale není tomu tak vždy.

V současné době se zdá, že fenomén kvazi-států států je nadále významným
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problémem mezinárodního prostředí. Rozhodně nelze říci, že by počet 

těchto jednotek s problematickým statutem významně klesal. Lze tedy 

očekávat, že problémem kvazi-států se mezinárodní společenství bude muset 

zabývat i v budoucnosti a rozhodně jej nebude moci ignorovat. Je 

pravděpodobné, že některé kvazi-státy v současnosti bez mezinárodního 

uznání (např. Somaliland) si vydobudou své místo na politické mapě. Na 

druhé straně lze očekávat, že mnohým kvazi-státům neplnícím ani základní 

funkce státu se nepodaří vybudovat silné instituce a jejich přežití bude 

nadále garantováno postojem mezinárodního společenství, které nepřipustí 

jejich zánik.
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Resumé

Tématem této diplomové práce je  typologie-kvazi-států. Ve své práci 

nejprve objasňuji definici suverénního státu. Poté přistupuji к definici kvazi- 

státu, který je ze své podstaty odchylkou od suverénního státu. Na základě 

analýzy mezinárodního prostředí v období existence OSN stanovuji čtyři 

základní kategorie kvazi-států, které reflektují chybějící atributy státnosti u 

jednotlivých kvazi-států. Jedná se o nesplnění geografických (empirických) 

charakteristik státnosti, omezení či absenci vnitřní suverenity, omezení či 

absenci vnější suverenity, omezení vnitřní i vnější suverenity. Tyto čtyři 

kategorie nadále člením do jednotlivých podkategorii. Ty rozdělují kvazi- 

státy podle specifických charakteristik v rámci jednotlivých kategorií. U 

každé podkategorie kvazi-státu je obecný popis charakteristických rysů 

všech kvazi-států, které do ní spadají. Následně jsou pro všechny 

podkategoriie vypracovány stručné case studies, které mají analytický 

charakter. Jejich cílem je objasnit specifika dané podkategorie kvazi-států a 

zdůvodnit předkládanou typologii.

Docházím к závěru, že v období OSN dochází к prudkému nárůstu 

počtu suverénních států, které byly již v období svého vzniku velmi slabé. 

Z toho důvodu nebyly schopny efektivně kontrolovat své vnitřní záležitosti 

a potlačit secesionistické pokusy na svém teritoriu. Důsledkem je vznik 

značného množství kvazi-států zejména v období dekolonizace 

v subsaharské Africe, Asii a po rozpadu SSSR. Ve své práci jsem vycházel 

z hypotézy, že jednotlivé kvazi-státy jsou heterogenní skupinou politických 

jednotek. Domnívám se, že tato hypotéza byla předloženou typologií a 

jednotlivými case studies potvrzena. Typologie reflektuje příčiny kvůli 

kterým nemohou být jednotlivé kvazi-státy považovány za plně suverénní 

státy.
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Summary

Subject of my diploma thesis is typology of quasi-states. I primarily 

clarify and explain the defnition of sovereign states. After that I focus on the 

definition of quasi-state, which is in its fundamentals a deviation from a 

sovereign state. I define four basic categories of quasi-states based on 

analysis of international community during the active presence of UN, 

which reflect missing attributes of gregariousness at individual quasi-states. 

These are not meeting the geographical (experiental) charakteristics of 

gregariousness, partial limitations or full absence of internal sovereignty, 

partial limitations or full absence of external sovereignty or limitation of 

both internal and external sovereignty. I section these four categories into 

further subcategories. These break up the quasi-states according specific 

characteristics in given subcategories. There is a general description of 

characteritical trait at each subcategory that belong into the subcategory. 

Subsequently brief analytical case studies are being produced for each 

subcategory. Their objective is to clcarify specific traits of each subcategory 

and substantiate the presumed typology

I conclude that in the times of UN we can witness steep growth of 

sovereign states, which have been very weak already at the time of its 

establishment. This resulted in its incapability to control efficiently its 

internal affairs and suppress secesionistick attempts on its territory. As a 

consequence significant number of quasi-states have been established 

especially during the period of decolonization of Sub-saharian Africa, Asia 

and downfall of USSR. I lay down a hypotesis in my diploma thesis that the 

individual quasi-states are a heterogeneus group of political units. I assume 

that this hypotesis was confirmed by the documented typology and case 

studies. The typology reflects causes triggering off the fact that many quasi

states can't be considered fully sovereign states.
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Příloha

Seznam použitých zkratek:
AU -  Africká unie

ELN - Ejército de Liberación National -  ELN Národně osvobozenecká armáda 

FARC - Fuerzas Armades Revolucionarias de Columbia -  Ozbrojené 

revoluční síly Kolumbie

FRELIMO - Liberation Front of Mozambique (Osvobozenecká fronta 

Mozambiku)

KOA - Kosovská osvobozenecká armády 

LDK - Demokratický svaz Kosova 

OAJ - Organizace africké jednoty

RENAMO - Mozambican National Resistance - Mozambický národní odpor 

SADR - Sahawarinská arabská demokratická republika 

S.H.M.O.M. - Sovereign Hospitally and Military Order (Suverénní řád 

maltézských rytířů)

TRNC - Turskish Rebuplic of Northern Cyprus -  Severokyperská turecká 

republika

UNMIK - United Nations Interim Adminitration Mission in Kosovo 

UNOSOM I - United Nations Operation In Somalia I 

UNOOM II - United Nations Operation In Somalia П
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Cíl práce:

Hlavním cílem mé diplomové práce je snaha o vytvoření 
klasifikace kvazi-států. Jedná se o pojem zahrnující velmi 
heterogenní skupinu státních celků. Pokusím se vytvořit 
typologizace politických útvarů, které mají problémy bud' 
s mezinárodním uznáním své faktické existence nebo 
naopak mají zcela zásadní problémy s vnitřní suverenitou a 
přestávají být schopné zajišťovat obvyklé funkce státu na 
teritoriu které politicky spravují. Tyto dvě základní skupiny 
států poté rozdělím podle určitých kritérií do několika 
podskupin. Ve své práci neopomenu ani specifické státní

■ • ■ ■ Г . Ш \/ Г V> V. V/ ryt я Г I  vcelky, ktere jsou sice v menši ci vetsi míre mezinarodne 
uznané, ale fakticky jim chybí státní území - tedy jeden 
z podstatných atributů státnosti.
Toto téma z oblasti politické geografie jsem si zvolil 
vzhledem к jeho aktuálnosti a významu, které jednotlivé 
státy sehrávají v mezinárodní politice na území všech 
regionů a často jsou neuralgickým bodem bilaterálních 
vztahů.
Zcela jistě se jedná o téma týkající se politických 
jednotek, které se poměrně dynamicky vyvíjí. Z tohoto 
důvodu se zaměřím na období po skončení druhé světové 
války do současnosti.
Ve své práci budu pracovat analyticko - historickou 
metodou. Vzhledem к tomu, že v konkrétních případech se 
jednotlivé státy neshodnou zda určité území je suverénním 
státem, považuji za důležitý výběr objektivních informací. 
Z tohoto důvodu budu čerpat informace zejména od 
autorů, kteří nejsou osobně zainteresováni v konkrétních 
sporných případech.
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Osnova:

1) Úvod
- Definice státu (kvazi-státu)
- Funkce státu
- Vymezení vnější suverenity státu
- Vymezení vnitřní suverenity státu

2) Stať
- Vymezení kvazi-státu
- Státy s problematickou vnější suverenitou ( plní
všechny či některé funkce státu)

a) bez mezinárodního uznání: příklady: Severokyperská 
turecká republika

b) s částečným mezinárodním uznáním - příklady: 
Tchai-wan

c) bez vnější i vnitřní suverenity: příklady Kosovo, 
Palestina

d) státy, které se dobrovolně vzdaly části mezinárodní 
suverenity - příklady: Mikronésie

e) „soukromé státy" (bez mezinárodní suverenity, plní
velmi limitované funkce pokud vůbec), Seborga,
Sealand)

- Státy bez vnitřní suverenity
a) státy plně mezinárodně uznané, jejichž suverenita je
dočasně omezena mezinárodním společenstvím (
postválečné státy - příklady Bosna a Hercegovina atd.)
b) státy bez vlastního území: příklady: Řád maltézských 

rytířů atd.
c) státy na jejichž území probíhá občanská válka -

Súdán, Libérie
d) státy na jehož území se vyskytuje separatisitická

autonomní jednotka či jednostranně vyhlášený stát 
neuznávající suverenitu daného státu - příklady:
Kypr, Gruzie

e) mikrostáty - nemají vlastní zahraniční a 
bezpečnostní politiku, v měnové unii s jiným státem, 
na jejich teritoriu platí zákony jiného státu
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3) Závěr
- význam existence kvazi-států
- vývoj charakteru a počtu kvazi - států
- perspektivy budoucího vývoje kvazi-států

- 136 -



Zdroie

Literatura obecná:
Baar, V., Rumpel, P., Šindler,P., Politická geografie. 
Ostrava: Ostravská universita, 1996
Bartlett, C.J, The Global Conflict 1800 - 1970, Longman, 
London, New York, 1984
Fieldhouse, D.K., The Colonial Empires, Weidenfield and 
Nicholson, London, 1966
Fukuyama, Francis, State Building, New York, Cornell 
University Press, 2004
Glassner, M.I., Political Geography, NewYork, Chichester, 
Brisbane, Toronto, Singapore, John Wiley and Sons, 1995 
Hnízdo, Bořivoj, Mezinárodní perspektivy politických 
regionů ISE, Praha, 1995
Jackson H.R., Quasi-States - Sovereignty, International 
Relations and the Third World
Jehlička, P., Tomeš, J., Daněk, P.(ed.), Stát, prostor, 
politika. Praha: Přírodovědecká fakulta UK, 2000 
Kaplan, Robert D., The Ends of the Earth: From Togo to 
Turkmenista, from Iran to Cambodia, a Journey to the 
Frontiers of Anarchy Surrender of Kaplan, Robert D., 
Surrender or Starve:Travels in Ethiopia, Sudan, Somalia, 
and Eritrea
Kaplan, Robert D., Přicházející anarchie, Pavel mervart, 
Červený Kostelec, 2003
Liščák, V.,Fojtík, P., Státy a území světa, Libri, Praha, 
1998
Muir, R., Modem Political Geography. London: Macmillan, 
1993
Plechanovová, Běla, Úvod do mezinárodních vztahů, ISE, 
Praha, 2003
Rotberg, When States Fail,
Rudolph, Joseph, R., Encyclopedia of Modern Ethnic 
Conflicts, Greenwood, London, 2003 
Snyder, Jack,
Walter, Barbara F., Jack Snyder - Civil Wars, Insecurity, 
and Intervention, Columbia University, Ney York, 1999 
Weber, Max, The Theory of Social and Economic 
Organization, 1947

-  137 -



Zartmann, I.W., Collapsed States: the Desintegration and 
Restoration of Legitimate Authority

Literatura monografická:
Africa's Struggle : Security, Stability and Development, Advisory 
Council on International Affairs, Hague, 2001 
Holbrooke, Richard, To End a War, Modern Library, New 
York, 1999
Kiflemariam Gebre-Wold, Small Arms in the Horn of Africa: 
Challenges Issues and Perspectives. Bonn International Center 
for Conversion Bonn, 2002
Moran, Moran, Sovereignty Divided : Essays on the International 
Dimensions of the Cyprus Problem, Cyprus Research and 
Publishing Centre Nicosia, 1998
Nálevka, Vladimír, Čas soumraku: rozpad koloniálních 
impérií po druhé světové válce, Triton, Praha, 2004 
Reno, William, Warlord Politics and African States, 1998, 
Boulder: Rienner
Stephen, Michael, The Cyprus Guestion, Institute of 
International Relations, London, 2000 
Volenec, Otakar, Ohniska napětí a konflikty v Africe, 
Oeconomica, Praha, 2004
Walter, Barbara F., Jack Snyder - Civil Wars, Insecurity, 
and Intervention, Columbia University, Ney York, 1999 
Zartmann, I.W., Collapsed States: the Desintegration and 
Restoration of Legitimate Authority

Literatura periodická:
Foreign Affairs
Mezinárodní politika, HR, Praha 
Mezinárodní vztahy, HR, Praha 
Perspectives, HR, Praha 
Politologický časopis 
Střední Evropa, ISE, Praha 
The National Interest

Internetové zdroje:
www.african-union.org
www.crisisQroup.org
www.cyprus.gov.cy
www.esiweb.org
www.ethiopar.net
www.georgia.gov

- 138 -

http://www.african-union.org
http://www.crisisQroup.org
http://www.cyprus.gov.cy
http://www.esiweb.org
http://www.ethiopar.net
http://www.georgia.gov


www.fsmgov.org
www.imf.org
www.iwpr.net
www.monaco.gouv.mc
www.mzv.cz
www.nytimes.com
www.ohr.int
www.orderofmalta.org
www.osce.org
www.shabait.com ( Eritrea ministry of information)
www.sudantribune.com
www.trncgov.com
www.un.org
www.unmikonline.org
www.vatican.va
www.washingtonpost.com
www.worldbank.org
www.wsi.com

- 139 -

http://www.fsmgov.org
http://www.imf.org
http://www.iwpr.net
http://www.monaco.gouv.mc
http://www.mzv.cz
http://www.nytimes.com
http://www.ohr.int
http://www.orderofmalta.org
http://www.osce.org
http://www.shabait.com
http://www.sudantribune.com
http://www.trncgov.com
http://www.un.org
http://www.unmikonline.org
http://www.vatican.va
http://www.washingtonpost.com
http://www.worldbank.org
http://www.wsi.com

