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Úvod 
 Obranné koalice vznikaly pravděpodobně po celou historii lidstva. Od prvních 

ad hoc spojenectví mezi stranami v konfliktu, přes sňatkovou politiku vládnoucích rodů, 

jež měla zajistit mír, až po smluvní systémy, jejichž řetězení a návaznost změnily 

původně omezený konflikt na Balkánském poloostrově v první světovou válku.  

 Skutečný vznik mezinárodně uznávané organizace, která měla přinést mír na 

vyšší úrovni, se ale datuje až do poloviny 20. století, k čemuž podle mého názoru vedlo 

několik důvodů spojených především s technologickým pokrokem a jedinečnou 

historickou zkušeností. 

 Prvním, a podle mého názoru nejdůležitějším, důvodem byly dvě světové války, 

které přinesly dohromady více než 50 milionů obětí a trvaly každá mnoho let 

nepřetržitých bojů. Odehrály se také ve velmi krátkém časovém úseku - voják, který 

narukoval do v průběhu první světové války, mohl být odveden úplně stejně i do bojů 

druhé světové války.  

 Za druhý důvod považuji způsob vedení války, který se značně lišil od všeho, co 

si Evropa pamatovala. Jakkoliv docházelo mezi evropskými státy ke konfliktům 

s velkou pravidelností, civilní obyvatelstvo do nich bylo zapojováno stále méně. 

Spojené státy americké (USA) poznaly hrůzu taktiky spálené země, kterou generál 

William Tecumseh Sherman (1820-1891) používal, aby připravil Konfederaci o 

schopnost účinně vzdorovat postupujícím jednotkám Unie1. Naproti tomu války 

v Evropě, ačkoliv krvavé, probíhaly již od porážky Napoleona (1815) jinak a Evropané 

tak ztratili představu o skutečných válečných hrůzách. Ty se vrátily v plné síle 

v zákopech první světové války (1914-1918) s používáním zbraní, které vrátily civilní 

obyvatelstvo zpět do konfliktu (letadla, tanky, ale i chemické zbraně). Následoval 

mezinárodním společenstvím ignorovaný konflikt ve Španělsku (1936-1939), který 

fungoval jako předehra pro druhou světovou válku (1939-1945). Ta pohltila tři z pěti 

obývaných kontinentů a zapojilo se do ní 64 států, které obývaly dvě miliardy lidí, což 

                                                           
1 Hickman, K. American Civil War: General William T. Sherman [online]. Dostupné na: 

http://militaryhistory.about.com/od/americancivilwar/a/william-t-sherman_2.htm (navštíveno dne: 22. 11. 

2013) (navštíveno 25. 11.2013).  

http://militaryhistory.about.com/od/americancivilwar/a/william-t-sherman_2.htm
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bylo 80 % tehdejší světové populace. K tomu je nutné připočítat více než 9 milionů 

obětí organizovaného vraždění v německých táborech2. 

 Třetím důvodem je rozšíření médií. Pravidelně vydávané tiskoviny se staly 

běžnou součástí lidského života již v průběhu 19. století. Ale teprve 20. století dokázalo 

válku medializovat a ukázat ji lidem tak, jak vypadá ve skutečnosti, tj. bez hrdinského 

patosu a často bez vládní cenzury. Média dokázala přiblížit také utrpení civilistů ve 

válečných konfliktech. 

 Lze se domnívat, že tyto důvody vedly k postupnému vzniku systému kolektivní 

bezpečnosti. V minulosti sloužil k zajištění bezpečnosti a existence států jako takových, 

navíc států, které uzavřely spojeneckou smlouvu s jinými státy. Mírové operace slouží 

k zajišťování bezpečnosti civilních obyvatel států, které se ocitnou v konfliktu s jiným 

státem nebo v nichž dochází k násilnému převratu. Dají se považovat za jakousi daň 

vyspělé společnosti za klidný spánek.  

 Je důležité poznamenat, že tradiční mírové operace, které zajišťuje OSN, nejsou 

obsaženy v Chartě. Kapitola VI. Charty OSN, Pokojné řešení sporů, vyžaduje po 

státech, aby své konflikty řešily bez použití násilí pomocí vyjednávání nebo případné 

mediace. Rada bezpečnosti má v tomto případě právo vydávat doporučení, které jsou 

ovšem nezávazná a mají spíše poradní charakter. Kapitola VII., Akce při ohrožení míru, 

porušení míru a činech útočných, dává OSN k dispozici další nástroje, včetně 

ekonomických nástrojů a nasazení jednotek. Mírové operace neboli peacekeeping jsou 

pak neformálně označovány za kapitolu VI. a půl, jelikož spadají mezi kapitolu VI a 

VII. 

 Účelem této práce není jen představit organizace a mechanismy mírových 

operací, nýbrž je také dát do historického kontextu a umožnit tak lepší představu nejen o 

jejich vývoji, ale také o jejich směřování. Cílem práce je vytvořit přehled organizačních 

aspektů především OSN, která je první celosvětovou mezinárodní organizací zaměřenou 

na udržování míru, ale také představení některých jejích regionálních partnerů, které 

tvoří v současnosti jádro západní euroatlantické civilizace. Cílem je také představit 

                                                           
2Tůma, M. Války v číslech [online]. Dostupné na: 

http://www.novysmer.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1327:valky-v-

islech&catid=37:zahranicnipolitika&Itemid=48 (navštíveno 22. 11. 2013). 

http://www.novysmer.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1327:valky-v-islech&catid=37:zahranicnipolitika&Itemid=48
http://www.novysmer.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1327:valky-v-islech&catid=37:zahranicnipolitika&Itemid=48
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některé mírové operace, které OSN v průběhu své existence vedla a které utvářely dnes 

známou podobu mírových operací. Inspirována Brahimiho zprávou, věnuje se závěrečná 

kapitola technologickému vývoji a jeho vlivu na podobu nejen mírových operací, ale i 

konfliktů a snaží se zmapovat, jak OSN na tento posun paradigmatu reaguje.  

 Jako metodu jsem zvolil analýzu s deskriptivními prvky, která se mi jevila 

vzhledem k tématu nejvhodnější.   

1. Kolektivní bezpečnost a její vývoj 

Systém bezpečnosti států v minulosti víceméně stagnoval na jednoduchém 

principu individuální bezpečnosti, kdy byly jednotlivé státy nuceny zajistit svou vlastní 

existenci vlastními silami a schopnostmi. Sledovaly okolní státy, vyhodnocovaly jejich 

nebezpečnost pro svou existenci a úměrně tomu se vyzbrojovaly. Často tak docházelo k 

omezeným konfliktům, které však většinou nepřerostly v totální válku. Kolektivní 

bezpečnost probíhala především na principu uzavírání spojenectví mezi státy, které 

čelily obdobnému ohrožení3.  

 Individuální bezpečnost ale vytvářela tlak na vytváření větších a lépe 

vyzbrojených armád. Nebylo možné vždy zvítězit technickou inovací a lépe 

vycvičenými vojáky (např. porážka rakouské armády v bitvě u Hradce Králové, kde 

pruští vojáci, na rozdíl od rakouských trénovaní v přesnosti střelby, použili tzv. pušku 

zadovku, která měla oproti rakouské pětinásobnou kadenci a pruští velitelé navíc 

dokázali jako první v Evropě využít k přepravě vojsk železnici.4), což v konečném 

důsledku vedlo k takzvaným závodům ve zbrojení5.  

 Státy zbrojily, aby zabezpečily svou existenci. To ale vedlo k pravému opaku, 

kdy jednotlivé státy alokovaly do svých zbrojních programů takové množství kapitálu, 

že fakticky vytvářely nestabilitu ohrožující mezinárodní mír. Tak tomu bylo těsně před 

vypuknutím první světové války, v níž proti sobě bojovaly aliance Dohody, kterou 

                                                           
3 Čepelka Č. Šturma, P. Mezinárodní právo veřejné, 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2008, str. 711. 
4 Ešner, Jan. Prusko-rakouská válka [online]. Dostupné na http://www.valka.cz/clanek_235.html 

(navštíveno 22. 11. 2013) 
5 angl. arms race 

http://www.valka.cz/clanek_235.html
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tvořily Velká Británie, Francie a Rusko, a Spolku zpočátku tvořeného Německou říší, 

Rakousko-Uherskem a Itálií6.  

 Právě první světová válka ukázala, že individuální bezpečnost je překonána a 

umožnila státům rozpracovat princip kolektivní bezpečnosti, v němž se za politickou 

nezávislost a územní neměnnost zaručují státy zastřešené společnými pravidly a 

principy.  

Kolektivní bezpečnost lze definovat jako „systém, regionální či globální, v němž 

každý stát přijímá zásadu, že bezpečnost jednoho z nich je záležitostí všech a souhlasí s 

účastí na kolektivních reakcích na ohrožení míru“7.  

Proměny toho, co chápeme pod pojmem kolektivní bezpečnost, neskončily se 

vznikem SN nebo s přijetím Charty OSN. Po rozpadu bipolárního světa se 

předpokládalo, že se OSN více zapojí do udržování mezinárodního míru a bezpečnosti. 

Dva konflikty, Rwanda a konflikt v bývalé Jugoslávii, však znovu plně poukázal na 

omezení OSN.  

Charta OSN není a nikdy nebyla zamýšlena jako základ kolektivní bezpečnosti. 

Požadavek kolektivní bezpečnosti není vůči OSN spravedlivý, protože její vynucování 

není v její moci a navíc jí škodí v očích veřejnosti, která od ní právě toto očekává. A 

následně jí dává za vinu selhání v nejrůznějších konfliktech.8  

Společnost národů 

S koncem do té doby největšího konfliktu začala nová etapa vývoje 

mezinárodních vztahů, která si vzala za cíl předejít budoucím konfliktům a umožnit 

mírové řešení sporů. Tehdejší prezident USA navrhl v tzv. 14 bodech prezidenta 

Woodrowa Wilsona, konkrétně v bodě posledním, vytvoření mezinárodní organizace, 

jejímž úkolem by bylo ustanovení vzájemných záruk k zajištění politické nezávislosti a 

územní celistvosti všech států. Tuto myšlenku pak prosadil na poválečné konferenci 

                                                           
6 Čepelka Č. Šturma, P. Tamtéž, 2008, str. 711. 
7 Vaughan L. a kol. The United Nations Security Council and War. Oxford: Oxford University Press, 

2008, str. 13. 
8 Vaughan L. a kol. The United Nations Security Council and War. Oxford: Oxford University Press, 

2008, str. 16. 
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v Paříži a v roce 1920 tak mohla vzniknout Společnost národů (SN)9, která měla 

prosazovat právě tyto myšlenky. V letech mezi dvěma světovými válkami se ale 

ukázalo, že Společnost národů není schopna dostát svému cíli, tedy vytvoření 

globálního systému kolektivní bezpečnosti, ale dala základ jeho budoucí podobě.10 

Společnost národů se v meziválečném období stala prvním systémem kolektivní 

bezpečnosti v historii. Původní záměr předpokládal, že poválečné uspořádání bude 

založeno na zákazu použití síly jako prostředku k řešení sporů a společné akci proti 

tomu, kdo tento zákaz poruší. Charta Společnosti národů, podepsaná spolu s ostatními 

poválečnými dohodami v Paříži roku 1920, nakonec tento požadavek neobsahovala. 

Místo toho zavedla pouze procedurální postup při řešení sporů, čímž v zásadě použití 

síly jako způsobu řešení mezinárodních sporů umožnila. Užití síly však mohlo 

následovat až po uplynutí tří měsíců11 od rozhodnutí objektivního rozhodce.12 

Charta Společnosti národů tak sice poskytovala členským státům nástroje 

k řešení konfliktů (vyslání vyšetřovací komise, uvalení sankcí aj.), ale shromáždění 

členů SN fungovalo jen jako prostředí, kde mohly jednotlivé státy diplomaticky 

vyjednávat a pokoušet se konflikty vyřešit bez použití zbraní. Fakt, že stát, který 

postupoval podle mezinárodně schválených principů konfliktu vyjádřených v Chartě 

SN, vytvořil naopak dojem, že válka je nejen legitimní, ale také legálním vyústěním 

konfliktu. Rada SN byla jediným orgánem, který mohl, v případě jednomyslného 

doporučení, stanovit pro členské státy zákaz použití síly proti jinému členskému státu. 

Tato sankce umožňovala vůči agresorovi postupovat jak nátlakem ekonomickým, tak i 

opatřeními vojenskými. Možnosti SN však končily právě tímto doporučením k použití 

vojenské síly, protože SN nedisponovala vlastními vojenskými silami a použití vojsk 

členských států ve jménu SN bylo pouze fakultativní, na bázi dobrovolnosti. Společnost 

národů tak neměla k dispozici sílu, která by byla s to umožnit vynucení respektu 

k jejímu rozhodnutí.  

                                                           
9 angl. League of Nations 
10 Waisová, Š. Mezinárodní organizace a režimy. Praha: Eurolex Bohemia, 2003, str. 50. 
11 angl. cooling-off period, franc. moratoire de guerrre 
12 Čepelka Č., Šturma, P. Tamtéž, str. 713. 
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Bezzubost první mezinárodní organizace naplno potvrdily invaze Japonska do 

Mandžuska a italský útok na svobodný stát Habeš v Africe.13 Právě habešský konflikt 

(1935) se stal jediným momentem v historii existence SN, kdy bylo uplatněno společné 

donucení obsažené v Chartě ve čl. 16. Habešským občanům okupovaným fašistickou 

Itálií ale tato snaha nemohla nijak pomoci, jednalo se pouze o ekonomická opatření a 

embargo na dovoz zbraní do Itálie14. 

Členské státy se pokusily napravit situaci novými diplomatickými jednáními a 

novým systémem pro mírové řešení sporů mezi státy. V roce 1924 byl podepsán 

Protokol o mírovém řešení mezinárodních sporů a v roce 1928 se některé členské státy 

(včetně ČSR) pokusily o vytvoření jiného přístupu k řešení konfliktů. Briand-Kellogův 

pakt se stal vůbec prvním právním dokumentem, který odmítl válku jako způsob řešení 

mezinárodně-politických konfliktů. V následujícím desetiletí se ale nepodařilo 

zapracovat myšlenky Briand-Kellogova paktu do Charty SN a nakonec bylo od této 

myšlenky v roce 1937 definitivně upuštěno. Z původních 15 států se stalo 63 v roce 

1939, ale ani tento závazek nezabránil signatářům v útočných válkách. V roce 1937 

napadlo Japonsko Čínu a o dva roky později Německo vpadlo do Polska a rozpoutalo 

tak druhou světovou válku. Oba státy přitom byly signatáři paktu.15 

Jak poznamenává Š. Waisová v knize Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích 

(str. 21): „… na konci 30. let 20. století převládla pod vlivem politického vývoje 

v Evropě opět logika řešení sporů předchozích desetiletí a století, tj. vítězství či prohra 

nebo bilaterální/multilaterální jednání založené na dobrovolném dodržování závazků.“ 

Společnost národů měla ve svém genetickém kódu zapsáno mnoho chyb, které z 

ní činily slabou a neúčinnou organizaci, která logicky nemohla být schopná dosáhnout 

toho, co si předsevzala. Lze identifikovat tři problémy SN, které ji provázely prakticky 

po celou její existenci a které se později pokusí překonat Organizace spojených národů. 

Prvním problémem bylo samotné členství v SN. Nikdy během její existence se 

členy nestaly všechny velmoci a SN se tak, logicky, nemohla stát fórem k řešení 

                                                           
13 Čepelka Č. Šturma, P. Tamtéž, str. 713. 

    Waisová, Š. Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, str. 21. 
14 Čepelka Č. Šturma, P. Tamtéž, str. 714. 
15 Čepelka Č. Šturma, P. Mezinárodní právo veřejné, 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2008, str. 714. 

    Waisová, Š. Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, str. 21. 
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problémů. Stálými členy byly Francie, Itálie, Japonsko a Velká Británie, čtyři nestálí 

členové byli voleni každé tři roky. USA se k SN nikdy nepřipojily. Německo, Japonsko 

a Itálie ji opustily v průběhu třicátých let 20. století.  

Druhým problémem byl vztah některých členských států k Francii a Velké 

Británii, které v té době byly největšími koloniálními velmocemi a dohromady 

kontrolovaly téměř polovinu světa. Ostatní státy se k nim stavěly podezřívavě, mimo 

jiné také proto, že nedůvěřovaly jejich koloniálním ambicím. 

Třetím důvodem byl fakt, že každý člen Rady SN měl právo veta, a to jak stálí, 

tak nestálí členové. Možnost každého státu zablokovat jakékoliv rozhodnutí bylo pro 

SN ochromující. 

SN nemohla reagovat na problémy své doby jednoduše proto, že k tomu neměla 

nástroje. Vágní termín „agrese“, jíž měla SN bránit, bylo obtížné definovat. A 

zareagovat na takovou agresi bylo ještě náročnější, a to nejen kvůli právu veta, ale také 

kvůli tomu, že SN mohla zásah členským státům jen navrhnout nebo doporučit.16 

Organizace spojených národů 

Vznik Organizace spojených národů (OSN)17 se datuje do období druhé světové 

války, jen několik let po zániku Společnosti národů, způsobeném její neschopností válce 

zabránit. Samotné sousloví "spojené národy" použil v roce 1942 prezident Spojených 

států Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) a stalo se názvem deklarace 26 států, které 

přísahaly boj proti silám nacistického Německa a jeho spojencům a zároveň si zakázaly 

uzavření separátního míru18.  

Nápad vytvořit novou mezinárodní organizaci ale spadá o rok dříve, do prvního 

roku americké účasti ve válce. V Atlantické chartě ze srpna 1941 se britský předseda 

vlády Winston Churchill (1874-1965) a prezident Roosevelt vyslovili pro vytvoření 

                                                           
16 Vaughan L. Roberts A. The United Nations Security Council and War. Oxford: Oxford University 

Press, 2008, str. 10 - 11. 
17 angl. United Nations Organization 
18 Declaration of the United Nations [online]. Dostupné na: 

https://www.un.org/en/aboutun/history/declaration.shtml (navštíveno dne 24. 1. 2014) 

https://www.un.org/en/aboutun/history/declaration.shtml
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organizace, která by zabránila používání násilí jako prostředku v mezinárodních 

vztazích.19  

Zatímco Deklarace Spojených národů zavázala jednotlivé signatáře pouze k 

vítězství nad Osou Berlín-Řím-Tokyo, neobsahovala žádnou představu o budoucím 

uspořádání světa. To přišlo až o rok později, na konferenci v Moskvě, které se zúčastnili 

zástupci Velké Británie, USA, Číny a SSSR. Z větší části se konference opět zabývala 

potvrzením odhodlání zástupců jednotlivých států bojovat proti státům Osy, ale právě 

na této konferenci byl poprvé zdůrazněn předpoklad, že po vítězné válce bude nutné co 

nejdříve vybudovat mezinárodní organizaci, a to v bodu 4:  

"[Vlády USA, Číny, Velké Británie a SSSR] si uvědomují nezbytnost ustanovit v 

co nejkratším možném termínu všeobecnou mezinárodní organizaci založenou na 

principu svrchované rovnosti mírumilovných států, s členstvím otevřeném všem takovým 

státům, velkým i malým, za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti."20 

Toto první vyjádření zájmu vytvořit nástupnickou mezinárodní organizaci pro 

selhavší Společnost národů o pouhé dva měsíce později pokračovalo v Teheránské 

deklaraci tří mocností z 1. prosince 1943, kdy se premiér Winston Churchill, prezidenta 

Franklin D. Roosevelt a předseda vlády Sovětského svazu Josef Stalin zavázali k 

vytvoření míru: 

"Co se týká míru - jsme si jisti, že naše dohoda zajistí trvající mír. Plně si 

uvědomujeme nejvyšší odpovědnost naši a celých Spojených národů vytvořit mír pro 

zdrcující většinu lidí tohoto světa a vyhnat pohromu a hrůzy války na mnoho 

generací."21 

V posledním roce války se v San Francisku, USA, sešli představitelé 50 států na 

Konferenci spojených národů o mezinárodní organizaci, během které byla projednána 

Charta Organizace spojených národů, zakládající dokument, který vznikal na přípravné 

konferenci v Dumberton Oaks v roce 1944. Oficiální vznik OSN se pak datuje na 24. 

                                                           
19 Waisová, Š. Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, str. 140. 
20 Joint Four-Nation Declaration. The Moscow Conference, October 1943 [online]. Dostupné na: 

http://avalon.law.yale.edu/wwii/moscow.asp (navštíveno dne: 24. 1. 2014). 
21 Declaration of the Three Powers. The Tehran Conference, 1943 [online]. Dostupné na: 

http://www.yale.edu/lawweb/avalon/wwii/tehran.htm (navštíveno dne 24. 1. 2014). 

http://avalon.law.yale.edu/wwii/moscow.asp
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/wwii/tehran.htm
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října 1945, kdy byla Charta OSN ratifikována Velkou Británií, USA,  Čínou, Francií, 

Sovětským svazem a většinou dalších původních signatářů.22 

OSN se stala druhým pokusem na vytvoření mezinárodní mírové organizace. 

Vzešla z velmi podobné situace jako Společnost národů, z hrůz světové války. 

2. Peacekeeping 

V průběhu existence probíhají v každém státu problémy, jež mohou v určitých 

podmínkách přerůst až do otevřené bezpečnostní krize a vytvoří tak podmínky 

ohrožující životy jeho obyvatel. Nestabilita v jednom státu však může v důsledku 

přinést nestabilitu v celém regionu a ohrozit tak i životy obyvatel okolních států.  

Peacekeeping, termín, jehož nejbližším českým ekvivalentem je udržování míru, 

je souhrnné označení pro iniciativy, které mají právě v takovýchto případech ochraňovat 

ohrožené komunity v nestabilním prostředí. A přestože jsou mírové operace jednou z 

nejviditelnějších činností OSN, samotná Charta je vůbec neupravuje. Mírové operace se 

vyvinuly přirozeným způsobem jako historická nutnost a jejich neoficiální označení 

„kapitola šest a půl“ jasně vypovídá o tom, kam v hierarchii možností OSN spadá. 

Mírové operace jsou akce, které nespadají ani pod kapitolu Pokojné řešení sporů, ani 

pod kapitolu Akce při ohrožení míru, porušení míru a činech útočných, nýbrž mezi ně. 

Historicky vznikly mírové operace v době studené války, kdy donucovací opatření dle 

kapitoly VII. nebyla možná. Místo toho bylo úkolem mírových sil udržování příměří 

mezi stranami a tím i zajišťování stability v regionu.23  

Vyslání mírových sil se řídí třemi základními principy: souhlasem stran, 

nestranností a  nepoužívání síly s výjimkou obrany své a obrany mandátu, který jim byl 

svěřen24.  

                                                           
22 Waisová, Š. Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, str. 140. 

History of the United Nations [online]. Dostupné na: 

https://www.un.org/en/aboutun/history/index.shtml (navštíveno dne 24. 1. 2014). 
23 Sargent, R. Evolutions of peacekeeping: The UN’s constraints to global conflict resolution [online]. 

Dostupné na: http://www.internationalpeaceandconflict.org/profiles/blogs/evolutions-of-peacekeeping-

the#.U4CMdPl_u1U (navštíveno dne 25. 5. 2014) 
24 United Nations Peakeeping [online]. Dostupné na: 

https://www.un.org/en/peacekeeping/operations/peacekeeping.shtml (navštíveno dne 23. 1. 2014). 

https://www.un.org/en/aboutun/history/index.shtml
http://www.internationalpeaceandconflict.org/profiles/blogs/evolutions-of-peacekeeping-the%23.U4CMdPl_u1U
http://www.internationalpeaceandconflict.org/profiles/blogs/evolutions-of-peacekeeping-the%23.U4CMdPl_u1U
https://www.un.org/en/peacekeeping/operations/peacekeeping.shtml
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V uplynulých sto letech, během nichž se utvářely mezinárodní organizace 

zaměřené na udržování míru a bezpečnosti, a to jak na regionální, tak na globální 

úrovni, pomalu mizela z povědomí světových státníků představa, že mezinárodní 

organizace jsou bezzubé a prakticky neschopné jednat, protože nemají k dispozici k 

okamžitému zásahu žádné armády a záložníky. Naproti tomu se čím dál častěji objevuje 

pohled, že mezinárodní organizace jsou vstupní branou k získání legitimity pro zahájení 

mírové operace v krizovém státu. Ztrácí se také představa, že mezinárodní organizace 

sloužily při přípravě mírové operace pouze jako platforma pro snadnější vytváření 

koalic podporujících zásah. Mezinárodní organizace se také zasluhují o silnější 

mezinárodní status operací a vyšší legitimitu nejen mírové operace samotné, ale rovněž 

zasahujícího státu nebo zasahující koalice. Příkladem může být jednostranný zásah v 

Iráku v roce 2003, které provedla koalice USA a dalších států kvůli domněle existujícím 

zbraním hromadného ničení, a to pod záminkou, že Irák neplní podmínky rezoluce 

OSN. Dodnes není uspokojivě vyřešena otázka, zda byl tento zásah porušením Charty 

OSN nebo nikoliv. USA odvolávaly své rozhodnutí na rezoluci 1441, kterou RB 

vyzvala k novému hledání zbraní hromadného ničení a hrozila následky pro případ, že 

bude Irák bránit inspektorům v činnosti, a rezoluce 678, která umožnila operaci proti 

Iráku v roce 1990, a rezoluci 687, která stanovovala podmínky příměří. USA tak 

jednaly, dle svého názoru, v souladu s kapitolou VII Charty OSN.   

Zásah v Iráku nakonec nejenže nepřinesl kýžený výsledek, protože žádné zbraně 

nebyly objeveny, navíc také přinesl snížení mezinárodního kreditu USA25. 

V současné době probíhá pod vedením OSN 16 mírových operací na čtyřech 

kontinentech. Nedochází však jen k prostému zajišťování bezpečnosti a míru, moderní 

mírové operace jsou mnohem komplexnější a jejich cílem může být také pomoc při 

přípravě a v průběhu voleb, ochrana civilních obyvatel a lidských práv, zajištění 

řádného politického procesu, pomoc při zajištění odzbrojení a demobilizace a pomoc při 

návratu vojáků do civilního života26.  

                                                           
25 Coleman, K. P. International organisations and Peace Enformcement. Cambridge UK: Cambridge 

University Pres, 2007, str. 308. 
26 United Nations Peakeeping [online]. Dostupné na: 

https://www.un.org/en/peacekeeping/operations/peacekeeping.shtml (navštíveno dne 23. 1. 2014). 

https://www.un.org/en/peacekeeping/operations/peacekeeping.shtml
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Ovšem legitimita mezinárodních organizací k zajištění těchto operací není věcí 

samozřejmou, nýbrž vyplývá z mnoha faktorů, a to jak politických, tak historických. 

Mezi nejdůležitější patří skutečnost, že mezinárodní organizace, a OSN především, se 

staly hlasem mezinárodní komunity a svým důrazem na dodržování práv, svobodu a 

ochranu lidských životů své postavení budují v některých případech i desítky let. Je to 

postavení založené na důvěře států, že mezinárodní organizace je skutečně nestranná a 

nehájí zásadně zájmy jednoho jediného státu, který by ji kontroloval - taková skutečnost 

by tuto mezinárodní organizace o legitimitu připravila, což může být problém 

především regionálních organizací, kde se jeden vlivný stát daleko snáze stane 

hegemonem než v případě mezinárodní organizace s globální působností. Je ovšem 

pravdou, že tato globálnost a nestrannost má značné nevýhody, především z hlediska 

akceschopnosti. Příkladem může být čínské a ruské veto v případě kampaně v Kosovu, 

kdy se USA podařilo úspěšně přesvědčit ostatní státy, že zájmy mezinárodního 

společenství jsou odlišné od zájmu nedělat nic, který vzešel z Rady bezpečnosti27.  

Rada bezpečnosti OSN, vědoma si rozsahu humanitárních i politických krizí ve 

státech zasažených vnitrostátními konflikty, proto přistoupila na nový výklad kapitoly 

VII Charty OSN, na jehož základě lze za ohrožení mezinárodního míru a bezpečnosti 

považovat i vnitrostátní konflikty spojené s masovým porušováním lidských práv. Tím 

vzniká také princip odpovědnosti za ochranu28, na jehož základě je úkolem 

mezinárodního společenství ochraňovat obyvatele před selháním státu a chránit jejich 

základní lidská práva.29  

Odpovědnost za ochranu vychází z předpokladu, že bezpečí obyvatel, jakkoliv je 

stále především záležitostí státu, leží také na mezinárodním společenství. Státní 

suverenita již neposkytuje ochranu před zahraniční intervencí. Odpovědnost za ochranu 

vychází především ze dvou dokumentů, a to Výsledného dokumentu Světového 

summitu OSN30 a Zprávy generálního tajemníka o Implementaci odpovědnosti za 

ochranu31, které také představily tři principy této odpovědnosti: 

                                                           
27 Coleman, K. P. International organisations and Peace Enformcement. Cambridge UK: Cambridge 

University Pres, 2007, str. 309. 
28 angl. Responsibility to Protect, R2P 
29 Waisová, Š. Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, str. 16. 
30 Outcome Document of the 2005 United Nations World Summit (A/RES/60/1) 
31 Secretary-General's 2009 Report on Implementing the Responsibility to Protect (A/63/677) 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/63/677
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1. Státy mají primární odpovědnost za ochranu populace před genocidou, 

válečnými zločiny, zločiny proti lidskosti a etnickým čistkám, a před nabádáním k nim. 

2. Mezinárodní společenství má povinnost pomáhat státům k dodržování jejich 

odpovědnosti. 

3. Mezinárodní společenství může přijmout vhodná diplomatická, humanitární a 

jiná opatření vhodná k ochraně obyvatelstva před těmito zločiny. V případě, že stát ve 

svých úkolech selhává, musí být mezinárodní společenství připraveno přijmout opatření 

k ochraně obyvatelstva, a to na základě Charty OSN. 

Vývoj mírových operací OSN 

V období studené války, v letech 1948-1987, zabránil plnému rozvinutí představ 

tvůrců OSN o jejím poválečném fungování. Místo toho se mezinárodní mír a 

bezpečnost staly součástí konfliktu mezi Sovětským svazem (SSSR) a USA s jeho 

západními spojenci. K ochromení mírové činnosti OSN přesto nedošlo a v roce 1948 

mohly být zahájeny operace v Palestině a v Kašmíru. 

OSN se v novém bipolárním uspořádání světa ujala role, v níž omezovala 

vznikající konflikty a bránila tak přímému střetu supervelmocí. 

Mezi lety 1987 a 1992 vznikaly především mírové operace menšího charakteru, 

které nevyžadovaly více než 100 pozorovatelů. Navíc, s rozšiřujícím se dialogem mezi 

dříve neproniknutelně oddělenými bloky Východu a Západu, se zdálo, že budoucnost 

mírových operací může být jen pozitivní. Rozpad bipolárního světa byl vnímán z 

hlediska mezinárodního míru pozitivně, protože v očích lidí znamenal konec válek 

mnohými považovaných za zástupné ke konfliktu Západu a Východu. Až později 

odhalili, že tyto konflikty, často se odehrávající pod vlajkou dvou světových soupeřících 

ideologií, nebyly zástupné, ale měly lokální a regionální příčiny. Ideologický střet 

Východu a Západu byl jen jakýmsi nátěrem, který je skrýval jejich pravé příčiny. 

Agenda pro mír32, kterou připravil v roce 1992 generální tajemník OSN Butrus 

Butrus Ghálí, byla postavena kromě jiného právě na těchto úspěších, když 

                                                           
32 UN doc. A/47/277-S/24111. An Agenda for Peace: Preventive Diplomacy, Peacemaking and 

Peacekeeping. 17 June 1992. 
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poznamenávala, že teprve nyní má OSN příležitost naplnit cíle Charty a že nikdy v 

budoucnu nemůže být ochromena tak, jako byla v období studené války. Agenda pro 

mír se později ukázala jako dokument, který neodpovídá geopolitické realitě. 

Následovalo období rozkvětu mírových operací, podpořené Agendou pro mír. 

Mírové operace rostly nejen co do počtu, ale také co do rozsahu a složitosti. Operace 

OSN se více než kdy dříve soustředily na vnitrostátní konflikty, s jedinou výjimkou, a 

tou byl krátký konflikt mezi Etiopií a Eritreou. Mírové síly OSN byly nasazovány do 

oblastí občanských válek, které však často představují pro většinu lidí nepřehlednou 

změť etnických, náboženských a společenských konfliktů. Tato zkušenost volala po 

omezení optimistické rétoriky nastolené Agendou pro mír, a tak v roce 1995 vznikl 

Dodatek k Agendě pro mír. OSN se dostávala do konfliktů, se kterými neměla 

zkušenosti. Do konfliktů, kde nebojovali jen vojáci, ale především milice a ozbrojení 

civilisté. Konflikty neměly frontové linie, boj probíhal guerillovou formou. A civilní 

obyvatelstvo nebylo jen ohrožené, v případě etnických a náboženských konfliktů bylo 

hlavním cílem ozbrojených skupin. Mírové síly tak nebyly posílány do míst, kde 

konflikt skončil a jejich úkolem bylo udržet mír, ale mířily do míst, kde konflikt 

probíhal a oni ho měli ukončit. Na to ovšem nebyly vybaveny ani materiálně, ani 

personálně a často ani nedisponovaly potřebným mandátem. 

Další ranou pro mírové síly OSN byly události ve Rwandě a v bývalé Jugoslávii, 

kde se OSN pokusila zasáhnout i bez výslovného pozvání, který byl do té doby více 

méně běžný. Oba státy se staly centrem krvavých a brutálních bojů mezi znepřátelenými 

„sousedy“ a OSN nebyla s to na tento druh konfliktu adekvátně reagovat. Přestože v té 

době probíhalo na celém světě několik desítek mírových operací, tyto dvě dokázaly 

přesvědčit svět, že OSN není schopna adekvátně prosazovat mír.  

V následujících letech došlo k útlumu mírových operací OSN a snaze vytvořit 

jasné ponaučení z nevydařených zásahů. Optimismus byl nahrazen přijetím limitů 

mírových operací. OSN se také více zapojila do dočasné správy válkou rozvrácených 

oblastí.  

OSN také pochopila, že neznalost prostředí neumožňuje adekvátně řešit 

problémy konfliktních oblastí, zvlášť pokud tyto oblasti o řešení zvenčí tolik nestojí. To 
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vedlo k většímu zapojení regionálních organizací, jejichž očividnou výhodou byla nejen 

větší obeznámenost s prostředím, historií a konfliktem samým, ale také větší zájem na 

vyřešení konfliktu.  

V roce 2000 jmenoval generální tajemník Panel pro mírové operace OSN. Jeho 

výsledná doporučení, známá pod názvem Brahimi Report. Zpráva Panelu volá po větší 

politické podpoře členských států, institucionálních změnách a zvýšení finanční 

podpory, bez čehož nebude OSN schopna plnit svou mírotvornou funkci. Panel také 

vyjmenoval základní principy mírotvorné činnosti, a to souhlas místních stran, 

nestrannost a užití síly jen v obraně.33  

Zpráva také identifikuje další problémy, kterým mírové síly čelí, a nabízí 

možnosti řešení, z nichž jsem vybral ta nejdůležitější: 

1. Pravidla samotného boje by měla být dostatečně razantní na to, aby 

jednotky OSN nebyly nuceny přenechat iniciativu útočníkům. 
2. Příslušníci mírových sil OSN (ať už vojáci či policisté), kteří jsou svědky 

násilí páchaného na civilním obyvatelstvu, by navíc měli mít právo toto 

násilí zastavit (v míře závislé na dostupných prostředcích) a hájit tak 

hlavní principy OSN.  
3. Při doporučování úrovně použitých sil a dalších zdrojů pro novou misi 

musí Sekretariát OSN Radě bezpečnosti sdělit, co potřebuje vědět, nikoli 

co chce slyšet. Tyto úrovně musí být vytvořeny na základě realistických 

scénářů, které berou v potaz možné problémy při plnění mandátu. 
4. Panel doporučuje, aby OSN stanovila "rychlou a efektivní kapacitu 

nasazení", která by udržovala schopnost plného rozmístění obvyklé 

mírové operace do třiceti dnů od přijetí rezoluce Rady bezpečnosti, jíž 

byla tato operace schválena a do devadesáti dnů v případě komplexních 

mírových operací. 

                                                           
33 Vaughan L. a kol. The United Nations Security Council and War. Oxford: Oxford University Press, 

2008, str. 175-198. 
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5. Přizpůsobení mírových operací éře informačních technologií.34 (Více viz 

kapitola Perspektivy a možnosti použití moderních technologií v 

mírových operacích.) 

 

První operace po pádu Železné opony a samotná geopolitická situace naplnily 

OSN optimismem. Nyní, když se rozpadl bipolární svět, podlehli lidé té staré, naivní 

představě: odteď už bude jenom lépe. Samotné mírové operace prošly obrovskou 

proměnou, staly se komplexnějšími akcemi, které nezahrnují jen vojenskou přítomnost 

a pozorovatele, v některých oblastech zaměstnanci OSN dokonce dočasně přebírají od 

státu činnosti jako organizování voleb, výcvik policejních sil a vytváření funkčních 

úřadů. Zároveň se však ukázalo, že OSN je nepřipravená na vojenské operace a operace 

velkého rozsahu, jakým musela čelit například ve Rwandě. Mírové sbory OSN jsou 

také, jak ukázala historie, prakticky neschopné adekvátně reagovat na nepřátelské 

ofenzivní akce. Mírové operace OSN procházejí vývojem úplně stejně jako mezinárodní 

a politická situace. Je důležité si uvědomit, že neexistuje a ani nemůže existovat 

univerzální plán udržování míru na světě, který by stačilo implementovat v konfliktních 

oblastech. Každá změna geopolitické situace, a rozpad bipolární světa byl největší 

takovou změnou v historii OSN, si vyžádá změnu přístupu. A zapracování doporučení 

Brahimiho zprávy je dalším takovým krokem kupředu.35 

Srovnání systému OSN se systémem Společnosti národů 

Vznik OSN znamenal zásadní změnu v uvažování zakládajících států. Jednou z 

jejich snah bylo odstranit nedostatky, které byly zapsány v genetickém kódu její 

notoricky slabé předchůdkyně, Společnosti národů. 

Text Charty OSN byl proto vytvořen tak, aby se k jeho znění světové velmoci 

připojily a přijaly organizaci za svou. Další podstatnou změnou je omezení práva veta 

na Radu bezpečnosti a její členy. Akceschopnost OSN se tak výrazně zvýšila a stálí 

členové Rady bezpečnosti na sebe převzali odpovědnost za mezinárodní mír.  

                                                           
34 UN Doc. A/55/305. Report of the Panel on the United Nations Peace Operations. 21 August 2000. 
35 Vaughan L. a kol. The United Nations Security Council and War. Oxford: Oxford University Press, 

2008, str. 201-204. 
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Poslední, ale také velmi výraznou změnou, je schopnost organizace samotné 

reagovat na ohrožení mezinárodního míru. Zatímco SN, jak bylo řečeno výše, nebyla s 

to sama jednat, její možnosti zásahu byly omezeny na doporučení a návrh členským 

státům, OSN je v tomto ohledu daleko pružnější.  

Rada bezpečnosti tak může použít sílu i bez toho, aby se v každém případě její 

zásah sestával nejprve z ekonomických sankcí. Ale ještě větší význam pro 

akceschopnost OSN má možnost Rady bezpečnosti použít vojenskou sílu. Rada 

bezpečnosti měla mít k dispozici také své vlastní vojenské síly, ale k jejich zřízení nikdy 

nedošlo.36   

Organizační struktura OSN ve vztahu k mírovým operacím 

OSN je v dnešní době spíše zastřešujícím označením pro různorodou skupinu, 

která se skládá z několika druhů institucí, a to jak hlavních, tak specializovaných 

organizací zabývajících se konkrétní činností. Mezi hlavní orgány OSN patří Valné 

shromáždění, Rada bezpečnosti, Sekretariát, Hospodářská a sociální rada, Poručenská 

rada a Mezinárodní soudní dvůr. Specializované organizace pak tvoří např. Mezinárodní 

organizace práce, Světová zdravotnická organizace nebo UNESCO.37 Tato práce se 

blíže zaměří na Valné shromáždění, Radu bezpečnosti a generálního tajemníka.  

Valné shromáždění je hlavním poradním a reprezentativním orgánem této 

mezinárodní organizace. Každý ze zastoupených států zde má, nehledě na jeho velikost, 

vojenskou sílu či počet obyvatel, jeden hlas. V současnosti se zde schází zástupci 193 

členských států. Kromě diskuze o mezinárodních otázkách, včetně otázek míru a 

bezpečnosti, rozhoduje Valné shromáždění o financování mírových operací. Není tak 

přímo zapojeno do rozhodování o jejich zahájení, nýbrž je jeho úkolem spravedlivě, a to 

na základě velikosti hospodářství a dalších ukazatelů, rozdělit mezi členské státy 

finanční břímě každé zahájené operace. Valné shromáždění také disponuje zvláštními 

orgány, které mohou na mírové operace dohlížet, a to Administrativním a rozpočtovým 

výborem38 nebo Zvláštním výborem pro mírové operace39. 

                                                           
36 Vaughan L. a kol. Tamtéž, str. 12. 
37 Waisová, Š. Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, str. 142. 
38 angl. Fifth Comittee (Administrative and Budgetary) 
39 angl. Special Comittee on Peacekeeping Operations 
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Rada bezpečnosti je orgán, který má na základě Charty OSN přímo odpovědnost 

za udržování mezinárodního míru a bezpečnosti a může rozhodnout rezolucí o zahájení 

mírové operace, jejím cíli, velikosti a délce trvání. Rada bezpečnosti také kontroluje 

probíhající operace.40 Skládá se z 5 stálých členů (Čína, Francie, Ruská federace, USA a 

Velká Británie) a 10 nestálých členů, které volí na dvouleté období Valné shromáždění. 

Stálí členové disponují právem veta při všech rozhodováních kromě procedurálních 

pravidel. Členové Rady bezpečnosti se však mohou hlasování zdržet, k rozhodování o 

věcech mezinárodního míru a bezpečnosti je pak nutná většina 9 hlasů..41  

Generální tajemník42 má v rámci OSN postavení nejvyššího správního úředníka, 

podílí se na veškeré činnosti OSN s výjimkou činnosti Mezinárodního trestního soudu. 

Díky své nestranné pozici a všeobecné důvěře spojené nejen s jeho osobou, ale také s 

postavením generálního tajemníka může vystupovat v mezinárodních sporech jako 

zprostředkovatel, kromě toho také podává zprávy a návrhy Radě bezpečnosti, 

každoroční zprávu o práci OSN. Je hlavou Sekretariátu OSN, do jehož působnosti patří 

veškeré otázky, jimiž se OSN zabývá, ale také informování světové veřejnosti o práci 

OSN, organizace mezinárodních konferencí a zajišťování tlumočení a překladů 

dokumentů.43  

Pat velmocí 

Způsob jednání s narušiteli mezinárodního míru a bezpečnosti, který používala 

jak Společnost národů v období mezi světovými válkami, tak zpočátku OSN, se dá 

vyjádřit slovem donucení. Nemuselo však vždy jít o přímou vojenskou akci, donucování 

mohlo mnoho různých podob, například sankce. Základním problémem tohoto způsobu 

jednání, tedy jednání z pozice síly, je ovšem nutnost spolupráce světových velmocí na 

vynucování míru. Vynucování mezinárodního míru pak může fungovat nejen za 

předpokladu, že jedna velmoc donucovací akci podpoří, ale je také nutné, aby se proti ní 

žádná jiná nepostavila. Pokud se velmoci na postupu neshodnou, ocitne se mezinárodní 
                                                           
40 Role of the Security Council [online]. Dostupné na: 

https://www.un.org/en/peacekeeping/operations/rolesc.shtml (navštíveno dne 27. 1. 2014). 
41 What is the Security Council? [online]. Dostupné na: http://www.un.org/en/sc/about/ (navštíveno dne 

27. 1. 2014). 
42 Od roku 2007 je generálním tajemníkem Pan Ki-Moon, zdroj: http://www.osn.cz/system-osn/generalni-

tajemnik/  
43 Waisová, Š. Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, str. 147. 

Sekretariát OSN [online]. Dostupné na: http://www.osn.cz/system-osn/sekretariat-osn/ (navštíveno dne: 

27. 1. 2014). 

https://www.un.org/en/peacekeeping/operations/rolesc.shtml
http://www.un.org/en/sc/about/
http://www.osn.cz/system-osn/generalni-tajemnik/
http://www.osn.cz/system-osn/generalni-tajemnik/
http://www.osn.cz/system-osn/sekretariat-osn/
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organizace v patové situaci. Tento způsob jednání a uvažování se ukázal jako po 

praktické stránce nepoužitelný krátce po druhé světové válce, když se začala rozvíjet 

studená válka a euforická představa o poválečné spolupráci Spojenců vzala velmi rychle 

za své. V tomto novém světovém řádu tak proti sobě stály velmoci s naprosto odlišnými 

zájmy a ideologiemi, a přestože k jedné mírové operaci pod hlavičkou OSN došlo 

(zásah proti útoku Severní Koreje a Číny na Jižní Koreu), bylo takové jednání možné 

jen díky naprosto unikátní situaci v Radě bezpečnosti - nepřítomnosti zástupce 

Sovětského svazu a faktu, že čínský zástupce ve skutečnosti zastupoval Tchaj-wan, kam 

se po vítězství komunistické strany na pevnině uchýlil Kuomintang. Kuomintang 

představoval diktátorský režim, ale prozápadně orientovaný. Snaha zachránit 

akceschopnost OSN vedla k rezoluci Valného shromáždění číslo 377, nazvané Uniting 

for Peace, která svěřila pravomoc zahájit mírovou operaci také Valnému shromáždění 

pro případ, že Rada bezpečnosti nebude schopná dosáhnout rozhodnutí.44 

Dohoda velmocí  

Když se ukázalo, že zajišťování mezinárodního míru ať už přímou vojenskou 

akcí nebo jinými donucovacími prostředky nemůže přinést vzhledem ke geopolitické 

situaci potřebné výsledky, obrátila se pozornost na tradičnější metody udržování míru - 

diplomatická vyjednávání, smírčí řízení a mediaci. I tento způsob do jisté míry vyžaduje 

sdílený zájem hlavních mocností. Na různých příkladech, především z oblasti Blízkého 

východu, je možné sledovat, že když už existovala shoda na zabránění šíření konfliktu, 

neznamenalo to, že existovala shoda na jeho aktivním potlačení. Velmoci tak dospěly k 

jisté, byť vlastními zájmy omezené, shodě na nutnosti udržovat mezinárodní mír a 

bezpečnost. 

Navíc od rozpadu bipolárního světa síla a vliv původních velmocí pomalu, ale 

zřetelně upadá a je tak stále těžší obejít se bez spolupráce s dalšími státy.45 Je tudíž 

otázkou, nakolik je současná koncepce ochrany mezinárodního míru životaschopná v 

dlouhodobém výhledu. 

                                                           
44 Simma, B. a kol. The Charter of the United Nations: A Commentary. Oxford: Oxford University Press, 

2002, str. 660-661. 
45 Simma, B. a kol. The Charter of the United Nations: A Commentary. Oxford: Oxford University Press, 

2002, str. 662. 
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Odpovědnost za ochranu (R2P) 

Odpovědnost za ochranu46 je systém, který v posledních 20 letech vzniká v 

rámci mezinárodního společenství a znamená další posun v ochraně civilního 

obyvatelstva. Zrodil se jako odpověď na 90. léta 20. století, kdy se přes veškerou, a 

často také minimální, snahu mezinárodního společenství odehrály jedny z nejhorších 

tragédií v dějinách lidstva.  

Cílem odpovědnosti za ochranu je zabránit opakování tragédií, jakými byly 

konflikty ve Rwandě a v bývalé Jugoslávii, které v 90. letech 20. století otřásly světem 

nejen svou povahou, ale také zjevnou neschopností mezinárodního společenství zabránit 

tragédii. 

Odpovědnost za ochranu znamená odpovědnost za chránění civilního 

obyvatelstva před nejzávaznějšími zločiny podle mezinárodního práva. Je hlavní 

odpovědností státu zajistit, aby na jeho území nemohlo dojít k válečným či etnický 

zločinům, genocidě, nebo zločinům proti lidskosti. Suverénní stát má za tímto účelem 

podporu ostatních států, ale také mezinárodních organizací a v případě, že stát ve své 

odpovědnosti selže, stává se ochrana obyvatelstva odpovědností mezinárodních 

organizací a společenství přímo.  

V tom případě má mezinárodní společenství k dispozici celou škálu možností, 

jak bránit zločinům podle mezinárodního práva, a to včetně nasazení ozbrojené síly, 

které by ideálně mělo být podpořeno mandátem Rady bezpečnosti OSN podle čl. VII 

Charty OSN. 

Odpovědnost za ochranu se skládá ze tří pilířů. Prvním je přímá odpovědnost 

státu, druhým je podpora mezinárodních struktur a třetím pilířem je přímé zapojení 

mezinárodních organizací do řešení krizové situace. Základním dokumentem 

odpovědnosti za ochranu je Závěrečný dokument Světového summitu OSN z roku 

200547. 

Protože je odpovědnost za ochranu pojmem relativně novým a nepříliš 

vyzkoušeným, liší se velmi názory nejen na její rozsah, ale také na to, zda je jejím 

                                                           
46 angl. Responsibility to protect 
47 UN Doc. A/60/L.1, 2005 World Summit Outcome, 20 September 2005 
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účelem bránit vzniku humanitárních krizí nebo trestat jejich původce. I to je 

pravděpodobně důvod, proč doposud nebyla odpovědnost za ochranu častěji používána 

v praxi. S výjimkou keňské krize po tamních volbách na jaře 2008 se doposud 

nepodařilo mezinárodnímu společenství shodnout na použití odpovědnosti za ochranu. 

Odpovědnost za ochranu tak zůstává novým a důležitým, byť v praxi zatím příliš 

nevyužívaným nástrojem.48 

3. Vybrané konflikty 20. století ve vztahu k mezinárodním 

mírovým snahám 

Za dobu své existence vedla OSN přibližně 60 mírových operací. Lišily se 

mandátem, naléhavostí a samozřejmě také rozsahem. Některé začaly v prvních letech 

existence OSN a běží dodnes. Tato kapitola nemá za cíl poskytnout vyčerpávající 

přehled mírových operací OSN, nýbrž představit některé z operací, které svým 

průběhem a svou existencí utvářely jejich současnou podobu.  

United Nations Military Observer Group in India and Pakistan 

(UNMOGIP) 

UNMOGIP do této kapitoly patří ze dvou důvodů. Prvním je téměř 

bezprecedentní délka trvání mise (od roku 1949 do současnosti). Druhým je fakt, že se 

OSN prvně podařilo zažehnat (s výjimkou konfliktu v roce 1971, který vedl k vytvoření 

Bangladéše) konflikt mezi dvěma velkými a silnými státy, jejichž konflikt mohl snadno 

ohrozit celý region. Posledním důvodem je postoj generálního tajemníka OSN z roku 

1972, podle kterého může být mírová operace ukončena jen z rozhodnutí RB. 

UNMOGIP také v této kapitole zastupuje úspěšné operace OSN. Podařilo se zde s 

drobnými výjimkami udržet příměří, ačkoliv k definitivnímu vyřešení konfliktu 

nedošlo.  

                                                           
48 Bílková, V. Odpovědnost za ochranu (R2P). Nová naděje nebo staré pokrytectví? Praha: Univerzita 

Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2010, str. 17-19. 
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Konfliktu mezi Indií a Pákistánem předcházela, jako v případě mnoha jiných 

konfliktů 20. století, dekolonizace. Velká Británie se po druhé světové válce rozhodla 

opustit své postavení jako koloniální mocnosti po celém světě a mezi prvními dostaly 

svobodu Pákistán a Indie. Nezávislost, vyhlášená v roce 1947, pak umožnila Kašmíru 

zvolit, ke kterému státu se připojí. Zvolil Indii. V roce 1948 vypukl mezi oběma státy 

konflikt o toto území. V roce 1948 vytvořila RB Komisi pro Indii a Pákistán (rezoluce 

39 a 47), která měla roztržku mezi státy urovnat.  

Základem pro operaci UNMOGIP se stala smlouva z Karáčí, na jejímž základě 

měli být vojenští pozorovatelé nápomocni při vyznačení hranice příměří, její hlídání a 

vyšetřování případných porušení příměří.  

V roce 1971 vypukl konflikt znovu. Po příměří, které se podařilo sjednat, RB 

rezolucí 307 (1971) požadovala stažení všech ozbrojených sil na vlastní území a 

vyzvala k dodržování hranice příměří střeženou jednotkami UNMOGIP. Nová smlouva 

mezi Indií a Pákistánem z roku 1972 vymezila hranici příměří více méně stejně jako 

smlouva z Karáčí.  

Protože se Indie a Pákistán nemohly shodnout, zda operace UNMOGIP stále 

trvá, nebo ne (tento postoj přijala Indie s odůvodněním, že se mandát týkal jen příměří z 

roku 1949), generální tajemník OSN zaujal postoj, podle kterého nemůže být mírová 

operace ukončena jinak než rozhodnutím RB OSN. Z důvodu neexistence shody mezi 

Indií a Pákistánem tak zůstává UNMOGIP na místě na základě dohody z roku 1971.49  

United Nations Emergency Force (UNEF I) 

Součástí této kapitoly jsou dva konflikty a každý z nich je svým způsobem 

výjimečný. První, známý jako Suezská krize v roce 1956, lze považovat za jeden z 

posledních záchvěvů kolonialismu, kdy se britské a francouzské síly spojily, aby 

ochránily své majetky v bývalé africké kolonii. Velká Británie, jeden ze zakládajících 

členů OSN a stálý člen RB, poprvé ve své historii použila svého práva veto a část její 

                                                           
49 UNMOGIP background [online]. Dostupné na: 

http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmogip/background.shtml (navštíveno dne 25. 5. 2014). 

Simma, B. a kol. The Charter of the United Nations: A Commentary. Oxford: Oxford University Press, 

2002, str. 665. 

http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmogip/background.shtml
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společnosti šla do přímého sporu nejen z OSN jako organizací, ale také s myšlenkami, 

na nichž byla založena.  

Druhým konfliktem je Šestidenní válka, jež přímo souvisí s přítomností jednotek 

UNEF I na egyptských hranicích. Stažení jednotek UNEF I je důležité proto, že kdyby k 

němu nedošlo, nedošlo by ani k Šestidenní válce. Izrael se po stažení mezinárodních sil 

cítil zrazen a ohrožen a rozhodl se k preventivnímu útoku na své nepřátele. Šestidenní 

válka ale má v této kapitole místo především proto, že vedla k jednomu z nejdůležitější 

pravidel mezinárodního práva - zákaz získávání území válkou.   

Krize, kterou vyvolalo znárodnění Suezského průplavu (resp. Společnosti The 

Suez Canal Company, jejíž akcie drželi většinou francouzští a britští investoři) v roce 

1956 egyptským prezidentem Gamalem Násirem, přinesla snad největší rozkol uvnitř 

jednoho členského státu OSN v historii mírových operací.  

Velká Británie byla rozdělena na dva tábory. První tábor zastával imperiální 

tradice Velké Británie (v té době dekolonizace nebyla ještě zdaleka dokončena a její 

výsledek nebyl jistý), druhý tábor věřil v relativně novou představu o mezinárodním a 

humanitárním právu, prosazovanou OSN. Bylo to poprvé, co se národní zájem člena RB 

dostal do zcela jasně viditelného konfliktu s myšlenkami Charty OSN.  

Odtažitý přístup Velké Británie vůči OSN byl pochopitelný. Členové vlády 

pamatovali nejen bezzubost SN, ale také nepříliš úspěšné poválečné snahy OSN o 

zklidnění situace mezi arabskými státy a Izraelem. Přestože britská vláda obdržela 

varování, že vojenská operace namířená proti Egyptu by znamenala porušení Charty 

OSN a mezinárodního práva, nevěnovala tomu pozornost. Ani Velká Británie, ani 

Francie si však nedovolily zasáhnout proti Egyptu přímo.  

S řešením přišla francouzská strana. Teprve osm let starý židovský stát měl 

svým útokem proti Egyptu vytvořit dojem, že Velká Británie a Francie provádí mírovou 

operaci. Po izraelském útoku se Velká Británie rozhořčeně postavily proti oběma 

bojujícím stranám a vyzvaly je, aby se stáhly deset kilometrů od Suezu. To by pro 

Egypt znamenalo vzdát se kontroly nad vlastním územím. Zatímco Izrael ultimátum 

přijal, Egypt ho odmítl.  
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Jednání RB se neslo ve zvláštním duchu. Velká Británie použila poprvé v 

historii OSN své právo veta. SSSR navrhl prakticky stejnou rezoluci jako USA jen 

proto, aby ji znovu vetovaly Francie a Velká Británie. Obě bývalé koloniální mocnosti 

aktivně podkopávaly existenci organizace, kterou před pouhými jedenácti lety 

pomáhaly založit.  

Francie a Velká Británie zahájily útok na Egypt, nejprve letecký, následovalo 

vysazení vojenských jednotek. USA se podařilo pomocí zvláštní procedury Uniting for 

Peace50, umožňující Valnému shromáždění, na jehož půdě neplatí právo veta, 

projednání případu, který se nedaří projednat v rámci RB, nechat schválit rezoluci 

přikazující Izraeli okamžité příměří. Rezoluce byla schválena poměrem hlasů 64 ku 5. 

Postup invazních sil se zastavil po pouhých 40 kilometrech. Vlády Velké Británie a 

Francie ustoupily mezinárodnímu tlaku a nařídily příměří.51  

Valné shromáždění rozhodlo o vytvoření jednotek UNEF52, jejichž úkolem bylo 

zabezpečit stažení britských a francouzských jednotek a sloužit jako nárazník mezi 

Egyptem a Izraelem. Rezoluci přijaly všechny strany.53 

Mírové síly OSN, které byly do oblasti vyslány, v ní zůstaly až do roku 1967, 

kdy se schylovalo k další arabsko-izraelské válce. Ale Suezská krize přinesla návod, jak 

s takovými konflikty zacházet a prakticky tak vytvořila mírové operace tak, jak je 

známe dnes. 

Ale neklidné období arabsko-izraelských konfliktů neskončilo Suezskou krizí. 

Zatímco síly Velké Británie a Francie se stáhly během několika týdnů, mírové jednotky 

OSN na místě zůstaly až do chvíle, kdy Egypt 18. května 1967 požádal o stažení 

jednotek UNEF. Vzhledem k tomu, že Egypt s vysazením jednotek souhlasil, mohl svůj 

souhlas také kdykoliv stáhnout.  

Rozhodnutí o stažení jednotek nebylo jednoduché. Jakkoliv měl Egypt na své 

jednání právo, všem bylo jasné, že stažením jednotek OSN v podstatě umožní válku. 

                                                           
50 Rezoluce Valného shromáždění 377 A 
51 Vaughan L. a kol. The United Nations Security Council and War. Oxford: Oxford University Press, 

2008, str. 280-297. 
52 United Nations Emergency Force 
53 Simma, B. a kol. The Charter of the United Nations: A Commentary. Oxford: Oxford University Press, 

2002, str. 665-666. 
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Když byly jednotky koncem května 1967 staženy, obyvatelstvo Izraele to vzalo jako 

zradu od mezinárodního společenství. Izraelcům bylo jasné, že Egypt nemá zájem na 

mírovém soužití. Poté, co Egypt zamezil zásobování Izraele skrz Tiranskou úžinu, 

zaútočil Izrael na egyptské síly na Sinajském poloostrově, na syrské síly v Golanských 

výšinách, na údolí Jordánu a zlikvidoval egyptské a syrské letectvo. Provedl tak 

úspěšný preventivní úder proti všem sobě nepřátelským státům. V pouhých šesti dnech 

ovládl Izrael Sinajský poloostrov, Golanské výšiny, údolí Jordánu a východní 

Jeruzalém.  

Do samotné války, vzhledem k její délce, nemohla OSN nijak zasáhnout. 

Namísto toho se soustředila na uklidnění politické situace po válce. V prvním případě se 

OSN pokoušela schválit rezoluci o příměří, jejíž návrhy připravil SSSR (a odmítl Izrael 

a USA) a USA (odmítnuto SSSR a arabskými státy).  

Nakonec byla schválena rezoluce 242, v níž byla jasně vyřčena nepřípustnost 

získávání území válkou, ale zároveň podmiňuje jejich vrácení politickými jednáními. 

Stojí za zmínku, že anglická a francouzská verze rezoluce se jazykově liší - francouzská 

odkazuje na navrácení všech území zabraných v Šestidenní válce, zatímco anglická 

nikoliv. Není proto s podivem, že právě na francouzskou verzi se odvolávají arabské 

státy. Právě nejasné znění nakonec umožnilo přijetí rezoluce na půdě RB, protože SSSR 

dal jasně najevo, že počítá s navrácením všech území získaných ve válce, kdežto USA a 

Velká Británie zastávají názor opačný.54  

Opérations des Nations Unies au Congo (ONUC) 

Operace v Kongu se stala první skutečně masivní operací OSN, a především z 

toho důvodu je jí věnována tato subkapitola.  

Kongo, které získalo v roce 1960 nezávislost na Belgii, se brzy poté propadlo do 

nepokojů tak hlubokých, že se Belgie rozhodla vyslat intervenční vojska. Tato akce 

však nebyla konžskými obyvateli vítána, především kvůli desetiletí koloniálního útlaku 

tak silného, že téměř neměl obdoby. I proto požádali konžští představitelé OSN o 

pomoc a hned rezolucí ze 14. Července 1960 povolila RB vytvoření mezinárodních sil a 

v následujících rezolucích se pak pokoušela OSN vyrovnat s rychle se zhoršující situací.  

                                                           
54 Vaughan L. a kol. Tamtéž, str. 305-309. 
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Protože SSSR zablokoval právem veta jednání RB, převzalo rezolucí z 20. září 

1960 iniciativu Valné shromáždění. 

Kvůli odtržení provincie Katanga později téhož roku rozšířila RB mezinárodním 

jednotkám povolení použít sílu a spolu s Valným shromážděním v následujících 

rezolucích rozšířila jejich mandát.55  Mandát mezinárodních sil zahrnoval pomoc při 

udržování pořádku v zemi a s udržením a obnovením územní celistvosti státu.  

Mírové síly OSN také spolupracovaly s konžskými představiteli na zabezpečení 

stažení belgických vojsk. 56  

Konžská operace se stala milníkem pro mírové síly OSN. Byla největší do té 

doby připravenou operací (zúčastnilo se jí na 20.000 vojáků a zaměstnanců OSN), měla 

značně široký mandát a zasahovala na území o největší rozloze. ONUC byla mohutnou 

operací, jejíž příslušníci museli reagovat na často nepřehlednou a velmi komplikovanou 

situaci ve zemi, jež se rozpadala a na jejímž území operovala vojska cizího státu. Když 

v roce 1964 opouštěly síly OSN Kongo, byla vnitřní situace státu dostatečně 

stabilizovaná, byť rozhodně ne ideální.57 

United Nations Protection Force (UNPROFOR) 

Snad žádná akce nepoznamenala pověst OSN a její schopnosti řešit konfliktní 

situace, jako rozpad Jugoslávie. Jugoslávie, jejíž četné národy držela desetiletí 

pohromadě jen osobnost jejího vládce Josipa Broze Tita (1892-1980), se s krachem 

komunismu a východního bloku stala sudem střelného prachu. Etnická nevraživost a 

nesnášenlivost mohla konečně na povrch. 

OSN se k rozpadu východního bloku stavělo daleko optimističtěji, v očích jeho 

zástupců zmizela konečně příslovečná „žába na prameni“ v podobě SSSR a mírové 

operace mohou konečně fungovat tak, jak si je jejich tvůrci v době válečného 

spojenectví představovali.  

                                                           
55 Rezoluce Valného shromáždění ze dne 15. dubna 1961 a rezoluce RB ze dne 24. listopadu 1961. 
56 Simma, B. a kol. The Charter of the United Nations: A Commentary. Oxford: Oxford University Press, 

2002, str. 666. 
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https://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/onucB.htm (navštíveno dne: 23. 4. 2014). 
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Podstatným problémem bylo především to, že RB nedisponuje funkční strategií, 

jak postupovat v případě, že stát hrozí rozervat sám sebe zevnitř a nemá způsob, jak 

zabránit hrozícímu násilí.  

Socialistická federativní republika Jugoslávie se na konci 80. let 20. století ocitla 

v ústavní krizi, které předcházela krize ekonomická způsobená kromě jiného také 

desetiletími socialistického hospodářství. Jak NATO, tak Konference o bezpečnosti a 

spolupráci v Evropě58 nepokládaly krizi v Jugoslávii za předmět mezinárodní nebo 

regionální bezpečnosti a rozhodly se nezasahovat, protože se jednalo o interní 

jugoslávskou problematiku. Ke stejnému rozhodnutí došla později i RB OSN v rezoluci 

číslo 713 ze dne 25. září 1991, založenému na kapitole VII Charty OSN, která ovšem 

také obsahovala zavedení embarga na zbraně a vojenské vybavení pro celou Jugoslávii. 

V rezoluci 724 z 15. prosince 1991 pak rozhodla RB, že podmínky pro zahájení mírové 

operace na území Jugoslávie neexistují.   

V průběhu těchto procesů na půdě OSN probíhalo několik izolovaných konfliktů 

na území Jugoslávie. Jako první reagovaly slovinské ozbrojené síly. Obsadily hranice a 

boje s federální armádou, která nebyla na konflikt vůbec připravena, trvaly pouhých 10 

dní. Na území Chorvatska se ozbrojení chorvatští nacionalisté pustili do vyhánění 

srbských obyvatel v příhraničním území a chorvatský parlament rozhodl o změně 

právního postavení všech obyvatel jiné než chorvatské národnosti na menšinu. Netrvalo 

dlouho a následovalo vyhlášení chorvatské nezávislosti.  

Před vyhlášením nezávislosti na území Chorvatska probíhaly jen menší 

konflikty, kdy se federální armáda pokoušela ochránit napadané Srby a zabránit 

osamostatnění státu. S vyhlášením nezávislosti přišla válka. Chorvatský prezident 

vyhlásil válku federální armádě a označil ji za okupační sílu.  

Jakkoliv vyhlásily Slovinsko a Chorvatsko nezávislost, otázka hranic a území 

nebyla zdaleka vyjasněná. Ani nemohla být. Slovinsko a Chorvatsko měly svou 

většinovou populaci, ale v hraničních oblastech byli promícháni obyvatelé různých 

národností. Na území Bosny a Hercegoviny žili nejen Chorvaté a Srbové, ale také 

                                                           
58 angl. Conference on Security and Co-operation in Europe (CSCE), předchůdkyně OBSE 
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muslimové, a to v rovnoměrném množství. Konflikty se začaly přelévat přes hranice, 

což přinutilo obyvatele, aby se ozbrojili a vytvořili polovojenské oddíly na svou obranu.  

Následuje příklad Slovinců a Chorvatů, vůdce muslimských obyvatel Bosny 

nařídil mobilizaci a vykázal jugoslávskou federální armádu. Všechny tři národnosti 

začaly bojovat mezi sebou. 

UNPROFOR (United Nations Protection Force) se ve skutečnosti skládá ze tří 

různých operací, a to z operace v Chorvatsku, Makedonii a Bosně a Hercegovině. 

Hlavním úkolem těchto sil bylo udržovat bezpečné demilitarizované oblasti, tzv. UNPA 

(United Nations Protected Areas). Později prováděly jednotky OSN také hlídkování na 

Srby obývaném území. UNPROFOR také vyjednal několik příměří, která ale byla brzy 

porušena.  

Mezi hlavní úkoly jednotek UNPROFOR v Bosně a Hercegovině patřila 

humanitární pomoc v obležených oblastech, evakuace obyvatel a pozorování situace. 

Na makedonských hranicích byly jednotky UNPROFOR vysazeny, aby zabránily 

rozšíření nestability i na její území. 

Síly UNPROFOR nikdy nedostaly mandát k použití síly, s výjimkou 

sebeobrany, o to žádala OSN členské státy (například vynucování embarga na 

Jadranském moři, vynucování bezletových zón, ale také autorizovala NATO k leteckým 

úderům na podporu UNPROFOR proti bosenským Srbům).  

OSN se tak podařilo alespoň zabránit násilnostem ve dvou oblastech, a to v 

Makedonii (FYROM) a na poloostrově Prevlaka. Černá Hora dosáhla nezávislosti 

mírovou cestou v roce 2006.  

Ve chvíli, kdy se konflikt teprve rozvíjel, měla OSN několik příležitostí, kdy 

mohla násilnostem zabránit, kdyby dokázala včas zareagovat na nebezpečí, které v 

rozpadající se Jugoslávii hrozilo. První příležitostí bylo zabránit rozpadu Jugoslávie. 

Druhou bylo pak zajistit nekonfliktní rozdělení státu. Poslední možností pak byla 

vojenská akce k zastavení násilí. Ani jednu z těchto šancí ale OSN nedokázala využít.  

Ale šest válek v Jugoslávii vyneslo na světlo také jiné věci, než nepřipravenost 

OSN čelit rozpadu členského státu. Upozornil na fakt, že ani státy v Evropě nejsou 
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imunní vůči etnickým násilnostem a je třeba být před nimi na pozoru stejně jako 

kdekoliv jinde na světě. Vznikla myšlenka mezinárodního tribunálu pro stíhání 

válečných zločinců. Konflikt také upozornil na to, že z interních a omezených bojů 

může vyrůst nebezpečí pro celý region, ohrožení právě toho mezinárodního míru, který 

se OSN zavázala chránit. OSN v Jugoslávii selhala, ale toto selhání přineslo tolik 

potřebné poučení do budoucnosti. Bohužel také, spolu s dalšími selháními v tomto 

období, na čas ochromilo mírotvorné snahy OSN.59 

Mírové operace ve Rwandě (UNOMUR a UNAMIR) 

Poslední součástí této kapitoly je pravděpodobně nejslavnější selhání mírových 

sil v OSN. Ale místo v této kapitole má také i z jiného důvodu, a to proto, že se 

odehrávala v místech, kde o její přítomnost žádná ze stran nestála.  

V roce 1993 se konflikt ve Rwandě rozšířil i na území sousední Ugandy, na což, 

na základě žádosti vlád Rwandy a Ugandy, RB zareagovala rezolucí 846 z roku 1993 a 

vyslala United Nations Observer Mission Uganda-Rwanda (UNOMUR) na ugandskou 

stranu hranice. Toho samého roku uzavřely znepřátelené rwandské strany ve městě 

Arusha mírovou smlouvu. 

Dle rezoluce 872 z roku 1993 měla United Nations Assistance Mission for 

Rwanda (UNAMIR) mandát dohlížet na dodržování Mírové smlouvy z Arusha, 

uzavřenou mezi vládou Rwandy ovládanou Hutuy a tutsijskou povstaleckou armádou 

(RPF), a přispívat k bezpečnosti města Kigali, koordinovat humanitární pomoc a 

asistovat při odstraňování min. DO UNAMIR byla integrována i dříve vzniknuvší 

UNOMUR.  

Nejenže mezinárodní komunita zprvu podcenila hluboko zakořeněnou nenávist 

mezi Hutuy a Tutsiy, ale nedokázala jednat ani později, když dostávala jasné zprávy o 

přípravách genocidy. I v jejím průběhu ji představitelé světových mocností nebrali v 

potaz. OSN nedokázala jednat, protože na větší zabránění genocidě nebo její potlačení 
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neměla potřebné zdroje, ale především jí chyběla politická podpora k akci.60 Chybějící 

politická podpora je pochopitelná, protože vyslání vojáků musí schválit demokraticky 

zvolená vláda členského státu. A demokraticky volená vláda jen těžko vysvětluje svým 

občanům, kterým se zodpovídá, proč bylo potřebné poslat jejich vojáky do míst, kde jim 

hrozí smrt, ale zároveň se jich nijak netýkají. Situace se pak stává politicky neúnosnou, 

když vojáci na misi skutečně začnou umírat bez pro obyčejného obyvatele členského 

státu pochopitelného důvodu. Soucit s trpícími místními obyvateli pak snadno převáží 

soucit nad vlastními ztrátami. To představuje problém, psychickou bariéru, kterou není 

jednoduché překonat.61 

4. Aktuální fáze procesu mírových operací 

Prevence 

Prevence, jakkoliv se její koncept začíná rozvíjet již se vznikem OSN, nebyla po 

dlouhá desetiletí v zásadě používaná. V mnoha případech se k preventivní akci OSN 

odhodlalo až po vypuknutí konfliktu, čímž v zásadě popírala vlastní logiku 

preventivních opatření. Neschopnost použít preventivní zásah skutečně "preventivně" se 

snad nejvíce projevila při misi ve Rwandě, kde v roce 1994 došlo k dlouho 

připravovanému vyvražďování příslušníků kmene Tutsiů, ale preventivní zásah OSN 

přišel až ve chvíli, kdy se genocida sama již chýlila ke konci. Jakkoliv si generální 

tajemník OSN Butrus-Butrus Ghálí v roce 1992 představoval, že po konci studené války 

a roztříštění polarizace světa bude Rada bezpečnosti akceschopnější, k tomu účelu také 

představil dokument Agenda pro mír, je ze zásahu ve Rwandě, ale i v dalších 

konfliktních oblastech, patrné, že preventivní diplomacie nedosahuje potřebných 

výsledků. Také zpráva generálního tajemníka OSN Kofiho Annana Prevence 

ozbrojených konfliktů62 z roku 2001 hovoří o posunu OSN z "kultury reakce" směrem 

ke "kultuře prevence". Zdůrazňuje potřebu širokého pojetí preventivní akce, a to nejen z 

dlouhodobého či krátkodobého hlediska, ale také počítá s využitím kombinovaných 

                                                           
60 UN Doc. S/1999/1257. Report of the Independent Inquiry into the actions of the United Nations during 

the 1994 genocide in Rwanda, 16 December 1999, str. 3-5. 
61 Simma, B. a kol. Tamtéž, str. 676. 
62 Prevention of Armed Conflict [online]. Dostupné na: 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan005902.pdf (navštíveno dne 30. 1. 
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postupů diplomacie, politiky, ochrany lidských práv a dalších. Počítá také se spoluprací 

s místními a regionálními partnery. Snaha o posun a zlepšení je tedy zřetelná a vedení 

OSN si nutnost zlepšení preventivních akcí uvědomuje, ale skutečný úspěch se může 

dostavit, jen pokud nebudou velmoci stavět své vlastní zájmy nad mezinárodní mír.  

Samotná preventivní akce se dle oficiálních stránek OSN skládá z preventivní 

diplomacie, preventivního rozmístění a preventivního odzbrojení.63 Názvy těchto 

součástí preventivního procesu hovoří samy za sebe, důležité je však poznamenat, že 

preventivní diplomacie je v rámci OSN nejpoužívanějším nástrojem, k preventivnímu 

rozmístění došlo jen v několika málo případech (Bývalá jugoslávská republika 

Makedonie a Středoafrická republika), stejně jako v případě preventivního odzbrojení, 

jehož účelem je jednoduše snížit počet zbraní v konfliktní oblasti. 

Ovšem na 6621. shromáždění Rady bezpečnosti OSN byl identifikován značně 

rozšířený pohled fáze preventivního procesu, který kromě výše zmíněných obsahoval 

také včasné varování, mediaci, peacekeeping, zajištění odpovědnosti a postkonfliktní 

budování míru. Vyzdvižena pak byla především úloha regionálních organizací, které 

mají ke zdroji konfliktu nejblíže a mohou tak nejdříve a zároveň nejsnáze zasáhnout. 

Závěry tohoto shromáždění však, vycházeje z jeho přepisu, jsou ale spíše přehlídkou 

prázdných diplomatických formulací, které žádný reálný posun nepřinášejí.64   

V rámci pokračujícího zájmu o prevenci představil generální tajemník Pan Ki-

Moon v roce 2011 zprávu Preventivní diplomacie: Výsledky65, ve které mimo jiné 

upozorňuje na zvýšený zájem států o asistenci OSN při těžkých ústavních krizích, 

neústavních změnách vlád či násilnostech při volbách, a zdůrazňuje také důležitost 

přítomnosti zástupců regionálních mezinárodních organizací, kteří jediní mohou v 

plném rozsahu pochopit a adekvátně reagovat na vzniklé situace.  

Mírová operace 

V případě rozvoje konfliktu do situace, kdy preventivní opatření OSN nejsou 

dostačující, je možné vypravit na místo mírové sbory tvořené z jednotek členských 

                                                           
63 Mír a bezpečnost - Prevence konfliktů. [online]. Dostupné na: http://www.osn.cz/mir-a-

bezpecnost/?kap=16 (navštíveno dne: 30. 1. 2014). 
64 6621. shromáždění Rady bezpečnosti OSN [online]. Dostupné na: 

https://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10392.doc.htm (navštíveno dne: 30. 1. 2014). 
65 angl. Preventive Diplomacy: Delivering Results, tisk č. S/2011/552 
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států. Rozhodování Rady bezpečnosti předchází technické polní hodnocení66, jehož 

úkolem je analyzovat a vyhodnotit situaci z hlediska bezpečnosti, politické, vojenské, 

humanitární a lidskoprávní situace a jejich vliv na případnou akci OSN.  

Zpráva Generálního tajemníka OSN, jejímž základem je právě výše zmíněné 

zhodnocení a z toho vzniklé doporučení, je následně předložena k projednání Radě 

bezpečnosti. Obsahuje také předpokládaný nutný rozpočet samotné operace. Pokud 

Rada bezpečnosti uzná, že vysazení jednotek OSN je nejlepší cesta k obnovení míru, 

vydá v tomto smyslu rezoluci obsahující mandát a velikost mírových sil. Rozpočet a 

další nutné zdroje schvaluje Valná hromada, Generální tajemník OSN jmenuje velitele 

mise67 (zodpovídá se Generálnímu podtajemníkovi pro mírové operace68), velitele 

jednotek, policejního komisaře a vedoucího civilních příslušníků operace. 

Protože OSN nedisponuje vlastními ozbrojenými složkami, je nutné, aby 

příslušníky mírových sborů poskytly členské státy.69  

Postkonfliktní rekonstrukce 

 Postkonfliktní rekonstrukce nebývá, na rozdíl od samotného vojenského zásahu, 

plánována dopředu s velkou přesností. Tím následně trpí její vykonání, a to přesto, že se 

jedná o zajištění těch nejzákladnějších životních potřeb civilního obyvatelstva, jako 

např. pitné vody, elektrické energie a zdravotnické pomoci. Ovšem nedostatečně 

naplánovaná a vykonaná postkonfliktní pomoc civilnímu obyvatelstvu ve výsledku 

nejen komplikuje práci zasahujícím mírovým silám (vzrůstající zločinnost v oblasti), ale 

zároveň vytváří třecí plochy mezi zasahujícími mírovými silami a místním 

obyvatelstvem, které cítí, mnohdy oprávněně, zhoršení jejich postavení a vracejí se 

jejich sympatie k původnímu režimu.70    

V roce 2002 Centrum pro strategická a mezinárodní studia71 identifikovalo ve 

své publikaci Rámec postkonfliktní rekonstrukce72 čtyři základní pilíře postkonfliktní 

                                                           
66 angl. Technical field assesment 
67 angl. Head of Mission 
68 angl. Under-Secretary-General for Peacekeeping Operations 
69 Forming a New Operation [online]. Dostupné na: 

https://www.un.org/en/peacekeeping/operations/newoperation.shtml (navštíveno dne: 6. 2. 2014). 
70 Herman, Vlastimil: Obnova Iráku: Pohled vojáka z povolání. In Bureš, Oldřich (ed.) Teorie a praxe 

postkonfliktní rekonstrukce. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, str. 48. 
71 angl. Centre for Strategic and International Studies 

https://www.un.org/en/peacekeeping/operations/newoperation.shtml
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rekonstrukce: Bezpečnost, Spravedlnost a smíření, Sociální a ekonomický blahobyt a 

Vláda a participace. Pojmenovalo také tři fáze rekonstrukce, a to První reakci, 

Transformaci a Podporu udržitelného rozvoje. Zatímco První reakce je nejčastěji 

spojována s vlastním vojenským zásahem, který má zajistit bezpečnost a stabilitu, 

Transformaci charakterizuje snaha o zajištění místní ekonomiky, vlády a rozvoj orgánů 

podporujících spravedlnost a smíření obyvatelstva. Finální fáze, Podpora udržitelného 

rozvoje, následně připravuje prostor pro stažení mezinárodních mírových sil.73  

Důležitým faktorem pro postkonfliktní rekonstrukci je pochopení místních 

souvislostí konfliktu a místní společnosti jako celku včetně jejích kulturních, 

historických a náboženských odlišností. Není například možné představovat si, že bude 

v rámci postkonfliktní rekonstrukce demokracie instalována do společnosti, jež s ní 

nemá žádnou historickou zkušenost a kde je vysoké procento negramotnosti 

obyvatelstva. 

5. Otázka financování mírových operací OSN 

Financování kompletní agendy OSN, především pak mírových operací, je 

zodpovědností členských států OSN na základě článku 17 Charty OSN:  

"Výdaje OSN hradí členské státy na základě dělení Valným shromážděním."74  

Členské státy tak přispívají do rozpočtu OSN přiměřenou částkou podle zvláštní 

hodnotící stupnice, kterou členské státy samy vytvořily. Míra přispívání do rozpočtu 

OSN se odvíjí především od ekonomické síly konkrétního členského státu, ale stálí 

členové Rady bezpečnosti se zavázali přispívat do rozpočtu organizace více mimo jiné 

také proto, že přijaly zvláštní odpovědnost za udržování míru. Naopak ekonomicky 

méně vyspělé země mohou na mezinárodní mírové operace přispívat méně než země 

vyspělé. 

Samotné financování mírových operací a jeho základní principy pak Valné 

shromáždění zakotvilo v rezoluci A/RES/55/235 z roku 2000, kde mimo výše 

                                                                                                                                                                          
72 angl. Post Construction Framework 
73 Post-Conflict Reconstruction Task Framework [online]. Dostupné na: 

http://csis.org/files/media/csis/pubs/framework.pdf (navštíveno dne 6. 2. 2014). 
74 Kapitola IV., článek 17, odst. 2 
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zmíněných zásad stanovilo také deset sazeb. Rezoluce 55/236 pak umožnila státům, 

které si přejí dobrovolně přispět větší částkou, aby tak učinily. 

Rozpočet každé jednotlivé mírové operace je založen mandátem Rady 

bezpečnosti. Jelikož OSN sama nedisponuje žádnými ozbrojenými složkami, jsou to 

vojáci členských států, kdo v mírových operacích slouží a jsou za to placeni svým 

domovským státem, které ovšem dostávají na jejich vyplácení finance od OSN. To je 

rozdíl oproti policejním a civilním účastníkům mírových operací, kteří jsou financováni 

přímo z rozpočtu operace. Vybavení a podpůrný personál a služby pak poskytují 

členské státy, za což dostávají z rozpočtu operace náhradu.75  

Výše finančních příspěvků ČR do rozpočtu OSN nebyla po rozpadu ČSR 

jednoznačně určená, vznikl spor o zařazení ČR do skupiny rozvíjejících se ekonomik 

nebo rozvinutých, jejichž příspěvky jsou vyšší. Od roku 1997 přispívá ČR do rozpočtu 

OSN jako rozvinutá ekonomika, kam ze sousedních zemí patřily v roce 1997 jen 

Německo a Rakousko. Je zajímavostí, že zatímco ČR patří mezi státy s nejlepší platební 

morálkou, největšími dlužníky bývají USA, Japonsko, Německo, Francie a Velká 

Británie.76  

6. NATO a mírové operace 

Vznik Severoatlantické aliance77 se datuje do roku 1949. Již od počátku šlo o 

pakt demokratických států, které se sdružily do obranné aliance za účelem své ochrany 

proti formujícímu se východnímu bloku (byť sovětská odpověď na NATO, Varšavská 

smlouva, vznikla až o 6 let později).  Historický vývoj vedoucí ke vzniku NATO dovršil 

podpis Washingtonské smlouvy z roku 1949.  

Strany, které přistoupily k Washingtonské smlouvě, se v článku 1 zavázaly     

"..., jak je uvedeno v Chartě OSN, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou 

být účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a 

spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly 

                                                           
75 Financing Peacekeeping [online]. Dostupné na: 

https://www.un.org/en/peacekeeping/operations/financing.shtml (navštíveno dne: 14. 2. 2014). 
76 Bureš, Oldřich, Dušková, Lenka. Čeští vojáci a operace na udržení míru. Obrana a strategie, č. 2, 
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jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli OSN." Zároveň Washingtonská smlouva 

zavazuje členy NATO, aby "usilovaly o vyloučení konfliktu ze své mezinárodní a 

hospodářské politiky" (článek 2) a aby "smluvní strany jednotlivě i společně stálou 

účinnou svépomocí a vzájemnou výpomocí udržovaly a rozvíjely svoji individuální i 

kolektivní schopnost odolat ozbrojenému útoku" (článek 3). NATO, které je více než 

kterákoliv jiná mezinárodní organizace organizací vojenskou, se čím dál více hlásí k 

myšlence kolektivní bezpečnosti a skrze Washingtonskou smlouvu do ní přináší systém 

"jeden za všechny, všichni za jednoho", a to v rámci článku 51 Charty OSN.78 

V současné době má NATO 28 členských států.  

Finance získává NATO, stejně jako ostatní mezinárodní organizace, od 

členských států, a to jak přímou formou, tak nepřímo. Nepřímé financování zahrnuje 

účast na vojenských operacích vedených NATO, kterou si členské státy hradí samy. 

Přímé financování se odvíjí od předem dohodnutého poměru sdílení nákladů na základě 

hrubého domácího produktu.  Samotný rozpočet NATO se pak skládá ze tří částí, a to 

civilního rozpočtu, vojenského rozpočtu a Programu bezpečnostních investic NATO.  

Z civilního rozpočtu se hradí, jak název napovídá, provoz NATO, jeho 

velitelství a platy civilních zaměstnanců.  

Vojenský rozpočet v sobě zahrnuje náklady na udržování a provoz 

mezinárodních vojenských sil. Dále se dělí na padesát rozpočtů, které jsou přímo 

financovány členských státy z jejich rozpočtů na obranu.  

Poslední součástí rozpočtu NATO je Program bezpečnostních investic, který 

slouží k pokrytí investic velkého rozsahu do velitelských systémů, které jdou nad rámec 

požadavků na národní obranyschopnost jednotlivých členských států. Slouží k vytváření 

                                                           
78 NATO - hlavní funkce [online]. Dostupné na: http://www.mocr.army.cz/scripts/detail.php?id=2410 
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strategických zařízení, jako jsou komunikace, informační systémy a vojenské velitelství 

pro integrované velení operací.79   

7. Evropská unie a mírové operace 

Evropská unie se pomalu mění z čistě ekonomického společenství států na 

společenství propojené i jinými, vyššími zájmy než jen tržními - například také 

společnou snahou zajistit bezpečnost a ochranu nejen svým členským státům, ale také 

ochranu zájmům a principům, na jejichž základě bylo evropské společenství vytvořeno. 

Nutné je také zabezpečení sousedních regionů, které by mohly ohrozit evropské státy. 

Společná zahraniční a bezpečnostní politika (dále jen SZBP) byla v rámci evropských 

struktur sice přítomna již od počátku, ale teprve v roce 1970 vznikla Evropská politická 

spolupráce, první koordinovaná spolupráce integrujících se evropských zemí. SZBP 

následně vznikla v roce 1993 jako jeden ze tří pilířů struktury Evropského 

společenství80, která však zanikla se zatím poslední úpravou zakládajících smluv, 

Lisabonskou smlouvou, která je v platnosti od roku 2009. SZBP si však zachovala svá 

specifika, například ve financování (viz dále). Je pod ní včleněná Společná bezpečnostní 

a obranná politika (dále jen SBOP).  

Zvláštní systém fungování SZBP podtrhuje fakt, že vedle integrované zahraniční 

a bezpečnostní politiky existují ještě zahraniční a bezpečnostní politiky členských států 

EU. Ty jsou samostatné, ale jsou vázány požadavkem soudržnosti se Společnou 

bezpečnostní a zahraniční politikou.81  

SZBP do sebe zahrnuje všechny otázky bezpečnosti EU a obyvatel členských 

států Unie, ochranu jejich hodnot, principů a mezinárodního míru. V důsledku 

globalizace, která přenáší i vzdálené hrozby na samou hranici EU, musela SZBP 

vytvořit prostředky k ochraně svých cílů, a to nejen prostředky vojenské povahy, ale 
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především, jak se ukazuje v současném světě, prostředky určené k udržování míru. 

Těmi jsou především prostředky diplomatické, politické, hospodářské a humanitární.  

Společná bezpečností a obranná politika 

Společná bezpečnostní a obranná politika (SBOP) tvoří neoddělitelnou součást 

SZBP a slouží členským státům EU ke koordinaci jejich vlastních bezpečnostních a 

obranných struktur a kapacit. V rámci SBOP se rozhoduje vždy jednomyslně, což je 

změna oproti rozhodování v SZBP, kde existují výjimky z jednomyslného rozhodování. 

SBOP v sobě zakotvila také povinnost kolektivní sebeobrany členských států, byť ji 

navázala na článek 51 Charty OSN.  

SBOP používá ke splnění svých úkolů řadu nástrojů, mezi které patří politický 

dialog, humanitární pomoc, nástroje obchodní politiky, civilní mise, vojenské operace a 

mise smíšeného charakteru, tedy civilní i vojenské. Civilní mise mohou zahrnovat 

pomoc při zavádění a koordinaci civilních a justičních záležitostí anebo například 

ostrahu hranic, zatímco vojenské mise se zaměřují na zabránění vystupňování krize ve 

státu, v němž mise zasahuje, a stabilizaci oblasti. SBOP se soustředí především na 

regiony, které s EU přímo sousedí nebo s ní mají historické vazby. 

První misí SBOP byla Policejní mise EU v Bosně a Hercegovině, která začala v 

roce 2003.82  

Jistou potíž v současnosti (i v minulosti) SBOP představují odlišné mocenské 

zájmy jednotlivých členských států EU, která tak trpí podobnými chybami, jako sama 

OSN. Nejednotnost a odlišné zájmy se ukázaly především v roce 2003, kdy se USA 

rozhodly pro invazi do Iráku, ale EU si nedokázala vytvořit jednotný postoj a část 

evropských států invazi podpořila přímo vojensky, zatímco další část ji otevřeně 

kritizovala. Tato nejednotnost podstatně ztěžuje možnost existence jednotné 

bezpečnostní politiky, jednotného postupu v bezpečnostních otázkách a případně vznik 

jednotné vojenské síly, evropské armády.83 Je nutné si uvědomit, že v období od konce 

druhé světové války byla bezpečnost evropských států garantována především 

                                                           
82 Společná bezpečnostní a obranná politika [online]. Dostupné na: 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/evropska_unie/vnejsi_vztahy_eu/spolecna_zahranicni_a_b

ezpecnostni/spolecna_bezpecnostni_a_obranna_politika.html (navštíveno dne: 4. 3. 2014). 
83 Maalouf, B. Válka v Iráku a Evropská unie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, str. 78-87. 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/evropska_unie/vnejsi_vztahy_eu/spolecna_zahranicni_a_bezpecnostni/spolecna_bezpecnostni_a_obranna_politika.html
https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/evropska_unie/vnejsi_vztahy_eu/spolecna_zahranicni_a_bezpecnostni/spolecna_bezpecnostni_a_obranna_politika.html
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americkou vojenskou přítomností a úzkými vazbami mezi demokratickými státy, které 

ovšem více než cokoliv jiného způsobovaly obavy z nedemokratických režimů. 

Bipolarita světa zajišťovala Západu jednotu, ale to už neplatí. 

Lisabonská smlouva také zakotvuje ve článku 42 odst. 3 hlouběji existenci 

Evropské obranné agentury (European Defence Agency, EDA) a předpokládá její 

využití k lepšímu plánování a provádění opatření k posílení výrobní a technologické 

základny EU a členských států.  

Snažení EU posunout se v tomto směru je patrné, ale obava, že Evropa v 

posledním půlstoletí příliš spoléhala na americkou vojenskou přítomnost a nedokáže se 

etablovat jako vojensky silný mezinárodní hráč, je také na místě.  

Financování 

Financování jak SZBP, tak SBOP probíhá ze dvou hlavních pramenů, a to z 

rozpočtu Evropské unie nebo z mimorozpočtových pramenů, z nichž jsou financovány 

výdaje SZBP, které souvisejí s obranou nebo s vojenstvím, nebo ty, o nichž tak 

rozhodne Rada Evropské unie. Mimorozpočtové zdroje se skládají z příspěvků 

členských států, o jejichž výši rozhodne výpočet na základě výkonnosti hospodářství 

daného státu, a z jiných mechanismů. Příkladem jiných mechanismů je mechanismus 

ATHENA, který vznikl v roce 2004 a přispívá do něj 27 členských států EU (Dánsko se 

rozhodlo SBOP neúčastnit). Operace financované z mechanismu ATHENA probíhají v 

současnosti v Bosně a Hercegovině, Somálsku, Mali a Středoafrické republice.84   

Financování z rozpočtu EU pak slouží především k uhrazení pravidelných 

administrativních výdajů, a těch dalších výdajů, které nesouvisejí s vojenstvím či 

obranou nebo o jejich mimorozpočtovém financování nerozhodla Rada Evropské unie. 

Administrativní výdaje tvoří poměrně nízkou část konečné částky nutné k financování 

SBOP.  

Komplikovaná struktura financování vojenských operací EU je dána mimo jiné 

také historickým vývojem SBOP, kdy v minulosti nesl každý stát své náklady. Tento 

                                                           
84 Financing of CSDP military operations [online]. Dostupné na: 

http://www.consilium.europa.eu/policies/common-security-and-defence-policy-(csdp)/financing-of-csdp-

military-operations?lang=cs (navštíveno dne: 4. 3. 2014). 

http://www.consilium.europa.eu/policies/common-security-and-defence-policy-(csdp)/financing-of-csdp-military-operations?lang=cs
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způsob financování způsoboval problém jak uvnitř EU, kdy působil nespravedlivě 

vzhledem k rozdílnému bohatství a zájmům jednotlivých států, tak vně EU, protože EU 

pak nepůsobila jako jednotný zahraničněpolitický aktér. Proto musel být tento způsob 

financování opuštěn a nahrazen komplikovanou strukturou zmíněnou výše, kdy část 

financí jde přímo z rozpočtu a část jde z dobrovolných příspěvků členských států. Část 

věnovaná na vojenské operace se následně ještě jednou rozděluje, a to na část 

společnou, která se sestává z velitelského vybavení, infrastruktury a zdravotnictví, a na 

část, kterou hradí účastník operace sám, individuální, která zahrnuje samotné ozbrojené 

síly a vybavení.85 

Toto komplikované a nepřehledné financování SBOP bude muset být změněno, 

pokud EU doufá, že někdy vznikne sebevědomá jednotná evropská obranná politika. 

V rámci SZBP může EU poskytovat státům, u nichž to uzná za vhodné a které se 

nacházejí v regionu Afriky, Karibiku a Tichomoří, také finanční pomoc, a to pomocí 

Evropského rozvojového fondu.  Cílem může být například energetické spolupráce v 

oblasti jaderné bezpečnosti, podpora demokracie a lidských práv, předvstupní pomoc a 

jiné nástroje spolupráce.86 

8. Odpovědnost mezinárodních organizací 

Odpovědnost za účast na mírových operacích, při nichž mohou vzniknout 

majetkové i jiné škody, je dlouho zkoumaným tématem mezinárodního práva. V roce 

2011 vznikl v rámci International Law Commission (dále jen ILC) Návrh článků o 

odpovědnosti mezinárodních organizací87, který byl předán Valnému shromáždění 

OSN.  

V rezoluci 66/100 z 9. prosince 2011 Valné shromáždění vzalo na vědomí tyto 

články o odpovědnosti mezinárodních organizací, připojilo je k rezoluci jako přílohu a 

doporučilo je bez dalších úprav vládám států a dalším mezinárodním organizacím k 

                                                           
85 Faix, M. Medzinárodnopravny rámec zahraničnopolitických misií Európskej únie. Praha: Univerzita 

Karlova, Právnická fakulta, 2012, str. 31. 
86 Financování SZBP a SBOP [online]. Dostupné na: 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/evropska_unie/vnejsi_vztahy_eu/spolecna_zahranicni_a_b

ezpecnostni/financovani_szbp_a_sbop.html (navštíveno dne: 4. 3. 2014). 
87 angl. Draft articles on the responsibility of international organizations 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/evropska_unie/vnejsi_vztahy_eu/spolecna_zahranicni_a_bezpecnostni/financovani_szbp_a_sbop.html
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posouzení s možností budoucího přijetí. Mimo toho v této rezoluci Valné shromáždění 

rozhodlo také o umístění "Odpovědnosti mezinárodních organizací" na předběžný 

seznam položek k projednání na 69. zasedání v roce 2014.88 O osudu tohoto návrhu tedy 

není rozhodnuto.  

Dle tohoto návrhu například přejímá mezinárodní organizace mezinárodněprávní 

odpovědnost za mezinárodně protiprávní činnost vykonanou příslušníkem státu, který je 

dán k dispozici mezinárodní organizaci, nebo příslušníkem této mezinárodní organizace 

v případě, že tato organizace nad ním má kontrolu. Za excesy příslušníka odpovídá 

mezinárodní organizace, pokud tento příslušník jedná jako oficiální představitel 

organizace a v rámci funkce organizace. 

Jedním z hlavních problémů výše zmíněného návrhu, který by si vzal za úkol dát 

odpovědnost mezinárodních organizací "pod jednu střechu", je však sama jeho 

ambicióznost. Návrh sám o sobě totiž nebere v úvahu odlišnou funkčnost, strukturu, 

způsob jednání a účel existujících mezinárodních organizací. Příkladem může být 

zavádění samotných mezinárodních závazků do účinnosti v rámci EU: neděje se tak 

skrze orgány EU, ale z velké části skrze členské státy a jejich vlastní orgány.   

K této problematice se vyjádřila EU ve své odpovědi na předložený návrh:  

"... This is a concern as the European Union is the international organization 

which is potentially most impacted by the draft rules of responsibility of international 

organizations. No other international organization is in that situation. For now, the 

European Union remains unconvinced that the draft articles and the commentaries 

thereto adequately reflect the diversity of international organizations. Several draft 

articles appear either inadequate or even inapplicable to regional integration 

organizations such as the European Union, even when account is taken of some of the 

nuances now set out in the commentaries."89 

Ačkoliv všechny mezinárodní organizace úmysl vytvořit jednu platformu pro 

určování odpovědnosti v mezinárodním právu vítají, samotné provedení, jak je ukázáno 

                                                           
88 Responsibility of international organizations [online]. Dostupné na: 

http://legal.un.org/ilc/guide/9_11.htm (navštíveno dne: 6. 3. 2014) 
89 UN Doc A/CN.4/637 Responsibility for international organizations. Comments and obervations 

received from international organizations. 14 February 2011. 

http://legal.un.org/ilc/guide/9_11.htm
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na příkladu výše, takové nadšení nevzbuzuje. Je tedy jasné, že problematika 

odpovědnosti mezinárodních organizací je téma, které se bude v blízké budoucnosti s 

největší pravděpodobností nadále vyvíjet.  

Důležitým prvkem, o němž bude muset být rozhodnuto, tak zůstává i sama 

struktura mezinárodní organizace. V tomto případě ale nejde o organizační strukturu, 

ale členskou strukturu v souvislost i s odpovědností za porušení mezinárodního práva. 

Pohled na mezinárodní organizace, které jsou subjekty mezinárodního práva oddělené 

od členských států a nesou tedy mezinárodní odpovědnost samy však neobstojí, 

mezinárodní organizace jsou spíše vícevrstvé. Jednou vrstvou je organizace sama a další 

vrstvou jsou členské státy.90 Hovořit o samostatné odpovědnosti mezinárodní 

organizace a nezahrnout do odpovědnosti také členské státy tudíž v zásadě nelze a ani 

ILC se o tom ve svém návrhu nepokouší; hovoří jak o mezinárodních organizacích, tak 

o státech.   

Za zmínku stojí také vyjádření OSN, v němž organizace přijímá odpovědnost za 

akce příslušníků mírových sil pouze v případě, že se tito nacházejí ve službě ("on 

duty"). V opačném případě, pokud jsou příslušníci mírových sil mimo službu ("off 

duty"), prohlašuje OSN, že nenese žádnou (právní ani finanční) odpovědnost za činy 

příslušníků mírových sil. Příslušník mírových sil může být mimo službu nejen, když má 

volno ("on leave"), ale také v případě, že nejedná v oficiální kapacitě.91 

Odpovědnost EU 

EU je mezinárodní organizací s právní subjektivitou, která byla pevně zakotvena 

Lisabonskou smlouvou (vstoupila v platnost v roce 2009 a ČR ratifikovala jako jeden z 

posledních států), což sebou nese jak právo vystupovat a jednat na mezinárodní úrovni, 

tak povinnosti, v tomto případě odpovědnost za porušení mezinárodního práva. Ve 

chvíli, kdy dochází k poměrně častým zásahům vojáků EU v zahraničí, je nutné se 

věnovat nápravě těchto škod a udržování dobrých vztahů. 

Prvním důležitým prvkem určení odpovědnosti v těchto případech je fakt, že 

příslušníci vojsk EU jsou vyňati z jurisdikce místních soudů. EU také nemá žádná 

                                                           
90 Faix, Martin. Medzinárodnovypravny rámec zahraničnopolitických misií Európskej únie. Praha: 

Univerzita Karlova, Fakulta právnická, 2012, str. 153 - 156. 
91 UN Juridical Yearbook, 1986, str. 300. 
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ustanovení upravující přístup k požadavkům na odškodnění v důsledku prováděných 

misí, nýbrž je upravuje na ad hoc bázi dvoustranných smluv se zeměmi, které požádaly 

EU o přítomnost vojáků. První pozorovatelské a policejní mise ale žádnou takovou 

úpravu neobsahovaly.  

Článek o odpovědnosti EU za způsobené škody se objevil až se začátkem 

skutečně vojenských misí. V tomto případě se zbavila EU odpovědnosti za škody 

způsobené jejími vojáky například v sebeobraně, ale i v jiných případech, které nebyly 

ovlivnitelné velením evropských vojáků.92 

9. Účast České republiky 

Česká republika a SZBP EU 

Členství v EU je jedním z velkých vítězství nové, demokratické ČR a přináší, 

spolu se členstvím v dalších mezinárodních organizacích, vyšší stupeň bezpečnosti, ale 

také zodpovědnosti. Z toho pramení i fakt, že zástupci ČR se účastnila operací EU ještě 

v době, kdy byla pouhým přistupujícím členem. Zástupci ČR se účastnili nebo se 

účastní například civilních misí v Kosovu, Gruzii, Bosně a Hercegovině, Afghanistánu, 

Palestině, Iráku a vojenských misí Bosně a Hercegovině a v Somálsku. 

Česká republika a OSN 

Historie působení České, potažmo Československé republiky, ve strukturách 

OSN je velmi dlouhá. Československá republika patřila k zakládacím členům již při 

jejím vzniku. Při rozdělení Československé republika na Česko a Slovensko však 

musely požádat o přijetí do organizace jako nové členské státy, tento proces byl pro ČR 

ukončen v lednu 1993. V letech 1994 až 1995 byla ČR členem Rady bezpečnosti.93 

Armáda České republiky se mezinárodních mírových operací účastní na základě 

právního rámce daného zákonem o ozbrojených silách České republiky94, jehož § 10 

                                                           
92 Faix, Martin. Medzinárodnovypravny rámec zahraničnopolitických misií Európskej únie. Praha: 

Univerzita Karlova, Fakulta právnická, 2012, str. 161 - 166. 
93 Zapojení ČR do činnosti OSN [online]. Dostupné na: 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/multilateralni_spoluprace/osn/cr_v_osn/index.html 
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94 zákon č. 219/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů  

http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/multilateralni_spoluprace/osn/cr_v_osn/index.html
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upravuje v odst. 1), že "ozbrojené síly spolupracují s cizími ozbrojenými silami na 

základě mezinárodních smluv" a dle odst. 2) se "podílejí na činnostech ve prospěch 

míru a bezpečnosti, a to zejména účastí na operacích na podporu a udržení míru, 

záchranných a humanitárních akcích; do těchto operací a akcí se mohou vojáci z 

povolání vysílat i jako jednotlivci." Odst. 3) pak upravuje možnost ozbrojených sil ČR 

účastnit se cvičení s cizími ozbrojenými silami, a to jak na území ČR, tak v zahraničí.  

První zapojení do mírových operací OSN proběhlo již počátkem roku 1989 ještě 

pod vlajkou Československa, kdy byli pozorovatelé z ČSR vypraveni do misí v Angole 

(UNAVEM 1) a Namibii (UNTAG). Do roku 2013 se ve 30 mírových misích OSN 

vystřídalo na 3000 vojáků Armády ČR. Došlo také k zapojení policistů pod záštitou 

ministerstva vnitra.  

Webové stránky ministerstva zahraničních věcí udávají, že 1. lednu 2013 byli 

čeští vojáci zapojeni do 3 misí OSN, a to v Demokratické republice Kongo 

(MONUSCO), Afghanistán (UNAMA) a UNMIK (Kosovo).95  

Česká republika a NATO 

ČR se stala členem Severoatlantické aliance v roce 1999. Zástupcem ČR v 

NATO je Stálá delegace ČR, kterou vede mimořádný a zplnomocněný velvyslanec. Pod 

něj spadají jak civilní sekce, kterou vede zástupce velvyslance, a vojenská sekce, kterou 

vede Vojenský představitel ČR ve Vojenském výboru NATO. Velitel Vojenské sekce je 

pak podřízen dvěma lidem, organizačně vedoucímu Stále delegace a věcně, v otázkách 

vojenských, náčelníkovi generálního štábu Armády ČR. 

V současné době slouží čeští vojáci v kosovské misi KFOR, které se armáda 

účastnila od roku 1999, a v afghánské misi ISAF.96  

                                                           
95 Účast ČR v mírových misích [online]. Dostupné na: 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/multilateralni_spoluprace/osn/cr_v_osn/ucast_cr_v_mirovy
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10. Perspektivy a možnosti použití moderních technologií v 

mírových operacích 

Mírové operace se v průběhu existence OSN a dalších mezinárodních organizací 

proměňovaly a jejich zaměření a způsob provedení se bude měnit i nadále. Vyvíjet se 

budou s novými hrozbami, jimž budou členské státy čelit, s měnící se geopolitickou 

situací (např. vzrůstem mocenského postavení Číny a Indie), ale také s vývojem 

moderních technologií. Také Brahimiho zpráva požaduje přizpůsobení mírových 

operací éře informačních technologií. Cílem této kapitoly je poukázat na další 

technologické inovace, kterou v následujících letech ovlivní podobu mírových operací, 

nebo ji dokonce již ovlivňují.  

Současný vývoj technologií naznačuje, že jsme na prahu snad největších změn 

ve způsobu vedení války. Válku vždy nesli na bedrech vojáci, kteří umírali a zabíjeli na 

bitevních polích. Tato v celé historii lidstva neměnná konstanta se nám rozpadá před 

očima.  

Již několik let podnikají americké vzdušné síly útoky bezpilotními letouny 

(UAV97, jinak též známé jako drony). Bezpilotní letouny jsou řízeny na dálku, 

komunikují s pilotem, který je ovládá ze vzdálenosti stovek kilometrů (a neriskuje tak 

svůj život) a mohou provádět jak pouhé pozorování, tak útočit na nepřítele. Přestože 

nejsou bezpilotní letouny běžnou součástí výzbroje armád, patří již dnes do běžné 

reality vedení bojů a jejich počet a technická dokonalost budou dále růst. 

Neviditelné, ale neméně podstatné, jsou změny v kyberprostoru. Současné 

konflikty, a v budoucnosti bude tento poměr daleko výraznější, se již zdaleka 

neodehrávají jen ve fyzickém a viditelném světě. Zapojením těch nejdůležitějších 

prostředků, které zaručují existenci naší civilizace, do globální komunikační sítě je 

zároveň vystavujeme nebezpečí útoku z opačného konce světa. Tyto útoky jsou obtížně 

sledovatelné, útočníkovi se při jejich použití jen velmi těžko dokazuje vina a většinou 

ani nejsou považovány za podstatné, protože škoda, kterou způsobují, je z velké části 

imateriální.  

                                                           
97 angl. Unmanned Aerial Vehicle 
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Ale i to se mění. V roce 2009 napadl Izrael íránský jaderný program a zničil 

centrifugy určené k obohacování uranu, které mu mohly umožnit získání jaderných 

zbraní. Nebylo to poprvé. Již dříve se Izrael rozhodl zničit, nebo alespoň zpomalit, 

jaderný program muslimského státu, a to v roce 1981 zničením iráckého reaktoru 

Osirak. Izrael tehdy k útoku potřeboval čtrnáct stíhaček.98 O pouhých 18 let později, v 

roce 2009, k tomu potřeboval jen počítače.  

Státy si tuto změnu uvědomují. V roce 2013 vznikl pod záštitou NATO 

Talinnský manuál, studie, která si vzala za úkol zmapovat, jak zapadá nová realita do 

současného válečného a mezinárodního humanitárního práva. 

"A cyber operation constitutes a use of force when its scale and effects are 

comparable to non-cyber operations rising to the level of a use of force."99 

"A cyber operation, or a threatened of cyber operation, constitutes an unlawful 

threat of force when the threatened action, if carried out, would be an unlawful use of 

force."100 

 Přestože ještě uplyne nějaký čas, než bude příčinou války kybernetický útok, 

škody, které se jím dají způsobit, se mohou v konečném důsledku vyrovnat použití 

zbraní.      

OSN a bezpilotní technologie 

Název bezpilotní letouny, používaný v současnosti, je zavádějící, protože 

neumožňuje adekvátně rozlišit mezi dvěma druhy technologií zmíněnými v předchozí 

podkapitole. Může se totiž jednat jak o bezpilotní letouny řízené na dálku, tak o plně 

autonomní zbraně s vlastní možností se rozhodovat.  

Zvláštní zpravodaj OSN Christoph Heyns101 definoval tyto plně autonomní 

zbraňové systémy, které nepotřebují po své aktivaci žádnou další komunikaci s 

člověkem. Tyto stroje postrádají morální korektiv a jejich zneužití například 

                                                           
98 Correll, John T. Air Strike at Osirak. [online] Dostupné na: 

http://www.airforcemag.com/MagazineArchive/Pages/2012/April%202012/0412osirak.aspx (navštíveno 

dne 14. 3. 2014). 
99 Schmitt, Michael N. (ed.) Tallinn Manual on the international law applicable to cyber warfare. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2013, str. 47. 
100 Tamtéž, str. 52. 
101 Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions 

http://www.airforcemag.com/MagazineArchive/Pages/2012/April%202012/0412osirak.aspx
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nedemokratickými režimy při potlačování nepokojů vzbuzuje obavy. Ve své zprávě 

však také uznal možnost, že takovéto prostředky mohou zachraňovat lidské životy nejen 

na straně jejich vlastníků a uživatelů, ale i na straně opačné, a to kvůli větší přesnosti a 

menší možnosti omylu nebo lidského selhání.102 Kupříkladu stres a pocit ohrožení není 

pro tuto technologii faktorem, přitom ale silně ovlivňuje jednání lidí.   

Je samozřejmě nutné a žádoucí poukazovat na možná porušení nejen 

mezinárodního válečného, ale i humanitárního práva, k němuž může použitím 

bezpilotních prostředků docházet (a podle všeho také dochází).  

Ale OSN se nesmí ocitnout na chvostu vojenského vývoje. Koncem roku 2013 

OSN vypustila do vzdušného prostoru na Demokratickou republikou Kongo 

neozbrojený bezpilotní letoun vybavený pozorovacími systémy, který má pomoci při 

vykonávání mandátu operace MONUSCO a umožnit lepší ochranu civilistů.103 RB 

schválila testovací použití bezpilotních letounů v lednu 2013.104  

Zároveň ale OSN pochybuje o legalitě použití bezpilotních letounů vybavených 

zbraněmi. Zatímco pozorovací bezpilotní letouny se stávají přirozenou součástí 

vojenských, ale i policejních operací, ozbrojené bezpilotní letouny vyvolávají 

kontroverze. Vyvstává však otázka, jsou-li tyto kontroverze vyvolávány samotnou 

technologií nebo způsobem, jakým je používána. 

Vztah bezpilotních zbraní k mezinárodnímu právu 

Kritika namířená proti dnes používaným bezpilotním prostředkům ovládaným na 

dálku vyvěrá z mezinárodněprávního rozlišení zbraní na prostředky k vynucování 

práva105 a prostředky k vojenskému střetnutí. Armáda používá bezpilotní letouny jako 

prostředky k dopravení bomb na cíl nebo odpálení raket, bezpilotní letouny jsou z této 

logiky jasně vojenské zbraně, protože policie nepoužívá bomby a rakety. V tom případě 

podléhají Chartě OSN, která ovšem odmítá použití vojenské síly a staví je mimo zákon 

                                                           
102 Human Rights Council holds dialogue on Extrajudicial and Summary Executions and on Internally 

Displaced Persons [online]. Dostupné na: 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13384&LangID=E 

(navštíveno dne: 3. 3. 2014) 
103 UN launches UAV to better protect civilians in vast DR Congo [online]. Dostupné na: 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=46650&#.UxOYHfl5O1U (navštíveno dne: 2. 3. 2014). 
104 February 2013 Monthly Forecast [online]. Dostupné na: http://www.securitycouncilreport.org/ 

monthly-forecast/2013-02/democratic_republic_of_the_congo_1.php (navštíveno dne: 2. 3. 2014). 
105angl. law enforcement 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13384&LangID=E%20
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=46650&%23.UxOYHfl5O1U
http://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2013-02/democratic_republic_of_the_congo_1.php
http://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2013-02/democratic_republic_of_the_congo_1.php
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s určitými výjimkami, mezi nimiž se nachází i možnost, že stát, na jehož území k 

zásahům dochází, o to provozovatele bezpilotních letounů požádá. V tom případě je 

také nutné dodržovat principy nasazení vojenských sil, a to nutnost přiměřenost účelu, k 

němuž jsou nasazené.  

Mezinárodní společenství již v minulosti zakázalo používání některých zbraní - 

chemických, biologických a dalšího rozšiřování jaderných zbraní. Jejich společným 

jmenovatelem je s ničím nesrovnatelný ničivý účinek. Takový účinek bezpilotní letouny 

nemají, přísně vzato jsou to pouze na dálku řízená letadla. Problematika použití 

bezpilotních letounů v bojových operacích, v útocích na cíle v misích v Pákistánu, 

Jemenu a dalších státech, je ve skutečnosti otázkou, zda mají USA právo zbraně v 

těchto konfliktech vůbec použít. Zda se jedná o bezpilotní letouny, či klasická letadla, je 

z hlediska mezinárodního práva zcela vedlejší, protože jakékoliv použití síly nebo 

hrozby použití síly v mezinárodních vztazích je zakázáno článkem 2 odst. 4 Charty 

OSN106.   

Bezpilotní letouny jsou konvenční zbraní a není nutné je jakkoliv odlišovat od 

jiných konvenčních zbraní kromě toho, že jsou na vyšším stupni technologického 

vývoje a je možné je použít takřka nepozorovaně. V zásadě se tedy jedná opět o 

rozlišení policejní a vojenské operace, a zda mají být ozbrojené bezpilotní stroje uznány 

za sílu policejní či vojenskou.  

Použití bezpilotních letounů je možné, ale musí se odehrát pod stejnými pravidly 

jako použití jakýkoliv jiných konvenčních zbraní v rámci mezinárodních práva, a to 

jsou souhlas, sebeobrana nebo použití síly na uznaném právním základě, například 

rezoluce Rady bezpečnosti. 

Zákaz automatických zbraní 

Autonomní zbraně, někdy zjednodušeně nazývané roboti, jsou takové, které v 

zásadě nevyžadují kontrolu lidského "pilota". Jednají a reagují na základě svých vjemů 

a v rámci programu, který jejich jednání staví do konkrétního rámce skládajícího se z 

                                                           
106 Čl. 4 odst. 2 Charty OSN: "All Members shall refrain in their international relations from the threat or 

use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner 

inconsistent with the Purposes of the United Nations." 
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povolení a zákazů. To znamená, že tyto autonomní zbraně mohou jednat v zásadě bez 

toho, aby je kontroloval člověk.  

Lze rozlišit tři stupně autonomie těchto zbraní, a to: 

(1) s člověkem v obraze, kdy autonomní zbraň sama jedná a identifikuje cíle, 

zasáhnout proti nim ale může pouze s výslovným lidským příkazem; 

(2) s člověkem dohlížejícím, kdy autonomní zbraně vybírají samy cíle a mohou 

také samy zaútočit, ovšem člověk na jejich činy dohlíží a může je zastavit, a  

(3) bez dohledu člověka, kdy autonomní zbraně samy jednají a mohou zaútočit 

bez jakékoliv kontroly ze strany člověka.107  

V případě druhého a třetího typu autonomních zbraní se objevuje otázka 

morálky a citové reakce ve vyhrocených situacích. Robot neudělá chybu ze vzteku, 

nervozity či z pocitu ohrožení, ale druhou stranou mince je absence empatie. 

Autonomní zbraně nemohou rozlišit, nebude-li to v jejich programu, která akce je 

správná a která už překračuje hranici. Už proto, že tato hranice je většinou velmi 

nejasná a tvoří se především vlastním lidským úsudkem. Odstraněním lidského 

elementu tak vlastně odstraňujeme lidskost z jednání represivních složek. 

Další spornou otázkou je odpovědnost. Kdo je odpovědný za činy autonomního 

systému?  

Odpovědnost za tyto činy je nutné vyjasnit ještě před použitím těchto zbraní, 

protože potenciálních odpovědných osob je příliš mnoho (ten, kdo nařídil jejich 

nasazení, programátor, výrobce a další) a určení osoby odpovědné až po provedeném 

zásahu se může ukázat jako nesplnitelný úkon.108  

V roce 2012 představila organizace Human Rights Watch v dokumentu Loosing 

Humanity: The Case against Killer Robots sadu doporučení, jak by mělo mezinárodní 

společenství reagovat na budoucí možnost vzniku plně autonomních zbraní. Státy světa 

by podle ní měly zakázat vývoj, produkci a použití takových zbraní, přijmout 

                                                           
107 angl. (1) Human-in-the-Loop Weapons; (2) Human-on-the-Loop Weapons a (3) Human-out-of-the-

Loop Weapons 
108 Loosing Humanity: The Case against Killer Robots. International Human Rights Clinic. November 

2012, str. 1-4 
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mezinárodní pravidla pro zákaz vývoje, produkce a použití a zahájit inspekce 

technologií, které by mohly vést k vytvoření plně autonomních zbraní.  

Tyto zbraně jsou však již používány, například izraelský Iron Dome slouží k 

ochraně Izraele proti raketovým útokům a lidská obsluha jen rozhoduje, zda má ke 

zničení cíle dojít, nebo ne. Jedná se tedy o první z výše popsaných typů. Také ve 

výzbroji USA slouží autonomní zbraňové systémy již mnoho let, a to námořní Aegis a 

pozemní Patriot. 

Ruská federace v dubnu 2014 zveřejnila plán, podle kterého hodlá chránit své 

vojenské základy pomocí automatických robotických zbraní. Oproti americkému a 

izraelskému systému, které nemohou zaútočit bez souhlasu člověka, mají být ruské 

autonomní zbraně schopné najít a zničit cíl bez lidského zásahu. Rusko tak posunulo 

hranici robotických zbraní, hodlá nasadit do aktivní služby autonomní zbraň třetího 

typu.109 Byla tímto definitivně překročena hranice mezi lidmi ovládanými zbraněmi a 

plně autonomními zbraněmi?  

Obavy existují také z hlediska mezinárodního práva na obranu, která musí být 

proporcionální. Zaprvé je otázkou, zda posouzení proporcionality chladnou kalkulací 

spíše než lidskou úvahou je nebezpečnější. Problematickou může být automatizace 

procesu posuzování, protože i v tomto případě hraje důležitou úlohu lidský vjem a 

pocity.  

Současné mezinárodní právo je postaveno na lidském úsudku, a to nejen ve výše 

zmíněné otázce proporcionality, ale i v posouzení humanitních aspektů některých činů. 

Je také pravdou, že stroje, byť sebepečlivěji naprogramované, nebudou mít schopnost 

úsudku adekvátní vůči lidskému uvažování. Nebudou schopny empatie a lítosti, 

nebudou schopny učinit (nebo naopak neučinit) nějaký krok jen na základě své víry, že 

je to nejlepší možné řešení.  

                                                           
109 Hambling, D. Armed Russian robocops to defend missile bases [online]. Dostupné na: 

http://www.newscientist.com/article/mg22229664.400-armed-russian-robocops-to-defend-missile-

bases.html#.U2Czkfl_tpI (navštíveno dne: 30. 4. 2014) 

http://www.newscientist.com/article/mg22229664.400-armed-russian-robocops-to-defend-missile-bases.html%23.U2Czkfl_tpI
http://www.newscientist.com/article/mg22229664.400-armed-russian-robocops-to-defend-missile-bases.html%23.U2Czkfl_tpI
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11. Závěr 

Vytvoření mezinárodních organizací založených na principu kolektivní 

bezpečnosti znamenalo důležitý milník v historickém vývoji nejen západní civilizace. 

Jakkoliv je jistě možné kritizovat jejich činnosti (nebo nečinnost), je důležité si 

uvědomovat úspěchy, jichž dosáhly. Velké mezistátní konflikty v posledních 

desetiletích v podstatě neprobíhají a mezinárodní pravidla zakázala získávání území 

násilnou cestou. V současnosti je možné sledovat nárůst vnitřních tenzí a případných 

vnitřních konfliktů ve státech a je na OSN a dalších mezinárodních organizacích, aby 

přispívaly k řešení těchto konfliktů pokojnou, diplomatickou a především nenásilnou 

cestou. Stejně jako vymýcení mezistátních konfliktů se ukázalo jako úkol pro 20. století, 

vymýcení vnitrostátních násilností bude úkolem století 21.  

Podobně jako se proměňuje tvář světa, proměňuje se i tvář válečného konfliktu. 

Násilný útok již nemusí nutně znamenat překročení hranic vojsky, bombardování či 

dělostřelecké ostřelování. Doba informačních technologií umožňuje páchat násilné akty 

prostřednictvím internetové sítě. I na to bude muset mezinárodní společenství reagovat 

a dost možná i přinést nové chápání pojmu „agrese“.  

Účelem této práce bylo přiblížit fungování mezinárodních organizací, na 

vybraných případech ukázat jejich silné a slabé stránky a ukázat také nové výzvy, jimž 

budou čelit. Technologický vývoj, jak je ukázáno v závěrečné kapitole, přináší nejen 

nové výzvy, ale, jak autor této práce věří, také nové možnosti. Mezinárodní společenství 

musí tyto výzvy přijmout a musí se na novou situaci adaptovat.  

OSN existuje téměř 70 let a během této doby dokázala zabránit nebo omezit 

nesčetné množství konfliktů. Není to příběh úspěchu, selhání byla více než dobře 

viditelná a zvláště bolestivá v 90. letech. Není to ani příběh selhání, přestože naděje a 

cíle tvůrců OSN možná nebyly zcela naplněny.  

OSN je příběh snahy. Snahy neopakovat chyby minulosti, překonat je, být lepší. 
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and Security Policy 

UAV Unmanned Aerial Vehicle 
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UNAMA United Nations Assistance Mission in Afghanistan 
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Resumé 

Účelem této práce je poskytnout čtenáři nejen základní přehled o vzniku 

mírových operací a jejich vývoji do současné podoby, ale také předložit mu k zamyšlení 

směřování současného globalizovaného (a nadále se globalizujícího) světa v souvislosti 

s vývojem dalších mezinárodních organizací a vztahů jejich členských států. Důvodem, 

proč jsem si ji vybral, je zájem o historii a o to, co existence těchto organizací znamená 

pro naši budoucnost. Jsme kvůli nim silnější, nebo přinášejí více problémů než užitku?  

Práce se skládá z částí zaměřených na historii a organizační strukturu 

mezinárodních organizací, případových studií vybraných mírových operací, současnost 

mírových operací, účast České republiky v mezinárodních strukturách a závěrečné 

kapitoly, která se, inspirována Brahimiho zprávou, věnuje technologickému pokroku a 

jeho vlivu na současnost a budoucnost nejen mírových operací, ale i konfliktů. 

Mezinárodní organizace jsou globální nebo regionální, mohou se také lišit 

zaměřením a důvodem své existence. Myšlenky, na nichž jsou zakládány, musejí často 

ustupovat nové realitě. Jejich existenci není možné chápat jako příběh úspěchů nebo 

proher, ale jako příběh snahy dostát heslu „v jednotě je síla“.  

Kolektivní bezpečnost zajišťuje bezpečnější a klidnější život obyvatelům států, 

které se jí účastní. Členství v mezinárodních organizacích má v zásadě stejný účinek. 

Jsme členy světa, který se neustále globalizuje a v němž se objevují větší a rozsáhlejší 

mocenské celky, ať už jde o jednotlivé státy nebo o jejich společenství. Svět se spojuje, 

zvětšuje, a mezinárodní organizace a naše členství v nich jsou na to logickou odpovědí. 

Velmi palčivou otázkou je financování a odpovědnost za provedení mírové 

operace, které se věnují kapitoly 5, resp. 8. Například mechanismy financování 

mírových operací OSN je možné považovat za dostatečné, ale platební morálka 

členských států může jednoho dne podtrhnout mírovým operacím nohy - již dnes se 

dluhy některých členských států vůči OSN pohybují v řádech miliard a řešení této 

situace je zatím v nedohlednu.  

V závěrečné kapitole jsem se věnoval moderním technologiím a jejich 

perspektivě v rámci mírových operací. Zde je nutné upozornit především na 

automatické zbraně, které jsou v očích mnohých záležitostí budoucnosti, a přitom jejich 
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zavedení do služby v současnosti plánuje ruská armáda. Jejich vliv na bezpečnost a naši 

budoucnost bude nezměrný a věřím, že v současnosti je jen těžko představitelný. Je 

možné, že nás čeká největší proměna války v historii lidstva, kdy voják nadále nebude v 

jejím čele. OSN o nich již diskutuje a připravuje plány, jak se s jejich existencí 

vyrovnat, včetně možnosti jejich zákazu. 

OSN je příběhem dobře míněné snahy vytěsnit válku jako prostředek k získání 

jakéhokoliv prospěchu. Věřím, a věřím také, že tato práce to dokládá, že je to snaha 

úspěšná, ačkoliv zatím nedokončená.  
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Summary  

Peacekeeping Operations within the System of Collective Security 

The purpose of this thesis is to provide the reader not only with the basic 

overview of the formation of the peacekeeping missions and evolution of these missions 

to present form, but also to introduce him direction of present globalized (or 

globalizing) world in relation with the future development of international organizations 

and relations of its member states. The reason of my interest in this topic is my interest 

in history and what does existence of these organizations mean for our future. Are we 

stronger because of them or do they lead to more problems than they solve? 

This thesis is composed from chapters focused on history and organizational 

structure of international organizations, present state of peacekeeping operations, case 

studies of chosen peacekeeping operations, Czech Republic’s involvement in the 

international structures and final chapter inspired by the Brahimi report which is 

focused on technological progress and its effect on present and future of peacekeeping 

operations and other conflicts. 

International organizations are global or regional, are distinguished by their 

focus and reason of their existence. Ideas, on which they are based, often have to give in 

to new realities of the world. It is not possible to perceive their existence as a series of 

losses or successes but as a story of man’s effort to give a meaning to the motto “unity 

is strength”.    

Collective security provides citizens of member states with more peaceful and 

secure life. Membership in international organizations has essentially the same effect. 

The world around us is constantly globalizing. Larger and larger power unites are being 

created around us. The world is uniting, it is becoming more complex, and international 

organizations and our membership in them is logical response to that fact. 

One of the very important questions of peacekeeping is its financing and 

responsibility for it which are topics of chapter 5 and 8 respectively. For example, 

funding mechanism of UN peacekeeping can be considered working and sufficient but 

payment discipline of its member states can one day be the end of peacekeeping - as of 
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today, debts of some UN member states (including permanent members of SC) are in 

billions. 

The last chapter addresses modern technologies and their perspective in relation 

with peacekeeping operations. It is necessary to single out the automatic weapons which 

are, in eyes of many people, a thing of far future but Russian army plans to be using 

them in couple of years. Influence, which will these types of weapons have on our 

future and our security, is enormous. It is entirely possible that we are on the threshold 

of the biggest change of war in human history which could remove soldier from the heat 

of battle. But UN is already discussing issue of autonomous weapons and it is preparing 

plans how to regulate their use which may include their complete ban.  

UN is a story of well-meant effort to banish war as a means of getting any profit. 

I believe, and I also believe that this thesis is a proof of that, that it is a successful effort, 

although unfinished. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

Klíčová slova 

Kolektivní bezpečnost, mírové operace, Organizace spojených národů  

Key words 

Collective security, peacekeeping, United Nations 


