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Anotace (abstrakt) 

Tato práce se zabývá rolí Evropské unie v řešení problému neuznaných států na 

území Gruzie. Cílem práce je zjistit, jakými nástroji se EU zapojuje do řešení tohoto 

problému. Neuznané státy jsou mezinárodním společenstvím odmítány a chybí jim tedy 

základ pro vstup do mezinárodních vztahů, externí suverenita. To však nebrání tomu, 

aby neuznané státy vnitřně fungovaly a poskytovaly svým občanům funkce podobně 

jako běžné suverénní státy. Abcházie a Jižní Osetie vznikly krátce po rozpadu 

Sovětského svazu a následujících etno-politických konfliktech na jižním Kavkaze. Staly 

se tak zdánlivě nezávislými, jejich existence ale závisí na několika faktorech, z nichž 

nejdůležitějším je existence externího patrona, v tomto případě Ruska. Působení 

Evropské unie v Gruzii je zejména založeno na Evropské politice sousedství, jejímž 

cílem je podporovat vnitřní reformy a demokratizaci ve státech sousedství Evropské 

unie. Podpora demokratických reforem se však nevztahuje na neuznané státy, které jsou 

brány spíše jako vnitřní problém Gruzie, jejíž teritoriální integritu EU podporuje a 

v souladu s tím je budování neuznaných států odmítáno. Abcházie a Jižní Osetie se však 

vnitřně vyvíjí a demokratizace v nich by mohla být důležitou součástí řešení konfliktu. 

Jako neuznané státy jsou však z této části Evropské politiky sousedství vyřazeny a 

působení Evropské unie se tak těmto oblastem věnuje pouze hlavně v rámci humanitární 

pomoci a obnovy těchto regionů. 

 

 

Abstract 

This thesis considers the role of the European Union in dealing with the problem 

of unrecognized states on the territory of Georgia. The aim of the thesis is to find out 

which tools the EU employs in solving this problem. Unrecognized states are rejected as 



   

partners of the international community, thus they lack the basis for entering 

international relations, the external sovereignty. Nevertheless, this doesn't prevent them 

from functioning internally and offering their citizens functions similar to ordinary 

sovereign states. Abkhazia and South Ossetia were created shortly after the collapse of 

the Soviet Union and the following ethnopolitical conflicts in the South Caucasus. They 

have become seemingly independent, however, their existence is dependent on several 

factors, most importantly, the presence of an external patron, in this case Russia. The 

engagement of the European Union in Georgia is based on the European 

Neighbourhood Policy whose aim is to support the internal reforms and democratization 

in the countries of the EU's neighbourhood. The support of democratic reforms, 

however, doesn't encompass the unrecognized states that are perceived rather as an 

internal problem of Georgia, whose territorial integrity the EU supports and, in 

accordance with this approach, rejects the state-building in the unrecognized states. 

Abkhazia and South Ossetia are nevertheless developing internally and democratization 

inside them could represent an important part of the conflict solution. However, as 

unrecognized states they are not eligible for this part of the European Neighbourhood 

Policy, the EU's engagement in the regions concentrates mainly on humanitarian 

assitence and reconstruction of the regions. 
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Úvod 

Tato práce se zabývá otázkou, jakým způsobem se Evropská unie zapojuje do 

řešení problému neuznaných států v Gruzii. Tyto státy, Abcházie a Jižní Osetie, vznikly 

odštěpením od Gruzie, a jejich existence je také stále základem konfliktu mezi nimi a 

Gruzií. Evropská unie jako organizace složená ze suverénních států je založena na 

spolupráci se státy. Neuznané státy však stojí mimo systém suverénních států, a 

spolupráce s nimi se tak těmto principům vymyká. Cílem práce je tedy zjistit, jaké 

prvky zahraniční politiky má Evropská unie vůči neuznaným státům k dispozici, jaké 

jsou jejich možnosti v oblasti řešení těchto konfliktů a jaký vliv má na jejich použití to, 

že jsou státy neuznané. Pozornost bude věnována zejména Evropské politice sousedství, 

která tvoří základ pro spolupráci s Gruzií. Za účelem zodpovězení těchto otázek bude 

nejprve popsán fenomén neuznaných států jako takový a neuznané státy v Gruzii, 

posléze bude v práci zkoumána spolupráce EU s Gruzií, do které spadají i neuznané 

státy, a budou objasněny rozdíly mezi spoluprací s původním státem a neuznanými 

státy. 

Otázka neuznaných států si zasluhuje pozornost, jelikož vnitrostátní konflikty 

spojené s existencí separatistických území jsou v současné době poměrně častým typem 

konfliktů, a jejich řešení je komplikované právě neuznáváním suverenity těchto států. 

Přestože ale neuznané státy nejsou plnoprávnými členy mezinárodního společenství, 

které je považuje za nelegální, nemůže jejich přítomnost ignorovat. Existence většiny z 

nich, přestože příměří v nich bylo uzavřeno, představuje nevyřešený konflikt. Jelikož 

jádrem sporu je právě území, na kterém se stát nachází, hledání řešení je komplikované. 

Existence neuznaného státu je propojena s daným vnitrostátním konfliktem a vyřešení 

otázky statusu neuznaného státu je nutným krokem k definitivnímu vyřešení konfliktu.  

Důvodů, proč by se měla otázkou neuznaných států zabývat Evropská unie, je 

několik. Za prvé jsou, jak bylo řečeno, součástí konfliktů, které mohou ohrožovat 

stabilitu ve svém okolí a zamezovat zde efektivní spolupráci se zahraničím, a které 

s sebou nesou také humanitární rizika. Je tedy v zájmu mezinárodního společenství 

včetně EU tento problém vyřešit.
1
 Za druhé problém neuznaných států je v současné 

době Evropské unii poměrně blízko. Jeden z neuznaných států (Severokyperská turecká 

republika) se nachází přímo na (mezinárodně uznávaném) území jejího členského státu, 

                                                 
1
 Nina Caspersen, Antje Herrberg, Engaging Unrecognised States in Conflict Resolution, Initiative for 

Peacebuilding Mediation Cluster (prosinec 2010): 8-9. 
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další jsou pak lokalizovány v blízkém okolí EU na území států, se kterými udržuje 

vztahy skrze Evropskou politiku sousedství. Jedním z těchto států je právě Gruzie. Celá 

oblast jižního Kavkazu je navíc pro Evropskou unii strategicky důležitým územím, jak 

z pohledu její lokalizace na hranicích mezi Evropou a Asií a polohy mezi Černým a 

Kaspickým mořem, tak také z hlediska evropských energetických zájmů, jelikož je 

zdrojem i tranzitní oblastí energetických surovin. Ve své European Security Strategy 

z roku 2003 si také EU vytyčila tři základní cíle své zahraniční politiky – snahu o řešení 

bezpečnostních hrozeb včetně regionálních konfliktů, zajištění stability a bezpečnosti ve 

svém okolí a třetí, dlouhodobější cíl v podobě úsilí o udržení mezinárodního pořádku 

pomocí spolupráce s mezinárodními i regionálními organizacemi.
2
 Plnění těchto zájmů 

tedy souvisí s rolí Evropské unie v jejím okolí a řešením místních konfliktů. Existence 

neuznaných států na území Gruzie je komplikací pro spolupráci Gruzie s EU a brání i 

efektivnější spolupráci v regionu. Řešení problému neuznaných států má tedy pro 

politiku Evropské unie v jejím sousedství poměrně velký význam, a proto považuji za 

důležité se touto problematikou zabývat. 

Práce je rozdělena do tří kapitol. V první kapitole je definován pojem neuznaný 

stát a kapitola také objasňuje, jak tyto entity fungují a jaké možnosti spolupráce s nimi 

má mezinárodní společenství včetně Evropské unie. Následující kapitola se zabývá 

vznikem neuznaných států na území Gruzie, jejich vývojem a vnitřní situací v nich. 

Tato část práce by tedy měla poskytnout základní informace o neuznaných státech, 

kterými se práce zabývá, což je důležité pro pochopení kontextu, ve kterém se odehrává 

působení Evropské unie. Třetí kapitola pak již zkoumá způsoby zapojení Evropské unie.  

Při přípravě práce bylo použito množství zdrojů, a to jak odborné literatury a 

článků, tak také internetových zdrojů, které nabízí aktuální informace o problematice. 

Zde budou zmíněny ty publikace, které byly pro práci stěžejní. Literatura zabývající se 

teorií de facto států je poměrně početně omezená. V této práci byla zásadní pro 

problematiku neuznaných států a jejich vztahů s mezinárodním společenstvím kniha De 

Facto States: The Quest for Sovereignty. Tato publikace poskytuje jak obecný úvod do 

tématiky, tak konkrétní příklady fungování neuznaných států. Možnostmi spolupráce 

mezinárodního společenství s de facto státy se zabývá také publikace Engaging 

Unrecognised States in Conflict Resolution, která byla pro tuto práci cenným zdrojem 

informací, stejně jako další články jedné z autorek, Niny Caspersen. Jako základ pro 

                                                 
2
 Derek E. Mix, „The European Union: Foreign and Security Policy, Current Politics & Economics of 

Europe 24, č. 1/2 (2013), http://www.ebscohost.com (staženo 10. 4. 2014), 8-9. 



   

 

4 

  

pochopení problému budování národní identity zde posloužila kniha Immagined 

Communities která toto téma zpracovává velmi detailně. Konflikty vedoucí ke vzniku 

neuznaných států a separatismus v post-sovětském je podrobně popsáno v knize Julie A. 

George v The Politics of Ethnic Separatism in Russia and Georgia. Tato publikace se 

zabývá různými aspekty vývoje separatismu po pádu Sovětského svazu, a byla tak 

velmi přínosná pro vysvětlení této počáteční fáze existence neuznaných států. Vnitřním 

vývojem de facto států a jejich ekonomickým fungováním se zabývají Charles King a 

Dov Lynch, jejichž články byly v práci také využity. Důležitým zdrojem jsou také 

publikace různých organizací, zejména International Crisis Group, jejíž analýzy přináší 

často velmi podrobné a souhrnné informace o aktuální situaci uvnitř neuznaných států, 

nebo European Policy Centre. Zajímavý pohled na situaci ze strany neuznaných států 

samotných poskytuje článek Liany Kvarchelii Perceptions of the EU in Abkhazia, který 

se zabývá postojem veřejného mínění vůči působení Evropské unie v Abcházii a byl 

vypracován ve spolupráci několika nevládních organizací. Zkoumání role Evropské unie 

v řešení problému neuznaných států je pak založeno zejména na dokumentech, které 

v souvislosti se svým působením EU publikuje, a na internetových zdrojích. 
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1. Přístup Evropské unie k neuznaným státům 

První kapitola se věnuje vymezení pojmu neuznaný stát a vysvětlení jeho 

vlastností a postavení v mezinárodním systému. Dále pak bude zkoumat postoj 

mezinárodního společenství a Evropské unie vůči neuznaným státům a možnosti, které 

ve spolupráci s tímto typem států Evropská unie má. 

1.1  Úvod do problematiky neuznaných států 

Nejprve je třeba definovat, co vlastně neuznaný stát je a jak vzniká. Kromě 

termínu neuznané státy jsou často používanými názvy pro tyto entity „de facto státy“, 

„pseudo-státy“ či „kvazi-státy“. Neuznané státy vznikají jako výsledek silné vůle po 

vlastním státě a neochoty mezinárodního společenství povolit rozdělení státu. Jsou často 

schopny vykonávat funkce státu a mají podporu své populace, jejich problémem je však 

to, že nejsou uznány „de jure“, ze strany mezinárodního společenství.
3
 Touha oddělit se 

od původního multietnického státu může být spuštěna různými důvody, které se 

v jednotlivých případech liší, důležité však je, že tento separatismus s sebou nese 

teritoriální požadavky. Pokud určitá skupina usiluje o vytvoření společného státu, 

objevuje se nacionalismus, který prezentuje tuto skupinu jako národ, jenž má právo na 

svůj národní stát.
4
 Nacionalismem se zabývá velké množství autorů

5
, velmi přínosná je 

pro úvahy o nacionalismu a myšlence národní identity teorie Benedicta Andersona. Jeho 

základním tvrzením je, že národ není skutečnou realitou, ale sociálním konstruktem, 

který nazývá „představou společenství“.
6
 Přestože národ dnes považujeme za odvěký a 

nezpochybnitelný, vznikal tento přístup postupně, za pomoci společného jazyka, 

literatury a kultury.
7
 Pro národ jako „představu společenství“ je důležitá také historie, 

s jejíž pomocí je národní identita budována.
8
 Přestože je tedy myšlenka národa 

konstruktem a může být budována tak, aby vyhovovala nacionalistickým požadavkům, 

není ani tak zásadní to, zda je založena na pravdivém historickém pozadí či ne, důležitá 

                                                 
3
 John McGarry, předmluva ke knize De Facto States: The Quest for Sovereignty, Tozun Bahcheli, Barry 

Bartmann, a Henry Felix Srebrnik (London: Routledge, 2004), 2. 
4
 Craig Calhoun, „Nationalism and Ethnicity“, Annual Review of Sociology 19, č. 1 (1993): 230, 

http://www.ebscohost.com (staženo 31. 1. 2014). 
5
 Dalšími významnými teoretiky národa a nacionalismu jsou také např. Miroslav Hroch nebo Anthony D. 

Smith 
6
 Benedict R. Anderson, Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism 

(London: Verso, 2006). 
7
 Anderson, Imagined communities, 133-134. 

8
 Ibid., 118. 
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je už samotná její existence a to, že je přijímána veřejností.
9
 Národní identita tedy 

samozřejmě není omezená na suverénní státy, ale stejně tak je základem identity v 

neuznaných státech, kde je, vzhledem k tomu, že je vnějším světem zpochybňována, 

často naopak velmi silná.   

Většina světových států jsou státy multietnické, v nichž může docházet 

k nespokojenosti menších etnických skupin, které pak usilují o osamostatnění. 

Mezinárodní společenství je ale tvořené těmito státy a dělení se proto snaží zabránit.
10

 

Tím ale dochází k situaci, kdy jsou současné běžné postupy při uznávání států často 

velmi paradoxní. Zatímco některé nefunkční státy („failed states“) jsou nadále 

suverénními státy a členy mezinárodního společenství, některým prakticky fungujícím 

státům je uznání odmítáno.
11

 Suverenitu státu lze rozdělit na vnitřní a vnější. Vnitřní 

znamená uznání ze strany obyvatel a schopnost vykonávat běžné funkce státu, vnější je 

pak uznání na mezinárodní úrovni.
12

 Obvyklé pojetí suverenity je založeno na právním 

základě, tedy na aktu uznání státu ostatními státy, což pak stát opravňuje ke vstupování 

do mezinárodních vztahů.
13

 Tato externí dimenze suverenity je tedy to, co z pohledu 

mezinárodního společenství dělá stát suverénním.
14

 Nicméně vnitřní suverenita 

nesouvisí s uznáním či neuznáním ze strany mezinárodního společenství, ale týká se 

naopak vnitřního fungování státu. Pojetí státu jako jednotky, která je schopna spravovat 

své území, se tak vztahuje jak na státy uznávané, tak i na ty neuznané. Správa a řízení 

státu zahrnují to, že stát poskytuje právní rámec na daném území, fungování politických 

a sociálních institucí, které vytváří a implementují politická rozhodnutí, zajišťuje 

bezpečnost svých občanů a poskytuje veřejné služby.
15

 Tyto prvky státnosti se 

                                                 
9
 Shannon O´Lear, Robert Whiting, „Which Comes First, the Nation or the State? A Multiple Scale 

Model Applied to the Nagorno-Karabakh Conflict in the Caucasus“, National Identities 10, č. 2 (červen 

2008): 193, http://www.ebscohost.com (staženo 2. 12. 2013). 
10

 Tozun Bahcheli, Barry Bartmann a Henry Felix Srebrnik, úvod ke knize De Facto States: The Quest for 

Sovereignty, Tozun Bahcheli, Barry Bartmann, a Henry Felix Srebrnik (London: Routledge, 2004), 4-6. 
11

 Bahcheli, De Facto States, 12. 
12

 Pål Kolstø, „The Sustainability and Future of Unrecognized Quasi-States“, Journal of Peace Research 

43, č. 6 (listopad 2006): 724-725, http://www.jstor.org (staženo 8. 12. 2013). 
13

 Eiki Berg, Ene Kuusk, „What Makes Sovereignty a Relative Concept? Empirical Approaches to  

International Society“, Political Geography 29, č. 1(2010): 42, http://www.sciencedirect.com (staženo 2. 

4. 2014). 
14

 John Agnew, „Sovereignty Regimes: Territoriality and Sovereignty in Contemporary World Politics“, 

Annals of the Association of American Geographers 95, č. 2 (červen 2005): 439, 

http://www.ebscohost.com (staženo 19. 4. 2014). 
15

 Thomas Risse, Governance Configurations in Areas of Limited Statehood: Actors, Modes, Institutions, 

and Resources, SFB-Governance Working Paper Series 32 (duben 2012): 7-8, http://www.sfb-

governance.de/en/publikationen/sfbgov_wp/wp32_en/wp32.pdf?1339667835 (staženo 15. 5. 2014). 
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odehrávají i v neuznaných státech, přestože míra, do jaké se daří v neuznaných státech 

efektivně vládnout, je různá a zpravidla nedosahuje úrovně uznaných států.
16

  

1.2 Postoj mezinárodního společenství vůči neuznaným státům 

Uznávání států prošlo od konce 2. světové války významnými změnami, ty ale 

souvisely hlavně s otázkou dekolonizace, která spustila nárůst počtu nových států a 

podpořila myšlenku separatismu i jinde. Jinak se ale postoj států příliš nezměnil, což se 

ukázalo i po pádu SSSR a rozpadu Jugoslávie, kdy bylo mezinárodní společenství 

opatrné v tom, jaký přístup zvolit. Také Evropská unie byla rozdělená ohledně toho, 

které státy bývalé Jugoslávie by měla uznat a které ne.
17

 Nakonec bylo v tomto případě 

rozhodnuto, že uznání přísluší bývalým republikám federace, zatímco požadavky 

etnických skupin mají být řešeny uvnitř států, formou ochrany jejich práv.
18

 Systém 

uznávání států se sice těmto událostem částečně přizpůsobil, otázka teritoriální integrity 

jako základního principu se ale nezměnila.
19

 Mezinárodní společenství je stále založeno 

na tomto postoji a k uznávání nových států přistupuje velmi váhavě, protože se obává, 

že uznání jednoho státu může přinést vlnu nových žádostí a nastavit tak nebezpečný 

precedent.
20

    

Pokud se tedy státy i mezinárodní organizace angažují v otázce nějakého 

neuznaného státu, přistupují k ní obvykle jako k internímu problému původního státu a 

snaží se ji řešit tak, aby nebyla narušena suverenita tohoto státu.
21

 De facto státy však 

považují samy sebe za schopné vstupovat do mezinárodních organizací a jednat 

s nimi.
22

 Přístup, kdy je jeho existence nahlížena ze strany původního státu a s ním 

samotným je jednání odmítáno, tedy de facto stát ke smířlivosti příliš nevede. 

Mezinárodní společenství má podle Pegga v zásadě tři možnosti, jak vůči de facto 

státům postupovat. Může se proti nim aktivně postavit, například tím, že na ně uvalí 

embargo, což samozřejmě poškozuje de facto stát, který je takto izolovaný, ale i 

                                                 
16

 Nina Caspersen, „Democracy, Nationalism and (lack of) Sovereignty: the Complex Dynamics of 

Democratisation in Unrecognised States“, Nations and Nationalism 17, č. 2 (duben 2011): 338, 

http://www.ebscohost.com (staženo 28. 1. 2014). 
17

 Bahcheli, De Facto States, 12-13. 
18

 Ibid., 13. 
19

 Nina Caspersen, „From Kosovo to Karabakh: International Responses to De Facto States“, 

Südosteuropa 56, č. 1 (2008): 5-6, http://eprints.lancs.ac.uk/28070/1/From_Kosovo_to_Karabakh.pdf  

(staženo 27. 3. 2014). 
20

 Bahcheli, De Facto States, 22.  
21

 Ibid., 27. 
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mezinárodní společenství, jelikož takový stát je právní „černou dírou“, kde není možné 

se domáhat práva a může být úkrytem před zákony. Poměrně častý je druhý přístup, 

ignorování existence de facto státu. V tomto případě se s neuznaným státem také 

nespolupracuje, nemohou se do něj tedy dostat ani různé mezivládní nebo nevládní 

organizace a stát je víceméně také izolovaný. Třetí postup je přijetí existence de facto 

státu (ne ale jeho uznání) a snaha hledat způsob, jak s ním jednat. V některých 

případech mohou mít de facto státy třeba i neoficiální zastoupení v zahraničí. Stát může 

přijímat humanitární pomoc a může dojít i k takové míře spolupráce, že mezinárodní 

společenství má určité možnosti, jak směřovat vývoj neuznaného státu žádoucím 

směrem. Úskalí tohoto přístupu ale spočívá v tom, že spolupráce s de facto státy je 

v původních státech vnímána většinou negativně.
23

 

Podle Lynche by se mělo mezinárodní společenství v přístupu k de facto státům 

vyvarovat dvou závěrů, které jsou široce přijímány, ale nejsou zcela pravdivé, a sice že 

hlavním problémem v řešení konfliktu jsou externí patroni, tedy státy, které zvenčí de 

facto stát podporují, a že konflikty jsou zamrzlé („frozen conflicts“). Situace v de facto 

státech totiž nezamrzla, ale vyvíjí se a je třeba pracovat s novou realitou, která se liší od 

té těsně po oddělení.
24

 Role externího patrona může být sice významná, ale, zvlášť 

pokud je vztah mezi de facto státem a patronem asymetrický (tedy pokud je zde silný 

patron a relativně slabý de facto stát), může to přenést celý problém do úplně jiné 

dimenze. Separatismus je vnímán jako vnucený externím partnerem a celý konflikt jako 

spor původního státu a externího partnera, přičemž účast samotného de facto státu je 

pak téměř vynechána.
25

 Přitom de facto státy nejsou jen separatisté, ale dochází v nich 

k vytvoření skutečných států, které mají svou identitu a obyvatelé se cítí být občany 

těchto států. Pokud by se tedy měly vrátit zpět do původního státu, nešlo by ani tak o 

zpětné začlenění, jako o sloučení dvou různých států.
 26

 Dochází zde tedy k problému, 

kdy vnější účastníci, kteří se snaží konflikt řešit, jsou přesvědčeni, že pro de facto státy 

je získání suverenity maximum, čeho mohou dosáhnout. Situace je ale opačná, de facto 

státy považují suverenitu za základ své identity, tedy naopak je to jejich základní 

                                                                                                                                               
22

 Scott Pegg, De Facto States in the International System, Institute of International Relations, University 

of British Columbia,Working Paper 21, č. 1 (únor 1998):1, http://www.sirag.org.uk/defactostates-

somaliland.pdf (staženo 3. 4. 2014). 
23

 Ibid., 4-8. 
24

 Dov Lynch, „Separatist States and Post-Soviet Conflicts“, International Affairs 78, č. 4 (říjen 2002): 

835, http://www.ebscohost.com  (staženo 2. 4. 2014). 
25

 Bahcheli, De Facto States, 16. 
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požadavek, o kterém odmítají vyjednávat.
27

  Jednání s de facto státy a snaha o vyřešení 

konfliktu se tak často točí v kruhu protichůdných požadavků obou stran a v jejich 

odlišném pojetí konfliktu. 

 

1.3 Postoj Evropské unie vůči neuznaným státům 

Stejně jako pro jiné mezinárodní aktéry, je i pro EU základem přístupu k de 

facto státům princip teritoriální integrity. Evropská unie je sama o sobě společenstvím 

států a jejími partnery v mezinárodních vztazích jsou suverénní státy, tudíž tak jako jiné 

státy či organizace separatismus nepodporuje. Pokud ale chce přispět k řešení 

vnitrostátních konfliktů, musí najít cestu, jak k neuznaným státům přistupovat. Jakékoli 

aktivity v neuznaném státě ale většinou závisí na přístupu původního státu, který je 

může vidět jako posilování separatistů a podkopávání jeho vlastní územní celistvosti. 

Některé státy jsou proto striktně proti mezinárodní účasti, což je případ Ázerbájdžánu a 

jeho postoje vůči Náhornímu Karabachu, jiné státy jsou ale vstřícnější, např. Moldavsko 

v otázce Podněsterské republiky.
28

 Aktivity v neuznaných státech jsou však stejně 

obvykle apolitické a vyhýbají se jednání s představiteli neuznaných států.
29

 Obavy 

z toho, co spolupráce s de facto státy může přinést, nejsou úplně neoprávněné. Ať 

mezinárodní společenství s de facto státy spolupracuje či ne, vždy to může vyústit v 

posilování identity státu. Pokud spolupráce existuje, pak ji může de facto stát využít 

k budování institucí a sebe sama jako státu, pokud je izolován, tak to ale identitu také 

posiluje, a navíc tento přístup zvyšuje napětí mezi de facto státem a původním státem a 

utvrzuje jej v nutnosti za nezávislost bojovat.
30

 Odmítání spolupráce s neuznanými státy 

je tedy nemusí přimět ke kompromisům, ale naopak je přivede k větší závislosti na 

externích patronech a posiluje pocit izolovanosti a nutnosti bránit, co si stát vydobyl. 

Pokud tedy má někdy dojít ke skutečnému vyřešení konfliktu, musí takové řešení brát 

v úvahu i neuznané státy, jednání s nimi se tedy nelze vyhýbat.
31

  

Řešení konfliktu však nemusí znamenat pouze vedení mírových jednání, která 

jsou zvláště v případě de facto států a původních států, kdy jsou zájmy obou účastníků 

                                                                                                                                               
26

 Charles King, „The Benefits of Ethnic War: Understanding Eurasia's Unrecognized States“, World 

Politics 53, č. 4 (červenec 2001): 525, http://www.jstor.org (staženo 8. 12. 2013). 
27

 Dov Lynch, „Separatist States and Post-Soviet Conflicts“, 838. 
28

 Caspersen,  Engaging Unrecognised States in Conflict Resolution, 9. 
29

 Ibid., 9. 
30

 Dov Lynch, „Separatist States and Post-Soviet Conflicts“, 843-45. 
31

 Caspersen,  Engaging Unrecognised States in Conflict Resolution, 9. 
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jasně protichůdné, velmi komplikovaná. Může jít také o účast na nižším stupni, 

například formou spolupráce s nevládními organizacemi a snahou o dialog. Podle EU 

samotné spočívá její silná stránka a přidaná hodnota právě v tom, že je vnímána jako 

důvěryhodný aktér prosazující demokracii, mír a lidská práva, což jí umožňuje vést 

vyjednávání a dialog mezi stranami konfliktu.
32

 Evropská unie je velmi specifickým 

účastníkem mezinárodních vztahů. Často bývá označována jako „civilní“ či 

„normativní“ síla, jelikož používá spíše prostředky „soft power“ než vojenskou sílu a 

zároveň základem EU samotné jsou určité normy a hodnoty, které dodržuje a prosazuje, 

aby se k nim připojili i ostatní.
33

 Od vzniku Společné bezpečnostní a obranné politiky 

na konci 90. let není EU již jen čistě civilní silou, přesto však použití nevojenských 

prostředků převládá, což je jeden z důležitých aspektů zahraniční politiky EU, jelikož 

v současné době a v určitých typech konfliktů může být právě tento přístup, kombinující 

vojenskou složku, ale hlavně otázky ekonomické, sociální a kulturní, nejvhodnější. 

Příkladem mohou být právě konflikty vnitrostátní, jejichž řešení je často komplikované 

a vyžaduje kombinaci přístupů, jak ji praktikuje EU.
34

   

Jak již bylo zmíněno, EU přistupuje k řešení konfliktů spíše cestou „soft power“, 

civilními prostředky a prosazováním určitých hodnot a norem. Snahou EU je také 

změnit přístup konfliktních stran pomocí postupného navazování kontaktů a spolupráce 

mezi nimi. V této souvislosti je důležitou součástí práce EU podpora občanské 

společnosti. Hlavní přínos spolupráce s nevládními organizacemi a dalšími subjekty 

občanské společnosti na řešení konfliktu je v tom, že tyto organizace mají přímý vliv na 

veřejnost a převádí do praxe politická rozhodnutí. Jejich působení může mít kladný, ale 

i záporný vliv na vnímání konfliktu společností. Občanská společnost může podporovat 

diskurz vedoucí ke stupňování konfliktních nálad, na druhou stranu ale může tvořit 

kontakty mezi stranami, a to i v případě, že oficiální političtí představitelé odmítají 

kompromis a na vyšší úrovni se konflikt nedaří řešit.
35

 EU se podporou organizací 

v rámci občanské společnosti dostává blíže k danému problému, kontakty s občanskou 

společností napomáhají většímu porozumění situaci a možnosti řešení konkrétních 

otázek. Podporou místních projektů a organizací se navíc EU zapojuje do jednání s 

                                                 
32

 „Council of the EU (2009). ‘Concept on strengthening EU mediation and dialogue capacities’, 

15779/09, Brussels.“ citováno v: Caspersen,  Engaging Unrecognised States in Conflict Resolution, 10. 
33

 Delphine Deschaux-Beaume, „The EU as a Global Peace Actor? A Challenge Between EU Conflict 

Management and National Paths“, Socialiniu Mokslu Studijos 3, č. 4 (2011): 2, 

http://www.ebscohost.com (staženo 25. 3. 2014). 
34

 Deschaux-Beaume, „The EU as a Global Peace Actor?“, 3-4. 
35

 Nathalie Tocci, The European Union, Civil Society and Conflict (Milton Park: Routledge, 2011), 1-5. 
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občany země a skrze občanskou společnost získávají projekty potřebnou legitimitu 

v jejich očích. Evropská unie tak, pokud se jí skutečně daří s občanskou společností 

spolupracovat, přestává být pouze externím pozorovatelem a poskytovatelem pomoci, 

což by jí mělo pomoci k efektivnějšímu řešení konfliktů. Tyto postupy EU používá 

většinou v kontextu přístupových politik nebo Evropské politiky sousedství.
36

 V případě 

neuznaných států je pro EU spolupráce s nevládním sektorem důležitá proto, že práce 

nevládních organizací není v de facto státech vnímána jako nakloněná některé ze stran 

konfliktu, na rozdíl od Evropské unie. Jako aktér složený ze států a podporující princip 

teritoriální integrity může být EU jen stěží vnímána jako nestranná, to ale neznamená, 

že by nemohla podporovat aktivity v de facto státu. Nevládní organizace a jiné prvky 

občanské společnosti mohou zajistit, že je brán ohled i na zájmy de facto státu, aniž by 

byl zpochybněn princip teritoriální integrity. Tyto organizace také většinou usilují o 

dlouhodobé výsledky, které mohou postupně konflikt transformovat, tedy změnit vztahy 

mezi stranami konfliktu a jejich pohled na sebe navzájem, což je v případě neuznaných 

států zásadní.
37

 Aby však řešení konfliktů bylo úspěšné, je třeba věnovat se nejen 

aktuálnímu stavu a problémům, ale hlavně původu rozporů, kterými můžou být sociální 

nerovnosti, nerovnoměrný rozvoj jednotlivých států či oblastí a další.
38

 Za tímto účelem 

prosazuje Unie podporu demokracie, lidských práv, právního státu a ekonomického 

rozvoje.
39

 Politikou, která se právě těmito záležitostmi zabývá, je Evropská politika 

sousedství.  

  Evropská politika sousedství navazuje na úspěchy jiné formy zahraniční 

politiky EU, a sice politiky rozšiřování. Přístupová politika je důležitým nástrojem 

zahraniční politiky Evropské unie a bývá často označována dokonce za nejúspěšnější 

oblast. Příslib výhod, které členství v EU přináší, dokázal přimět kandidátské státy 

k provedení nutných reforem. Přístupová politika byla tedy jako iniciátor vnitřních 

změn úspěšná. Pro mnohé státy je ale možnost stát se členem Unie uzavřená nebo 

minimálně v současné době velmi vzdálená, vzhledem k aktuálnímu negativnímu 

postoji EU k dalšímu rozšiřování. EU však z principů této úspěšné politiky čerpá 

nadále. Pro státy, které v současné době nemají reálnou možnost přístupu, byla 

vytvořena Evropská politika sousedství. Ta je postavena na modelu jednání 

                                                 
36

 Tocci, The European Union, Civil Society and Conflict ,5. 
37

 Caspersen,  Engaging Unrecognised States in Conflict Resolution ,11-13. 
38

 Tocci, The European Union, Civil Society and Conflict, 1-5. 
39

 Karen Smith, The European Union Foreign Policy in a Changing World (Cambridge: Polity, 2008), 

65. 
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s přístupovými kandidáty. Státy spolu v tomto případě také uzavírají dohody, v nichž 

jsou obsaženy závazky obou stran, nicméně EU zde má daleko slabší vyjednávací 

pozici, protože výhody, které může nabídnout, jsou méně lákavé než možnost vstupu do 

EU.
40

 

Evropská politika sousedství byla uvedena do praxe v roce 2004 a jejím 

základem jsou bilaterální dohody, „akční plány“, mezi EU a jednotlivými státy, kdy EU 

poskytuje těmto zemím podporu a možné výhody (např. ekonomické sbližování), 

jestliže tyto státy provádí reformy, ke kterým se zavážou v akčních plánech. Cílem 

Evropské politiky sousedství je umožnit i zemím, které nejsou v blízké době adepty na 

rozšiřování, výhody, které ze sbližování s EU plynou a zajistit stabilitu a bezpečnost 

v sousedství Unie. V akčních plánech je vymezeno několik oblastí, ve kterých chce 

Evropská unie se sousedními státy spolupracovat. Jsou to především politické, 

ekonomické a právní reformy, ale také třeba energetika či životní prostředí. Základem 

vzájemných vztahů by mělo být sdílení základních hodnot, mezi něž patří právní stát, 

efektivní vládnutí, lidská práva nebo tržní ekonomika.
41

 Závazky jednotlivých států 

však nejsou vždy dostatečně specifikovány a ne vždy jsou plněny, přestože jednotlivé 

akční plány jsou diferenciovány podle toho, v jakém stavu se příslušná oblast 

spolupráce v daném státě nachází.
42

 Evropská politika sousedství je tedy pro EU 

prostředkem, jak navázat kontakt a spolupracovat se státy ve svém blízkém okolí a 

prosazovat zde své základní hodnoty, a transformovat tak tuto oblast v okruh 

přátelských států sdílejících zájmy EU.  

V pojetí EU by však tyto hodnoty a s nimi spojené nutné vnitřní reformy v 

sousedních státech neměly být přinášeny zvnějšku, pouze prostřednictvím Evropské 

unie, ale podporou hodnot jako jsou demokracie či lidská práva by měla být iniciována 

také reformní snaha uvnitř států. Podporou demokratických principů by tak chtěla EU 

přispět i k řešení konfliktů.
43

 Evropská politika sousedství zatím nedosahuje příliš 

viditelných výsledků, minimálně pokud je srovnávána s přístupovými jednáními. Je ale 

třeba si uvědomit, že tyto dvě politiky jsou skutečně rozdílné, přestože staví na 

                                                 
40

 Ibid.,67-72. 
41

 „European Neighbourhood Policy Strategy Paper“, Official Site of the European External Action 

Service, 3, http://www.eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/com03_104_en.pdf (staženo 20. 4. 2014).  
42

 Amanda Akçakoca et al., eds., After Georgia: Conflict Resolution in the EU’s Eastern Neighbourhood, 

European Policy Centre Issue Paper 57 (duben 2009): 36, 

http://www.epc.eu/documents/uploads/961937412_EPC%20Issue%20Paper%2057%20-

%20After%20Georgia.pdf (staženo 13. 12. 2013). 
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podobných principech, a srovnání tak není úplně objektivní. EU si ovšem zatím nepříliš 

příznivé výsledky Evropské politiky sousedství uvědomuje a snaží se o revizi projektu. 

Cílem je prosadit větší míru kondicionality, tak, aby nabízené výhody získávaly ty státy, 

které skutečně provádí požadované reformy.
44

 Dalším způsobem, jak zefektivnit 

politiku sousedství, je vznik Východního partnerství v roce 2009. Tento projekt 

zahrnuje země ve východním sousedství EU a přináší do spolupráce se sousedy nové 

prvky. Větší důraz by měl být kladen na konkrétní projekty a jejich výsledky, tak, aby 

mohly státy lépe uskutečňovat reformy, ke kterým se zavazují. Východní partnerství 

také podporuje multilaterální spolupráci účastníků, ale zároveň je jejím cílem umožnit, 

aby státy, které si přejí své vztahy s EU prohlubovat více než jiné, nebyly těmi méně 

aktivními zpomalovány.
45

  

Evropská politika sousedství jako nástroj podpory demokracie a sbližování s EU 

by mohla být důležitá i pro neuznané státy v okolí EU. Jak podotýká Nina Caspersen, 

demokratizace má opodstatnění i v de facto státech. Ačkoli deklarovaná podpora 

demokratizace může být zčásti způsobena tím, že neuznané státy očekávají, že 

demokratizace (ať již reálná, nebo pouze deklarovaná) by jim mohla pomoci dosáhnout 

suverenity, uvnitř neuznaných států skutečně dochází ke změnám, které by mohly 

k postupné demokratizaci vést. Zatímco v době těsně po konfliktech, které vedly 

k jejich vytvoření, byly de facto státy ovládány lidmi spojenými s ozbrojenými složkami 

a těmi, kdo z daného stavu profitují, postupně se v nich vytváří opozice vůči těmto 

vůdcům. Demokratizace v de facto státech je z pohledu řešení konfliktů důležitá, 

protože už samotný koncept demokracie, zahrnující všechny obyvatele státu a 

podporující pluralismus, může oslabit diskurz neuznaných států, který stále klade důraz 

na etnický původ a homogenitu společnosti. Opozice v de facto státech se pak častěji 

vymezuje vůči „externím patronům“ a nechce na nich být tak závislá, jako tomu 

v některých de facto státech je. Demokratizace v de facto státech se však potýká se 

stejnými problémy jako demokratizace v uznávaných státech, zde ovšem chybí podpora 

ze strany mezinárodního společenství, které se nechce podílet na budování neuznaných 

                                                                                                                                               
43

 Tracey C. German, „ Visibly Invisible: EU Engagement in Conflict Resolution in the South Caucasus“, 

European Security 16, č. 3-4 (2007): 6, http://www.tandfonline.com/loi/feus20 (staženo 2. 12. 2013).    
44

 Mix, „The European Union: Foreign and Security Policy“, 27.  
45

 Dominic Fean, Making Good Use of the EU in Georgia: the “Eastern Partnership”and Conflict 

Policy, Ifri-Russia/NIS Center 44 (září 2009): 8, http://www.ifri.org/?page=contribution-

detail&id=3458&id_provenance=97 (staženo 14. 12. 2013).  
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států.
46

 Tím, že mezinárodní společenství demokratické reformy v neuznaných státech 

nepodporuje, však brání rozvoji státu směrem, který by byl pro vyřešení konfliktů 

příznivější než běžná situace některých de facto států, tedy závislost na vnější podpoře 

patrona a politika založená na jednotlivých osobnostech či osobních vazbách. Existence 

politické plurality je přitom vnímána jako podmínka, které by měla být součástí 

možného budoucího řešení konfliktů s neuznanými státy.
 47
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 Laurence Broers, The Politics of Non-recognition and Democratization, Accord Nagorny Karabakh 
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2. Neuznané státy na území Gruzie 

Neuznané státy, kterými se tato práce zabývá, tedy Abcházie a Jižní Osetie, 

vznikly v důsledku konfliktů po pádu Sovětského svazu. Na tomto místě bude tedy 

věnována pozornost těmto konfliktům, jejichž příčiny a průběh souvisí s otázkami, které 

jsou pro neuznané státy stále důležité. Zásadní je ale zejména vývoj v neuznaných 

státech od jejich vzniku, jelikož zde je třeba hledat důvody trvání existence těchto států 

a problémy, se kterými je třeba při řešení konfliktu neuznaných států a Gruzie počítat. 

Vnitřní situace v neuznaných státech má také vliv na to, jakým způsobem v nich může 

působit Evropská unie. 

2.1 Etnopolitické konflikty v post-sovětském prostoru 

Vznik de facto států, kterými se tato práce zabývá, úzce souvisí 

s etnopolitickými konflikty, ke kterým v oblasti jižního Kavkazu došlo na počátku 90. 

let. Po rozpadu Sovětského svazu zde vznikly nové státy, některé z nich se však dosud 

potýkají s konflikty na svém území. Tyto konflikty se mohou zdát být čistě etnickým 

problémem a etnické rozdíly mezi Gruzínci, Abcházci a Osetinci skutečně existují, 

zároveň však žili dlouhou dobu vedle sebe v rámci větších multietnických celků bez 

větších problémů. Původ těchto konfliktů v post-sovětském prostoru má souvislost 

s předchozím uspořádáním v rámci SSSR a také se situací, která po rozpadu Sovětského 

svazu nastala. Separatismus, který zde nabyl na síle, se obvykle objevuje tam, kde již 

byl nějaký státní či sub-státní útvar předtím, například jestliže dané území již mělo 

určitou autonomii, jako tomu bylo v těchto případech.
48

 Proč však separatismus měl 

takovou sílu, jestliže během předchozího soužití obou etnik v rámci jednoho státu ke 

konfliktům nedocházelo? V post-sovětském prostoru byl jedním ze základů budoucích 

etnických sporů sovětský federální systém, v němž některé etnické skupiny byly 

dominantní, i jiné ale získaly své vlastní teritoriální jednotky. Sovětský systém tedy 

položil základy nacionalismu již tím, že jednotlivé oblasti vymezil a poskytl jim určitou 

autonomii, což položilo základ pro budoucí požadavky na samostatnost. Navíc jim tento 

systém dal k dispozici instituce, které spravovaly dané území během existence SSSR a 

které byly také důležité pro mobilizaci a prosazování separatismu.
49
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Po pádu SSSR se pak otevřela příležitost pro regionální vůdce, kteří si ještě 

v dobách SSSR vytvořili pozice, z nichž mohli nyní budovat nové státy a získat v nich 

rozhodující vliv. Z tohoto pohledu je důležitá politika korenizacie, která podporovala 

dosazování příslušníků titulárního národa dané oblasti do vyšších pozic, což také 

nepochybně přispívalo k nacionalistické mobilizaci jednotlivých etnik.
50

 To, zda bude 

separatismus dostatečně silný, ovlivňují ale i další faktory. Důležitá je pozice původního 

státu, v tomto případě Gruzie. Jestliže je tento stát slabý, je pro budovatele 

separatistických států snazší prosazovat separatismus, jelikož původní stát toho nemá 

svým obyvatelům, včetně těch etnicky odlišných od většiny obyvatelstva, příliš mnoho 

co nabídnout a v případě odtržení není mnoho co ztratit.
51

 Místní vůdci tedy využili 

situace po rozpadu SSSR, kdy se Gruzie jako nový stát teprve začínala budovat a její 

vlastní pozice byla nejistá, tudíž byla otevřenější ke kompromisům. Kromě slabosti 

původního státu ale hraje roli v tom, jaký úspěch bude separatismus mít, také síla 

daného autonomního regionu. Některé z nich jsou schopny získat od původního státu 

větší ústupky než jiné, podle své ekonomické důležitosti pro původní stát.
52

 Gruzie 

v rámci Sovětského svazu poskytovala autonomii třem regionům na svém území. 

Abcházie vstupovala do SSSR jako samostatná republika, která byla s Gruzií spojena 

dohodou do společného svazku, v roce 1931 však byla do Gruzie začleněna se statutem 

autonomní republiky.
53

   Autonomní republikou byla také Adžárie, která se jí stala již 

v roce 1921. Jižní Osetie, obývaná Osetinci, kteří ovšem žili také v sousedící ruské 

oblasti, Severní Osetii, se stala autonomní oblastí (měla tedy nižší úroveň autonomie 

než druhé dva regiony) v roce 1922.
54

   

Podstatnou roli ve vzniku a rozvoji separatismu na území Gruzie hrál jazyk jako 

důležitý prvek nacionalismu. V době, kdy byla Gruzie součástí ruské říše, byla 

gruzínština potlačována a bylo prosazováno užívání ruštiny, své místo ale dostaly i 

jazyky menšin, jako je například abcházština. Obavy, že gruzínský jazyk vymizí, se 

projevily během krátkého období gruzínské nezávislosti v letech 1918-1921, kdy se stát 

snažil zvrátit důsledky rusifikace a upevnit pozici gruzínštiny.
55

 V rámci Sovětského 
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svazu se postavení gruzínštiny a menšinových jazyků střídavě měnilo. V období 

Stalinovy vlády a zejména během 30. let byla gruzínština podporována a na menšiny 

v Gruzii byl vyvíjen tlak v podobě zavírání škol, kde probíhala výuka v jejich vlastních 

jazycích, ale i vytvoření nové abecedy pro abcházštinu a osetštinu založené na 

gruzínských znacích.
56

 Po Stalinově smrti nastal ale znovu obrat a regionální jazyky 

byly v oblastech obývaných menšinami podporovány na úkor používání gruzínštiny. 

Gruzínský nacionalismus tak byl založen na pocitu ohrožení národní identity jak 

Ruskem, tak menšími etniky v rámci Gruzie.
57

 Abcházie se cítila být ohrožena Gruzií 

nejen z důvodu jazykových práv, ale také proto, že etničtí Abcházci zde ve skutečnosti 

byli menšinou, například v roce 1989 představovali pouze asi 18% obyvatelstva 

Abcházie, zatímco Gruzínci tvořili zhruba 45%, na čemž se podílela i politika 

osidlování Abcházie Gruzínci ve 30. letech.
58

 Abcházci se obávali, že to povede 

k postupnému začlenění zpět do Gruzie a ztrátě autonomie. Přesto však měli Abcházci 

díky etnické politice SSSR většinu, co se týče pozic v místní samosprávě, což jim 

posléze umožnilo převzít kontrolu nad územím.
59

    

 

2.2 Konflikty v Gruzii a vznik neuznaných států 

Poslední léta existence Sovětského svazu byla v Gruzii doprovázena rostoucím 

nacionalismem, který se vymezoval vůči SSSR a prosazoval samostatnost Gruzie. 

Tehdejší gruzínská nacionalistická politika byla postavena na prosazování práv 

Gruzínců v autonomních regionech a celkové gruzinizaci, což obyvatele autonomních 

regionů znepokojovalo. Postoj Gruzie k regionům byl ovlivněný pocitem ohrožení 

gruzínské národní identity Ruskem, které podle gruzínského nacionalistického výkladu 

podporovalo menšiny s cílem oslabit Gruzii. Gruzie navíc považovala menšiny za 

„hosty“ na svém území.
60

  V autonomních regionech tak převládal názor, že by měly 

zůstat součástí Sovětského svazu. Regiony se v tomto duchu také později proti vůli 

Gruzie zúčastnily referenda o budoucnosti SSSR v roce 1991, ve kterém volili pro 

zachování Svazu.
61
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Původní centrální stát, Gruzie, se na počátku 90. let potýkal s úkoly, jako byla 

ekonomická transformace, budování demokratických institucí a nového právního rámce 

po vyhlášení samostatnosti v roce 1991. Po ekonomické stránce byla velmi slabá a ve 

vnitřní politice nejednotná, což v roce 1991 vyústilo dokonce v občanskou válku mezi 

příznivci prvního prezidenta Gamsachurdii a bývalého sovětského ministra zahraničí a 

budoucího prezidenta Ševardnadzeho.
62

 Regionální separatismus se tedy odehrával v 

rámci slabého a nejednotného centrálního státu. Separatistické tendence v jednotlivých 

regionech tak byly v podstatě odpovědí na gruzínský nacionalismus, který cítily regiony 

jako ohrožení svých vlastních práv, a zároveň využití vnitřní nejednotnosti Gruzie.  

Válka mezi Gruzií a Jižní Osetií byla prvním z konfliktů. Cílem Jižní Osetie bylo 

na podzim 1989 původně získat větší míru autonomie, tedy změnu statusu z autonomní 

oblasti na autonomní republiku, jakou byla třeba Abcházie. Tyto požadavky však 

Gruzie odmítala a navíc také nedlouho předtím přijala opatření, která měla posílit 

užívání gruzínštiny.
 63

 Poté, co v roce 1990 zvítězil ve volbách, z nichž byly vyloučeny 

regionální strany menšin, představitel nacionalistické politiky Zviad Gamsachurdia a 

zástupci aliance Kulatého stolu, obavy z gruzínského nacionalismu v autonomních 

regionech ještě narostly. Gamsachurdia a další nacionalisté byli zpočátku ochotní uznat 

autonomii Abcházie a Adžárie, ne ale Jižní Osetie.
64

 Jižní Osetie však v roce 1990 

samostatnost sama vyhlásila. Gruzie ale považovala Jižní Osetii stále za součást svého 

území a zrušila po tomto jednostranném kroku autonomii Jižní Osetie.
65

 Jižní Osetie 

nebyla z hlediska ekonomické atraktivity nebo přítomnosti nerostných zdrojů v dobré 

pozici, a tak neměla argumenty k vyjednávání. Z tohoto důvodu tu také příliš 

neexistovalo spojení mezi gruzínskými a osetinskými politickými vůdci. Gruzínský 

prezident Gamsachurdia byl bývalý disident, a tak také nebyl do předchozích 

politických struktur a vazeb v rámci SSSR zapojen.
66

 Během roku 1991 docházelo 

k ozbrojeným střetům a gruzínská armáda dokonce obléhala centrum Jižní Osetie, 

Cchinvali. Vnitřní problémy Gruzie a vznik opozice proti Gamsachurdiovi, které vedly 

k občanské válce, pozornost od Jižní Osetie na chvíli odvrátily. Po nástupu nového 

prezidenta Ševardnadzeho v roce 1992 se situace na chvíli uklidnila, nicméně ozbrojené 
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střety postupně opět nabývaly na síle. Nyní navíc hrozilo, že by se do války mohlo 

zapojit i Rusko.
67

 Příměří bylo nakonec dosaženo nejprve mezi Ruskem, Gruzií a 

Severní Osetií. V rámci tohoto příměří bylo dohodnuto, že se Jižní Osetie nepřipojí 

k Rusku. Posléze v červnu 1992 bylo podepsáno příměří i mezi Gruzií a Jižní Osetií. 

Politické řešení však nalezeno nebylo a státy zůstaly oddělené. V roce 1994 byla 

Ruskem a Gruzií pod záštitou OBSE vytvořena Spojená kontrolní komise, která měla 

dohlížet na správu území Jižní Osetie a snažit se najít trvalé řešení.
68

  

Abchazský separatismus byl založen na požadavku na připojení k SSSR v pozici 

samostatné republiky, čímž by se situace navrátila do stavu, v jakém byla před rokem 

1931, kdy byla Abcházie s Gruzií v rovnocenném, federativním spojení. Na rozdíl od 

Jižní Osetie, separatistické požadavky Abcházie byly nejprve řešeny vyjednáváním 

nového statusu Abcházie. Umožněno to bylo hlavně tím, že Abcházie byla v rámci 

Gruzie poměrně ekonomicky důležitým regionem a díky její strategické poloze na 

pobřeží Černého moře. Gruzie již také nechtěla vzhledem k válce s Jižní Osetií riskovat 

další konflikt. Také vztahy s abchazskými vůdci byly více rozvinuté. Původně tedy 

Gamsachurdia a abchazský představitel Ardzinba dospěli k dohodě, která zaručovala 

Abcházii autonomii a rozdělovala místa v abchazském parlamentu podle kvót, které 

zajistily Abcházcům nejvyšší počet míst (neodpovídající proporčně etnickému rozdělení 

obyvatel v Abcházii).
69

   

Po vypuknutí občanské války v Gruzii se ale gruzínské ozbrojené síly pod 

záminkou stíhání příznivců Gamsachurdii dostaly do Suchumi, hlavního města 

Abcházie, po čemž se do bojů zapojily i abchazské milice. Abcházie získala ve válce 

podporu čečenských separatistů, ale na druhou stranu i Ruska, které však zároveň 

poskytovalo pomoc i Gruzii. Vojenské aktivity byly ukončeny v roce 1993 a následné 

příměří podepsáno v roce 1994. Kromě ztrát na životech vedla tato válka k vysídlení 

více než 200 000 etnických Gruzínců původně žijících na území Abcházie.
70

 Situace 

těchto obyvatel a jejich možný návrat stále hrají v konfliktu s Abcházií důležitou roli. 

 Třetí autonomní region, Adžárie, se ozbrojenému konfliktu vyhnul pomocí 

vyjednávání podloženého i svým ekonomickým významem (region hraničí s Tureckem, 

je tedy ekonomicky také poměrně důležitý), a také osobních kontaktů vůdců, kteří se 

dohodli na systému, který oběma vyhovoval. Separatismus zde nebyl podložený 
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etnicky, ale nábožensky, mobilizací muslimské populace, která ale brzy byla utlumena 

samotným vedením Adžárie. Adžárie tak zůstala autonomní součástí Gruzie, zatímco 

její prezident, Aslan Abašidze, soustředil moc a regionální rozhodování.
71

 

 

2.3 Vnitřní vývoj neuznaných států 

Po uzavření dohod o příměří s oběma separatistickými oblastmi zůstaly oba 

regiony od Gruzie oddělené. Gruzie se v této době soustředila na zajištění stability na 

svém nesporném území a neměla tedy prostředky věnovat se složitému řešení otázky 

svého teritoria. Na druhou stranu tehdy byla ještě možnost sjednocení Gruzie poměrně 

reálná. Jižní Osetie byla ochotná připojit se zpět ke Gruzii a ani pozice Abcházie nebyla 

úplně odmítavá.
72

 Mezitím se ale separatistické regiony vyvíjely a vznikaly z nich 

entity, které spravovaly svůj chod samy. Gruzie navíc stále nechtěla formálně uznat ani 

autonomii všech regionů – v ústavě z roku 1995 sice uznala autonomii Abcházie a 

Adžárie, ale ne Jižní Osetie. Autonomie Jižní Osetie byla vnímána jako pozůstatek 

sovětské politiky a panovaly obavy z fragmentace Gruzie, která by pro ni mohla být 

fatální. Ale i abchazský separatismus považovala Gruzie spíše za nástroj ruských 

zájmů.
73

 Dalším problémem, který významně bránil a stále brání řešení situace v 

Abcházii, je otázka vnitřně vysídlených obyvatel („Internally Displaced Persons“, 

IDPs). V Abcházii je tento problém tak zásadní proto, že etničtí Abcházci zde vlastně 

dlouhodobě nebyli většinovou populací. Po konfliktu a útěku i vyhnání Gruzínců z jimi 

obývaných oblastí se procentuální zastoupení jednotlivých skupin změnilo. Strach 

Abcházců, že se stanou opět menšinou ve vlastním státě, je jedním z důvodů, proč 

trvalý návrat většiny vysídlených obyvatel zůstává prakticky nemožný.
74

  

Postupně se tak de facto státy upevnily v postoji podporujícím samostatnost a 

jejich ochota přistoupit na jakoukoli formu spojení s Gruzií se snižuje. Pocit ohrožení ze 

strany původního státu a vymezení se vůči němu je součástí identity států a je to také 

společným motivem spojujícím obyvatele.
75

 Důležité bylo i promyšlené budování státní 
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identity a „objevování“ historie států, která měla podpořit jejich historický nárok na 

dané území.
 76

 Nicméně přetrvávající stav není způsoben jen trváním obou stran na 

svých postojích nebo odcizením v důsledku válečných událostí. Důležitou roli zde hrají 

také specifické ekonomické vztahy vzniklé v důsledku existence de facto států. 

Nelegální ekonomické aktivity se brzy staly přirozenou součástí neuznaných států. Mezi 

neuznanými státy a jejich sousedy, Gruzií a Ruskem, se rozvinul černý trh, při kterém se 

účastníci mohou vyhýbat clům a z dané situace tak pro ně vlastně plynou značné 

výhody.  Těchto aktivit se neúčastní jen obyčejní lidé, ale například i policejní složky a 

osoby spojené s vládními strukturami, a to jak v de facto státech, tak v Gruzii a Rusku. 

Tato situace byla umožněna situací za vlády Ševardnadzeho v Gruzii, která byla tehdy 

jedním z nejzkorumpovanějších států.
77

 Centrem černého trhu bylo zejména Ergneti na 

hranici mezi Jižní Osetií a Gruzií. V tomto ohledu fungovala mezi oběma stranami 

spolupráce velmi dobře a podíleli se na ní zřejmě i ruské jednotky dohlížející na 

udržování příměří a gruzínská policie. Podobné přeshraniční nelegální aktivity 

probíhaly i v Abcházii, kde nabyly na důležitosti zejména po zavedení blokády 

Abcházie Společenstvím nezávislých států (SNS) v roce 1996.
78

  

Ani Abcházie, ani Jižní Osetie by však nebyly schopné udržet svou samostatnost 

bez existence externího patrona, státu, který je podporuje politicky i finančně. 

V neuznaných státech na území Gruzie tuto funkci plní Rusko. Jeho pozice vůči 

neuznaným státům se ovšem v průběhu let měnila. V Abcházii bylo těsně po konfliktu 

v 90. letech hlavním sponzorem post-konfliktní rekonstrukce, od roku 1996 se ale 

účastnilo blokády Abcházie, za což získalo příslib neutrality Gruzie ve válce 

s Čečenskem. Od nástupu prezidenta Putina se ale vztahy s Gruzií zhoršovaly a Rusko 

přestalo postupně blokádu dodržovat, což následovaly i ostatní státy SNS.
79

 Také 

jednotky SNS (složené z většiny z Rusů), které zde měly zajišťovat mír, byly Gruzií 

pozorovány s velkou nedůvěrou a jejich působení spíše napomáhalo k zakonzervování 

daného stavu. Ruské jednotky v Abcházii a Jižní Osetii se zaměřovaly převážně na 

monitorování „de facto“ hranic, čímž bylo zajištěno oddělení neuznaných států od 
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zbytku území Gruzie.
80

 Postupem času se pak podpora Ruska separatistickým státům 

stávala čím dál otevřenější. V roce 2000 například zavedlo Rusko vízovou povinnost 

pro obyvatele Gruzie, na neuznané státy se však nevztahovala.
81

  

Propojení Jižní Osetie s Ruskem se zvýšilo po prezidentských volbách v roce 

2001 a nástupu prezidenta Kokoityho, podporovaného Moskvou. Do vládních struktur 

v Jižní Osetii se také brzy začali dostávat přímo Rusové.
82

 V abchazských úřadech není 

přítomnost Ruska tak silná jako v Jižní Osetii a zásah Ruska do prezidentských voleb 

v roce 2004, kde podporovalo kandidáta Raula Khadzimbu, nebyl příliš úspěšný, jelikož 

vyvolal protesty proti volebním podvodům a volby musely být opakovány.
83

 Od roku 

2002 se také občané Jižní Osetie a Abcházie mohli stát občany Ruska a získat ruské 

pasy.
84

 Vnitřně se tedy v obou regionech podařilo vybudovat státy, které jsou schopné 

zajišťovat na svém území řízení státu, ale jsou slabé a mnohé funkce státu jsou závislé 

na Rusku. Oba de facto státy používají jako měnu ruský rubl a většina obyvatel má i 

dvojí občanství (mají tedy i ruské) a mnozí to využívají, zvláště v Jižní Osetii, 

k emigraci do Ruska.
85

 V některých oblastech Rusko v podstatě přebírá funkce 

neuznaného státu. Týká se to například bezpečnostních složek, které jsou v obou de 

facto státech do značné míry závislé na Rusku. Rusko také obyvatelům de facto států, 

kteří mají i ruské občanství, vyplácí penze. Ekonomická závislost neuznaných států na 

Rusku je dána také tím, že je Rusko jejich nejdůležitějším obchodním partnerem a také 

investorem.
86

 

 Vztahy de facto států s Gruzií se vyvíjely poměrně dobře během vlády 

Ševardnadzeho, kdy na běžné úrovni probíhaly kontakty a přeshraniční, byť nelegální, 

obchod.  Ke konfliktům docházelo spíše výjimečně, na území Abcházie probíhala v 90. 

letech občasná vojenská aktivita zejména různých paramilitárních skupin, nejsilněji 

v letech 1997-1998 v regionu Gali.
87

 Po tzv. Růžové revoluci v roce 2003, kdy byl 

Ševardnadze sesazen z postu prezidenta a po následných volbách nahrazen bývalým 
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ministrem vnitra Saakašvilim, se ale situace změnila nejen pro Gruzii samotnou, ale i 

pro neuznané státy. Saakašvili přinesl do gruzínské politiky celou řadu změn. Jeho 

hlavním cílem bylo vybudovat opět silnou Gruzii, což zahrnovalo budování státu, 

demokratizaci a boj proti korupci, ale také otevřeně prosazované sjednocení 

gruzínského území. V roce 2004 byl tak v rámci antikorupční strategie proveden zásah 

proti obchodování v Ergneti, což ovšem vyvolalo ozbrojené střety mezi Osetinci a 

gruzínskými policejními jednotkami.
88

 Snaha o opětovné sjednocení Gruzie se nejprve 

zdála být úspěšná, jelikož se podařilo odstranit adžárského prezidenta Abašidzeho a 

obnovit kontrolu nad tímto regionem, návrhy na federativní uspořádání pro Jižní Osetii 

(2004) i Abcházii (2006) však selhaly.
89

 Napětí mezi oběma de facto státy a Gruzií se 

dále stupňovalo a svůj podíl na tom mělo i Rusko. Před eskalací konfliktu v roce 2008 

docházelo za účasti Ruska k menším incidentům, mezi nimiž byl například bombový 

útok na gruzínskou policejní stanici poblíž hranic s Jižní Osetií. Rusko také postupně 

zavedlo embargo vůči Gruzii. V roce 2007 pak provedlo útok na údolí Kodori, tedy část 

Abcházie, která byla tehdy ještě částečně ovládána Gruzií.
90

 V srpnu 2008 pak 

vzájemné incidenty vedly k rozhodnutí Gruzie provést  invazi do Jižní Osetie a zajistit 

kontrolu nad Cchinvali, což ovšem vedlo k rusko-gruzínské válce, která skončila 

neúspěchem Gruzie a vedla nakonec k oficiálnímu uznání suverenity de facto států 

Ruskem. V září 2009 Rusko podepsalo s oběma de facto státy dohody, podle nichž 

může na jejich území mít vojenské jednotky i základny a zakotvují i další formy 

spolupráce (např. v oblasti energetické infrastruktury).
91

 Rusku se tak podařilo upevnit 

svou vojenskou přítomnost v obou regionech, které jsou pro něj strategicky výhodné – 

Abcházie díky přístupu k moři a Jižní Osetie z hlediska blízkosti hlavního města Gruzie 

Tbilisi. Po událostech roku 2008 se tedy zvýšila také závislost de facto států na Rusku i 

jejich izolovanost. 
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3. Působení EU v Abcházii a Jižní Osetii 

Tato kapitola se nejprve krátce věnuje vztahům Evropské unie a Ruska, jelikož 

působení Ruska v neuznaných státech v Gruzii je pro spolupráci s nimi důležitým 

faktorem. Následně se kapitola zabývá jednotlivými aspekty působení Evropské unie 

v neuznaných státech. 

3.1 Evropská unie a Rusko 

Zapojení EU do řešení konfliktů ve státech jejího sousedství je úzce propojené se 

vztahy Unie k Rusku. To je různými způsoby zapojeno do problému neuznaných států 

v post-sovětském prostoru a, jak je zřejmé z předchozí kapitoly, v Abcházii a Jižní 

Osetii je vůbec nejdůležitějším aktérem. Lze si tedy jen těžko představit, že by bylo 

možné dospět k řešení bez účasti Ruska. Proto je důležité věnovat pozornost tomu, jak 

fungují v tomto prostoru vzájemné vztahy EU a Ruska.  

Rusko je Evropskou unií považováno za důležitého partnera, již v roce 1994 

byly mezi nimi uzavřeny Dohody o partnerství a spolupráci a Rusko se tak stalo 

„strategickým partnerem“ EU. Při přípravě Evropské politiky sousedství, nového rámce 

spolupráce se sousedními zeměmi, bylo Rusko původně do této politiky také zařazeno. 

Zahrnutí do této politiky však Rusko odmítalo, pravděpodobně jednak proto, že chtělo 

zamezit vměšování EU do jeho záležitostí, a také chtělo své vztahy s EU upravovat 

samostatně, mimo společný rámec.
92

 V roce 1999 vytvořila EU Společnou strategii vůči 

Rusku, v níž si členské státy vytyčují cíle spolupráce s Ruskem, mezi něž patří podpora 

demokracie, právního státu, sociální a ekonomická spolupráce, ale také zabezpečení 

stability v Evropě. Spolupráce EU a Ruska ale nefunguje ve všech oblastech zdaleka 

stejně. Například v případě energetiky má Evropská unie a Rusko společné zájmy a 

spolupráce se zde tedy rozvíjela, na druhou stranu třeba v oblasti lidských práv je 

situace jiná.
93

 Vztahy Evropské unie s Ruskem jsou utvářeny také tím, že přístup Unie 

jako celku a jednotlivých států nemusí být vždy stejný. Zatímco Evropská unie by 

vztahy s Ruskem chtěla podložit společnými normami, jednotlivé státy hledají i jiná 

řešení, jak s Ruskem udržovat spolupráci a dobré vztahy. Tyto vztahy jsou založeny 
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hlavně na vzájemných společných ekonomických zájmech.
94

 Spolupráce Evropské unie 

s Ruskem tedy funguje do značné míry na základě vztahů s jednotlivými státy, což ale 

zároveň komplikuje prosazování hodnot Evropské unie v Rusku a ve východním 

sousedství EU. Některé státy, například Německo, mají na spolupráci s Ruskem velký 

zájem, jejich přístup ale někdy znemožňuje Evropské unii provádět ve svém východním 

sousedství svou politiku tak, jak by bylo třeba, jestliže by to mohlo negativně 

poznamenat vzájemnou spolupráci jednotlivých států s Ruskem.
95

  

Ve východním sousedství EU, kam spadá i Gruzie, se její zájmy střetávají se 

zájmy Ruska. Současné Rusko považuje tuto oblast stále za svou sféru vlivu a je nyní 

asertivnější než v době krátce po pádu SSSR. Podle ruského názoru se západ snažil 

využít slabosti Ruska v tomto období, a proto je nyní Rusko odhodlané udržet svou 

pozici v daném prostoru.
96

 Aktivity západních států zde Rusko tedy vnímá poměrně 

negativně. Proti Evropské unii se většinou nestaví otevřeně, ačkoli třeba Východní 

partnerství EU vidí jako způsob, jakým se Unie snaží získat větší vliv ve východním 

sousedství a je tedy posuzováno jako projekt, který může pozici Ruska ohrozit. Hlavním 

problémem byla ale pro Rusko snaha některých států budovat pevnější svazek s NATO 

nebo do organizace dokonce vstoupit, což se ukázalo v případě Gruzie. Rusko proto 

využívá, tam kde je to možné, například ve státech, které jsou rozděleny separatismem, 

svůj vliv a upevňuje tak svou pozici vůči státům ve svém okolí, které vnímá jako sféru, 

kde se rozhoduje o vlivu mezi ním a EU.
97

 

Rusko-gruzínská válka v roce 2008 pak ukázala, že Rusko je ochotné své zájmy 

v post-sovětském prostoru hájit i vojenskými prostředky. Zároveň ale tehdejší činnost 

Ruska nebyla jen čistě vojenskou akcí, již před rokem 2008 Rusko zvyšovalo svůj vliv 

v Abcházii a Jižní Osetii tím, že distribuovalo ruské pasy jejich obyvatelům, na čemž 

pak mohlo zakládat legitimitu války. Reakce EU byla v tomto případě opět formována 

hlavně státy, které měly zájem na udržení vztahů s Ruskem, a byla tak k Rusku mírná.
98

 

Rusko se v případě neuznaných států angažuje skrze dvě cesty, je jednak zapojené do 

mezinárodních struktur (OBSE a OSN), ale zároveň je „patronem“ neuznaných států, na 

které tak může uplatňovat svůj vliv.
99

 Rusko je také garantem suverenity těchto států, 
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kterou jednostranně uznalo a ovlivňuje i vnitřní chod de facto států. Cílem Evropské 

unie je však snižovat závislost de facto států na Rusku a naopak se je snažit přimět ke 

smíření s Gruzií, zájmy Ruska a EU jsou zde tedy protichůdné.  

 

3.2 Diplomatická jednání a přítomnost EU na místě  

Mírových jednání, která začala s oběma neuznanými státy již na počátku 90. let, 

se Evropská unie nejprve neúčastnila. Jednání byla organizována pod záštitou OSN 

v případě Abcházie a OBSE v případě Jižní Osetie. EU se účastnila pouze 

prostřednictvím svých členských států (ve skupině států, zabývajících se situací 

v Abcházii, bylo několik evropských států) nebo jako pozorovatel při jednáních OBSE o 

Jižní Osetii.
100

 OBSE působila v Gruzii od roku 1992 s cílem vyřešit konflikt mezi 

Gruzií a Jižní Osetií, ale také podporovat aktivity mise OSN v Abcházii. Dohoda o 

příměří v Jižní Osetii, Dohoda ze Soči uzavřená v roce 1992, byla monitorována 

Spojenou kontrolní komisí, ve které byli zástupci Jižní i Severní Osetie, Gruzie a Ruska 

a také sem byly vyslány jednotky Ruska, Gruzie a Jižní Osetie, které měly dohlížet na 

dodržování příměří.
101

 Mise OBSE sídlila v Cchinvali, byla tedy přítomna přímo v Jižní 

Osetii a později se stala i součástí Spojené kontrolní komise. Setkání v rámci Spojené 

kontrolní komise však nepřinesla podstatné výsledky směrem k vyřešení konfliktu. Po 

zvýšení napětí kolem roku 2004 se situace zkomplikovala a výsledky jednání většinou 

nebyly implementovány. Gruzie nebyla spokojená zvláště s přítomností Ruska a 

požadovala jednání pouze s Jižní Osetií. Neshody ohledně formátu jednání vedly i 

k tomu, že se jich Gruzie odmítala účastnit.
102

 Mise OBSE se ale i mimo Komisi snažila 

vytvářet návrhy na řešení konfliktu, které byly ale Jižní Osetií odmítány, jelikož jejich 

základem bylo respektování teritoriální integrity Gruzie, tedy pouze autonomie Jižní 

Osetie. V roce 2000 byl podepsán dokument, který byl zatím asi nejblíže řešení, a sice 

tzv. Dokument z Badenu, který se zabýval dlouhodobými možnostmi řešení 

konfliktu.
103

 Po ukončení mandátu mise v roce 2009 mnoho členů přešlo do mise 
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Evropské unie (EUMM), kde díky tomu, že dříve působili přímo na území Jižní Osetie, 

mají cennou pozici.
104

  

Konflikt v Abcházii byl od roku 1997 řešen na setkáních v rámci Ženevského 

mírového procesu vedeného OSN, která ovšem proces pouze zaštiťovala, ale nebyla 

přímým vyjednavačem, který by mohl strany přimět k nalezení řešení. Procesu se 

účastnilo i Rusko a OBSE a byl podporován „Skupinou přátel“ (Group of Friends) 

tvořenou Ruskem, USA, VB, Francií a Německem. Byla zde vytvořena Koordinační 

rada, která se snažila najít možnosti spolupráce, jež by mohly vést k řešení konfliktu. Ta 

byla rozdělena do tří pracovních skupin, její práce však byla narušována občasnými 

eskalacemi situace v Abcházii. Skupina přátel byla důležitá zejména v letech 2003-

2006, kdy byla jednání v jiném formátu zastavena. Ani tento proces ale nedospěl 

k řešení.
105

 Také sem byla vyslána mise UNOMIG (United Nations Observer Mission in 

Georgia), která měla monitorovat situaci na místě a působení jednotek Společenství 

nezávislých států, které zde měly zajišťovat mír.
106

 Také její působení však bylo po 

konfliktu v roce 2008 ukončeno.
107

 

Situace se z hlediska zapojení Evropské unie radikálně změnila po roce 2008. 

Tehdy se pokus Gruzie získat Jižní Osetii zpět pod svou kontrolu obrátil v neprospěch 

Gruzie. Válka mezi Gruzií a Jižní Osetií a jejím spojencem Ruskem trvala sice krátce, 

ale vyústila v jednostranné uznání separatistických regionů Ruskem, což značně 

změnilo místní situaci. Ve vyjednání příměří se EU silně angažovala prostřednictvím 

francouzského předsednictví a prezidenta Sarkozyho. Účast EU na stabilizaci po 

konfliktu zahrnovala zahájení Ženevských mírových rozhovorů, vyslání monitorovací 

mise EUMM a Zvláštního představitele EU pro krizi v Gruzii, vytvoření mezinárodní 

vyšetřovací mise o příčinách konfliktu a zorganizování konference, na níž EU a další 

státy i organizace slíbily Gruzii příspěvky a EU se zde zavázala přispět na post-

konfliktní obnovu v Gruzii i odtržených regionech až 500 milionů €.
108
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Pro Evropskou unii znamenala tedy rusko-gruzínská válka také možnost zapojit 

se mnohem aktivněji do mírových jednání. EU se podařilo vyjednat dohodu o příměří 

v podobě tzv. Šestibodového plánu („Six-point plan“), čímž se zabránilo prodlužování 

konfliktu, na druhou stranu ale nedokázala zabránit tomu, aby Rusko separatistické 

regiony uznalo jako legitimní státy, čímž Rusko porušilo Šestibodový plán.
109

 Pro řešení 

situace mezi Gruzií a neuznanými státy byly vytvořeny tzv. Ženevské rozhovory, jimž 

předsedají EU, OSN a OBSE, účastní se jich oba neuznané státy, Gruzie a Rusko. EU se 

tedy na rozdíl od předchozích kol mírových jednání, kde byla maximálně 

pozorovatelem, stala přímým účastníkem jednání. Cílem těchto jednání je podporovat 

prosazování toho, co bylo dohodnuto v Šestibodovém plánu. Další formou zapojení EU 

byl příslib vyslat do oblasti konfliktu zástupce EU. Pozorovatelská mise EUMM 

(European Union Monitoring Mission) sem byla vyslána bezprostředně po konfliktu a 

brzy se stala jedinou mezinárodní misí v oblasti (po vynuceném stažení misí OBSE a 

OSN).  Během roku 2009 proběhlo 5 kol Ženevských rozhovorů a bylo dosaženo 

určitých výsledků, například byl založen tzv. Incident Prevention and Response 

Mechanism (IPRM), který má sloužit k setkávání stran konfliktu a řešení případných 

neshod.
110

 Účastníci Ženevských rozhovorů jsou rozděleni do dvou Pracovních skupin, 

z nichž jedna se zabývá bezpečnostními otázkami a druhá humanitárními v souvislosti 

se situací na hranici mezi Gruzií a neuznanými státy. V posledních několika kolech 

rozhovorů byla projednávána zejména otázka budování zábran na hranicích a dopad na 

běžný život místních obyvatel.
111

   

Kromě postupného zapojení do diplomatických jednání byla Evropská unie v 

regionu již od roku 2003 reprezentována Zvláštním představitelem, jehož působení se 

vztahovalo na celý jižní Kavkaz. Mandát Zvláštního představitele pro jižní Kavkaz byl 

v roce 2005 prodloužen a posílen i o monitorování situace na hranicích mezi Ruskem a 

Gruzií a za tímto účelem mu byl přidělen tým o 20 členech, který částečně nahradil 

původní monitorovací misi OBSE, která zde působila do roku 2004.
112

 Vlivem 
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pozdějších událostí byl jmenován ještě další Zvláštní představitel pro krizi v Gruzii (v 

roce 2008). Jejich funkce byly nakonec sloučeny v osobě Zvláštního představitele pro 

jižní Kavkaz a krizi v Gruzii v roce 2011. Úkolem Zvláštního představitele je zejména 

navazovat kontakty a podporovat spolupráci v místě konfliktu, neméně důležitá je i jeho 

role jako účastníka Ženevských rozhovorů. Zatím poslední Zvláštní představitel, 

Philippe Lefort, působil ve funkci do ledna 2014.
113

 V současné době se tedy na 

jmenování nového představitele čeká.  

Důležitou součástí aktivit EU přímo v místě konfliktu je pozorovatelská mise 

EU (EUMM), která postupně nahradila mise OSN a OBSE, jejichž další působení 

v Gruzii zablokovalo Rusko v roce 2009. EUMM působí pod mandátem Zvláštního 

představitele. Má asi 280 členů, z nichž zhruba 200 se zabývá prací v terénu, a 3 

regionální kanceláře (v Zugdidi, Gori  a Mtskhetě).
114

 EUMM má zajišťovat několik 

hlavních úkolů-stabilizaci místní situace (zejména na hranicích s neuznanými státy), 

budování důvěry mezi komunitami rozdělenými konfliktem, poskytování objektivních 

informací o situaci na místě a dohlížení na dodržování závazků vytyčených 

v Šestibodovém plánu. Bezprostředně po konfliktu se její práce soustředila na dohled 

nad stahováním ruského vojska z území Gruzie, které není předmětem sporu. Její 

mandát se ale vztahuje na celé území Gruzie, včetně Abcházie a Jižní Osetie. Také na 

těchto sporných územích by mělo podle Šestibodového plánu dojít ke stažení ruského 

vojska, na což by EUMM měla dohlížet, to Rusko ale odmítá.
115

 Jejím cílem je také 

případně bránit opětovnému vzniku ozbrojeného konfliktu, je to ovšem mise civilní a v 

případě vypuknutí násilí by tedy její možnosti byly omezené. Snaží se ale zmírňovat 

napětí a řešit situace, které by mohly potenciálně vést k eskalaci. Její působení však 

stále není možné v neuznaných státech, kam na rozdíl od předchozích misí OSN a 

OBSE nemá přístup, přestože o to usiluje.
116

  

Kontakty se zástupci neuznaných států ale probíhají alespoň prostřednictvím 

schůzí v rámci „Incident Prevention and Response Mechanism“ (IPRM), jichž se 

účastní představitelé EUMM, Gruzie, neuznaných entit, ruské armády a OBSE (v 

případě Jižní Osetie) či OSN (v případě Abcházie). Schůze IPRM s Jižní Osetií 
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probíhají v Ergneti („Ergneti IPRM“), zatímco schůze s Abcházií se konají v Gali („Gali 

IPRM“). Zástupci neuznaných států se jich ale v případě neshod někdy odmítají 

účastnit. V současné době tak tomu je v případě Abcházie, jejíž představitelé se jich od 

dubna 2012, kdy došlo v oblasti Gali k incidentům a Abcházie si stěžovala na přístup 

tehdejšího velitele EUMM Tyszkiewicze, který byl následně v Abcházii označen jako 

„persona non grata“, odmítají účastnit.
 117

 Setkání v rámci IPRM jsou přitom poměrně 

důležitá, jelikož je to kromě občasných Ženevských rozhovorů jediný způsob, jak se 

zástupci jednotlivých stran konfliktu setkávají a také je to možnost, jak řešit incidenty, 

ke kterým občas na hranicích mezi Gruzií a neuznanými státy občas dochází a které 

mohou vyústit i v zadržení osob, které neoprávněně překročily hranici. V takových 

situacích se ukazuje přínos EUMM, která plní roli vyjednavačů, snaží se přivést strany 

ke konstruktivnímu jednání a angažuje se přímo na místě incidentů. Příkladem je 

událost z roku 2009, kdy bylo zadrženo 16 Gruzínců, kteří překročili hranici mezi 

Gruzií a Jižní Osetií, díky spolupráci EUMM a ostatních stran bylo ale vyjednáno jejich 

propuštění.
118

 Důležitým výsledkem práce EUMM je také podepsání memorand mezi 

EUMM a Gruzií, která se týkají omezení počtu ozbrojených složek v okolí hranic 

s neuznanými státy. EUMM dohlíží na dodržování těchto dohod, jejichž cílem je větší 

důvěra a ujištění neuznaných států o gruzínské snaze řešit situaci mírovou cestou.
 119

 

3.3 Projekty EU v Abcházii a Jižní Osetii   

Zapojení Evropské unie do řešení konfliktu mezi Gruzií a neuznanými státy na 

jejím území začínalo pomalu, Evropská unie zpočátku nebyla aktivní v oficiálních 

jednáních, byla pouze poskytovatelem finanční pomoci. Během 90. let nebyla tato 

oblast pro Unii prioritou a nebyla jí tedy věnována přílišná pozornost. Základem 

spolupráce s celou oblastí jižního Kavkazu byla tehdy hlavně nejprve humanitární 

pomoc a pak také asistence v budování států a demokratické transformaci. Finanční 

pomoc Evropské unie v Gruzii činila mezi lety 1992-2005 asi 505 milionů € zejména 

z programů TACIS (Technical Assistance to the Commonwealth of Independent States), 

ECHO (European Community Humanitarian Office), FSP (Food and Security 
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Programme) nebo také EIDHR (European Initiative for Human Rights).
120

 Programy 

sociální pomoci a rekonstrukce oblastí postižených válkou se týkaly i Abcházie a Jižní 

Osetie, což pomohlo zvýšit povědomí o EU v této oblasti a od roku 2001 se také 

účastnila jednání Spojené kontrolní komise, která se zabývala řešením konfliktu v Jižní 

Osetii.
121

 Další postup spolupráce s Gruzií znamenalo uzavření Dohod o partnerství a 

spolupráci v roce 1999, přesto byla ale EU v celé oblasti poměrně málo aktivní a ani 

tyto Dohody nenaznačovaly, že by se zde EU měla v plánu více angažovat.
122

 S větším 

zapojením se nepočítalo ani na počátku plánů na vytvoření Evropské politiky sousedství 

(v dokumentu „Wider Europe“ nebyla oblast zahrnuta
123

), na druhou stranu byla ale 

v roce 2003 zřízena funkce Zvláštního představitele Evropské unie pro jižní Kavkaz. 

Zároveň v Gruzii proběhla tzv. Růžová revoluce, která zemi nasměrovala na cestu 

sbližování s Evropou. Zejména vlivem této události nakonec byl jižní Kavkaz do 

Evropské politiky sousedství zahrnut.
124

 Pod záštitou této politiky se Evropská unie 

dostala blíž k problému neuznaných států. Vztahy mezi EU a Gruzií sice byly nadále 

určeny Dohodou o partnerství a spolupráci, konkrétní spolupráce ale nyní byla 

zakotvena v Akčním plánu z roku 2006, který obsahuje cíle a závazky, na kterých se 

obě strany dohodly.  

Akční plán mezi Gruzií a EU je základním dokumentem definujícím jejich 

budoucí spolupráci. Cíle EU v Gruzii jsou zde vymezeny včetně oddělených částí jejího 

teritoria, jelikož s Abcházií ani Jižní Osetií EU žádné oficiální kontakty ani dohody 

nemá.
125

 Aktivity v Abcházii a Jižní Osetii jsou tedy považovány za součást řešení 

vnitřních konfliktů Gruzie a takto jsou také definovány v Akčním plánu.
126

 Akční plán 

vymezuje 8 prioritních oblastí, z nichž jedna je stanovena jako „podpora mírového 

řešení vnitřních konfliktů“.  Je zde také vyjádřena podpora teritoriální integrity 

Gruzie.
127

 EU v Akčním plánu zdůrazňuje podporu budování důvěry mezi stranami 

konfliktu („confidence building“), ekonomickou podporu, snahu o zapojení občanské 
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společnosti do řešení a nutnost zařadit vnitřní konflikty Gruzie mezi témata diskutovaná 

mezi EU a Ruskem.
128

 Mezi 8 prioritními oblastmi spolupráce Gruzie a EU je například 

posilování právního státu (skrze justiční reformy a budování institucí), zlepšování 

investičního prostředí a boj proti korupci nebo přibližování ekonomické legislativy a 

administrativy evropským standardům.
129

  

Finanční asistenci v rámci Evropské politiky sousedství zajišťuje nový finanční 

nástroj ENPI (European Neighbourhood and Partnership Instrument), v jehož rámci je 

přidělována většina finančních zdrojů Evropské politiky sousedství.
130

 Podrobnější 

informace o zapojení Evropské unie do řešení konfliktů poskytuje tzv. Country Strategy 

Paper, dokument, který specifikuje cíle EU pro dané období (aktuální Country Strategy 

Paper pro Gruzii pokrýval období 2007-2013) a využití finančních zdrojů EU. 

Bezpečnostním cílům, které zahrnují i vnitřní konflikty, je zde přisuzována poměrně 

velká role. EU v něm prohlašuje, že vyřešení gruzínského konfliktu se separatistickými 

regiony „přikládá velkou důležitost“, a to zejména v kontextu Evropské bezpečnostní 

strategie (European Security Strategy) z roku 2003.
131

 Z dokumentu také vyplývá, že si 

je EU vědoma, jakou důležitost hraje řešení konfliktů pro Gruzii samotnou.
132

 

Každoroční postup spolupráce na plnění Akčního plánu monitorují dokumenty 

Evropské komise („Progress Report“), které se soustředí na 4 hlavní oblasti spolupráce. 

Řešení konfliktů je zde řazeno do první kategorie „Politický dialog a reformy“.
133

  

Práce Evropské unie v de facto státech úzce souvisí s postojem Gruzie vůči 

neuznaným státům. Gruzie se obává přílišného posilování separatistických regionů a 

jejich státnosti. Původně se snažila jakýmkoli kontaktům s oběma regiony zabránit a 

izolovat je.
 
Po konfliktu ze srpna 2008 vydala Gruzie Zákon o okupovaných teritoriích 

(„Law on Occupied Territories“), který považuje vstup do neuznaných států přes Rusko 

za nelegální a omezuje ekonomické aktivity a asistenci v obou regionech. Vyvstaly 

proto obavy, že se do neuznaných států nebude moci dostat humanitární pomoc a 

mezinárodní organizace zde nebudou moci podporovat obnovu. Tím by byla 

samozřejmě zasažena i činnost EU, která se proto snažila přimět Gruzii k vstřícnějšímu 
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přístupu.
134

 V lednu 2010 přijala Gruzie novou „Strategii pro okupovaná teritoria“ 

(Strategy on the Occupied Territories) s podtitulem „Účast skrze spolupráci“ 

(Engagement through Cooperation), jejímž cílem je pokusit se místo izolace 

neuznaných států, která nebyla efektivní, o spolupráci. Na vzniku této strategie se 

podílel i Zvláštní představitel pro jižní Kavkaz a další představitelé EU, kteří se snažili 

zajistit, aby Gruzie umožnila dostatečné možnosti mezinárodního působení 

v neuznaných státech.
135

 Evropská unie posléze usilovala o úplné zrušení „Zákona o 

okupovaných územích“, to se ale zatím nepodařilo. Zároveň s podporou spolupráce 

Gruzie s neuznanými státy se chce EU v Abcházii a Jižní Osetii angažovat více i sama. 

Tento cíl si vytyčila ve své „Strategii neuznání a účasti“ (Non-recognition and 

Engagement), která vyjadřuje trvající podporu teritoriální integrity Gruzie, ale 

zdůrazňuje nutnost separatistické regiony odizolovat. Větší spoluprací s nimi by EU 

mohla přivést regiony ke smířlivějším postojům a nabídnout jim alternativu vůči jejich 

závislosti na Rusku.
136

  

V současné době, zejména po roce 2008, je přítomnost EU a její účast na řešení 

problému neuznaných států významná, protože EU je v podstatě jedinou mezinárodní 

organizací, která se řešením tohoto problému zabývá.
137

 Také je mezinárodní 

organizací, která sem přispívá největšími finančními částkami. Mezi lety 1997-2006 

poskytla EU Abcházii 25 milionů € a Jižní Osetii téměř 8 milionů €.
138

 Po konfliktu 

v roce 2008 byla pomoc Jižní Osetii na určitou dobu zastavena, v Abcházii ale zůstala 

EU významným sponzorem i nadále.
139

 Od roku 2004 do roku 2013 vyčlenila na svou 

činnost v Abcházii opět zhruba 25 milionů €.
140

 Je ovšem třeba vzít v potaz, že ve 

srovnání s přímými i nepřímými finančními dodávkami Ruska jsou tyto částky 

nevýznamné a navíc směřují hlavně na humanitární a rekonstrukční účely, ne však 
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rozvoj států jako takových. Ekonomická podpora Ruska je zásadní v obou de facto 

státech. V případě Jižní Osetie a Ruska jde o naprostou závislost. Rusko dotuje asi 99% 

rozpočtu Jižní Osetie, který například v roce 2009 představoval 140 milionů $.
141

 

Abcházie je na rusku o něco méně závislá, přesto ale Rusko poskytlo Abcházii v roce 

2012 přes 200 milionů $, což tvořilo asi 70% rozpočtu.
142

 Kromě přímých finančních 

dotací je ovšem Rusko důležité také z hlediska vzájemného obchodu a investic. Pomoc 

EU v Gruzii i separatistických regionech byla původně spíše ryze humanitárního 

charakteru, například se jednalo o zajištění potravin a bydlení, postupně se ale 

zaměřovala na dlouhodobější rozvoj a budoucí perspektivy. Třeba v případě vnitřně 

vysídlených osob se už tedy netýkala jen akutních potřeb, ale spíše jejich sociální i 

ekonomické integrace.
143

 Situace a podmínky, v nichž se aktivity EU mohou 

uskutečňovat, se změnily důsledkem uznání separatistických států Ruskem. 

Představitelé de facto států omezili přístup do těchto regionů, Rusko zde získalo 

vojenskou přítomnost a mandáty misí UNOMIG a OBSE, které byly dříve důležitými 

partnery implementujícími projekty EU byly přerušeny.
144

 

 Co se týče konkrétních projektů realizovaných v Abcházii a Jižní Osetii či 

okolních oblastech Gruzie, jsou poměrně omezené jak četností, tak rozsahem. Projekty 

financované EU jsou většinou prováděny mezinárodními, případně i místními 

nevládními organizacemi, agenturami OSN či OBSE. Rekonstrukci v Abcházii 

podporuje EU systematicky od roku 2005 s cílem zlepšit životní podmínky osob 

postižených konfliktem z obou stran (Abcházců i Gruzínců) a umožnit návrat uprchlíků 

a vnitřně vysídlených osob. Program ekonomické obnovy Jižní Osetie funguje již od 

roku 1997 a zahrnoval různé projekty rekonstrukce a obnovy, například přestavbu 

                                                                                                                                               
140

 Ibid., 12. 
141

 South Ossetia: The Burden of Recognition, International Crisis Group, Europe Report 205 (červen 

2010): 4, http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/europe/205%20South%20Ossetia%20-

%20The%20Burden%20of%20Recognition.ashx (staženo 6. 4. 2014). 
142

 Abkhazia: The Long Road to Reconciliation, International Crisis Group, Europe Report 224 (duben 

2013): 6, http://www.crisisgroup.org/en/regions/europe/south-caucasus/georgia/224-abkhazia-the-long-

road-to-reconciliation.aspx (staženo 6. 4. 2013). 
143

 „Conflict resolution: Support to conflict-affected persons“, Official Site of the European External 

Action Service, 

http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/projects/overview/conflict_resolution/index_en.htm (staženo 29. 

3. 2014). 
144

 National Indicative Plan 2011-2013, Official Site of the European External Action Service“, 22, 

http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/2011_enpi_nip_georgia_en.pdf (staženo 17. 3. 2014).  



   

 

35 

  

škol.
145

 Mezi lety 2006-2008 byl v Abcházii s finanční podporou EU proveden projekt 

s cílem zbavit oblast nevybuchlých min a umožnit tak využití půdy a návrat vnitřně 

vysídlených osob.
146

 Jedním z hlavních cílů bylo v neuznaných státech v roce 2007 

podle EU obnovení důvěry mezi stranami, aby se předešlo opětovnému vypuknutí 

konfliktu, a vytvoření podmínek příznivějších pro postup mírového procesu.
147

 Poměrně 

významným projektem byla přestavba vodní elektrárny Enguri v Abcházii, na kterou 

EU přispěla částkou 10 milionů € a která byla také příkladem úspěšné spolupráce mezi 

Abcházií a Gruzií na společném projektu a ukázala tedy, že i rekonstrukční projekty 

mohou mít určitý efekt na zlepšení vztahů mezi znepřátelenými stranami.
148

 Společné 

projekty tohoto typu jsou ale spíše výjimečné. Podobným příkladem byla ale také třeba 

gruzínsko-osetinská spolupráce na ekonomické rekonstrukci během roku 2007.
149

 

Původně se práce Evropské unie v Abcházii soustředila hlavně na region Gali, od roku 

2006 však rozšířila pole působnosti i na další části Abcházie, včetně hlavního města 

Suchumi. Současně s tím se také EU neorientovala již jen na rekonstrukci, ale také na 

rozvoj občanské společnosti a další projekty v rámci budování důvěry mezi stranami. 

Podporovala tak abchazské nevládní organizace a organizovala setkání představitelů 

abchazské a gruzínské občanské společnosti.
150

   

Mezi lety 2007-2013 podporovala EU celou řadu projektů, které se snažily 

zlepšit životní podmínky Abcházců a kontakty mezi nimi a Gruzínci. Základem její 

práce v Abcházii a oblastí, která také dostala největší finanční podporu (6 milionů €), je 

obnova oblastí zasažených konfliktem, která zahrnuje rekonstrukci infrastruktury, škol, 

obnovu dodávek pitné vody nebo výstavbu bydlení. Důležitá je také podpora pracovních 

příležitostí místních obyvatel. Pomocí těchto projektů se snaží EU zlepšit pracovní 
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schopnosti a podporovat spolupráci jednotlivých místních komunit v Abcházii.
151

 

V období 2009-2011 také EU podporovala místní občanskou společnost v celkem šesti 

programech s podporou asi 400 tisíc €, zaměřených na rozvoj místní občanské 

společnosti, například na podporu angažovanosti mladých lidí v občanské společnosti a 

kontakty jednotlivých organizací v Abcházii.
152

 

Jižní Osetie mohla v období 2007-2013 počítat s podstatně menší finanční 

podporou než Abcházie, pomoc dosahovala asi 3 milionů €.
153

 Projekty zde byly také 

v tomto období více zkomplikovány srpnovým konfliktem. Přestože ale konflikt z roku 

2008 situaci zkomplikoval a na určitou dobu přerušil projekty plánované EU 

v neuznaných státech a zejména v Jižní Osetii, od roku 2010 již pokračuje i program na 

ekonomickou obnovu Jižní Osetie. Projekt s podporou ve výši 2 milionů € byl zaměřen 

například na opravu přehrady Zonkari a obnovení dodávek pitné vody pro Jižní Osetii i 

Gruzii. Projekt pokračoval i v roce 2012, kdy byl finančně podpořen téměř 1 milionem 

€ a vykonán ve spolupráci s OBSE.
154

 V Jižní Osetii byly také implementovány projekty 

určené k setkávání gruzínské a osetinské společnosti, například gruzínských a 

osetinských dětí v oblasti Akhalgori v Jižní Osetii, která je obývaná převážně Gruzínci. 

Tento projekt měl finanční podporu ve výši 50 tisíc €.
155

 Po konfliktu z roku 2008 tedy 

pokračovaly i projekty zaměřené na zlepšení kontaktů mezi společnostmi a podporu 

budování důvěry mezi nimi a poskytování nezávislého pohledu na místní situaci, mezi 

lety 2009-2013 fungoval program EU zaměřený na tyto aktivity v oblasti celého Jižního 

Kavkazu včetně jeho neuznaných států.
156

 Z tohoto pohledu jsou významnější aktivity 

EU v Abcházii, kde je místní občanská společnost rozvinutější než v Jižní Osetii. EU se 

zde snažila podporovat některé abchazské nevládní organizace a jejich kontakty s těmi 

gruzínskými již před rokem 2008. Přestože kontakty vytvořeny byly a fungovaly, po 

srpnu 2008 se situace změnila. Spolupráci komplikuje otázka samostatnosti Abcházie, 
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kterou i umírněné gruzínské organizace odmítají, čímž se následně snižuje ochota 

k dialogu ze strany Abcházie.
157

  

Závažnou otázkou, která se dotýká každodenního života obyvatel, je problém 

vnitřně vysídlených osob a přechod hranic. V Abcházii pochází většina vnitřně 

vysídlených osob z regionu Gali poblíž hranic s Gruzií, kam se mohou obyvatelé vracet, 

přestože jejich přijetí v Abcházii je složité a k udělování občanství Gruzíncům z Gali 

není Abcházie příliš nakloněna.
158

 V Jižní Osetii je trvalý návrat většiny vnitřně 

vysídlených nemožný.
 159

  Přestože se obyvatelé z Gali postupně s pomocí EU i dalších 

organizací vrací, běžný přechod mezi Gruzií a Abcházií je komplikovaný a životní 

podmínky těchto lidí jsou často nedostačující. V období po válce z roku 2008 vydala 

EU tři Zvláštní opatření na podporu vnitřně vysídlených osob. Dvě z nich se věnovala 

převážně osobám, které v důsledku konfliktů zůstaly mimo separatistické regiony 

v Gruzii, jedno bylo ale určené přímo návratu a integraci do oblasti Gali.
160

  

 

3.4 Analýza působení Evropské unie v Abcházii a Jižní Osetii 

Působení EU v problému neuznaných států v Gruzii se skládá ze dvou částí. 

Jednou z nich je účast EU na diplomatických jednáních, jejichž cílem je řešení 

konfliktu, a také přítomnost mise EU v Gruzii. Diplomatická jednání za účasti EU 

nevedla, podobně jako předchozí diplomatické snahy, zatím k významným výsledkům. 

Mise EUMM je poměrně úspěšná ve svých současných aktivitách, které jsou ale 

omezené nemožností vstupu do neuznaných států. Její působení zde zatím dokázalo 

udržet poměrně stabilní situaci a zajistit řešení jednotlivých incidentů tak, aby se 

předešlo případné eskalaci. 

Druhou částí je pak spolupráce s Gruzií v rámci Evropské politiky sousedství. 

Do ní spadají jako součásti území Gruzie i neuznané státy, nicméně využití většiny 

prvků není v Abcházii a Jižní Osetii možné. Ze zkoumaných základních dokumentů 

Evropské politiky sousedství je zřejmé, že působení v Abcházii a Jižní Osetii je 

považováno za vnitřní problém Gruzie, který je zahrnut do stejné oblasti působení jako 

provádění politických reforem v Gruzii. Zatímco Gruzie tedy může využívat podporu v 

mnoha oblastech stanovených Akčním plánem s cílem podpořit demokratický rozvoj, 
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vůči neuznaným státům tyto cíle vytyčeny nejsou, přestože by to mohlo být způsobem, 

jak dosáhnout řešení konfliktu. Partnerem EU v rámci Evropské politiky sousedství je 

však Gruzie, jejíž územní celistvost EU podporuje, její působení v de facto státech je tak 

omezené přístupem Gruzie vůči neuznaným státům. Činnost EU se proto v neuznaných 

státech soustředí na humanitární aktivity, post-konfliktní obnovu nebo také na podporu 

občanské společnosti, což jsou činnosti, které mohou být prováděny, aniž by tím EU 

jakkoli zpochybňovala podporu Gruzie. Nezabývá se však na rozdíl od Gruzie podporou 

vnitřních reforem v těchto státech a rozvojem demokracie v nich. Politika sousedství je 

tedy z hlediska řešení vnitřních konfliktů v Gruzii důležitá proto, že usiluje o vnitřní 

reformy v původním státě, Gruzii, která tak může pro de facto státy být 

důvěryhodnějším partnerem, a zároveň se jejím prostřednictvím EU snaží Gruzii 

přivádět ke smířlivějšímu postoji vůči neuznaným státům, a umožnit tak mírový dialog. 

Příkladem takového vlivu je změna postoje Gruzie vůči odtrženým regionům.
161

 

Působením v neuznaných státech se EU také snaží přispět ke změně jejich 

postoje vůči Gruzii, má k tomu ale k dispozici, vzhledem k tomu, že důležité prvky 

Evropské politiky sousedství, jako je podpora demokratických reforem, nezahrnují de 

facto státy, pouze omezené prostředky. Tak, jak EU předpokládá v Akčním plánu, 

soustředí se její působení v neuznaných státech na rekonstrukci a ekonomickou obnovu, 

projekty zaměřené na budování důvěry a podporu občanské společnosti. Přestože 

některé rekonstrukční projekty v sobě obsahují také prvek spolupráce neuznaných států 

s Gruzií, nejsou to činnosti, které by významně přispívaly k řešení konfliktu. V obou 

neuznaných státech tedy probíhají tyto apolitické projekty, ačkoli i jejich implementace 

se po válce v roce 2008 zastavila, v obou případech již ale byla obnovena. Nicméně 

finanční prostředky, které Unie na projekty v neuznaných státech poskytuje, jsou ve 

srovnání s financemi, které poskytuje oběma neuznaným státům Rusko, daleko méně 

významné a nelze tedy očekávat, že by mohla EU tímto způsobem konkurovat v de 

facto státech vlivu Ruska. To, že se projekty EU soustředí hlavně na humanitární a 

rekonstrukční otázky, ne budování de facto států a podporu demokracie, vnímají i 

obyvatelé neuznaných států. Podle abchazských obyvatel by se aktivity EU měly 

zaměřovat právě spíše na vnitřní rozvoj státu než na své aktuální činnosti, jako je 

humanitární pomoc či podpora vnitřně vysídlených obyvatel. Pokud se práce Evropské 
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unie omezuje jen na tato projekty, vnímají ji jako nedostatečnou, ne-li zbytečnou.
162

 

Přestože vliv Evropské unie uvnitř de facto států je malý, i tyto aktivity samozřejmě 

mají své opodstatnění. Například podpora návratu vnitřně vysídlených obyvatel 

v Abcházii je důležitá, protože otázka uprchlíků z Gali zůstává sporným bodem mezi 

Gruzií a Abcházií a její vyřešení je také nutným předpokladem pro řešení celého 

konfliktu.  
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Závěr  

Neuznané státy nejsou plnohodnotnou součástí mezinárodního systému, který je 

považuje za nelegitimní a spolupráci s nimi se většinou vyhýbá. Základem přístupu 

suverénních států a mezinárodních organizací vůči neuznaným státům je dodržování 

principu teritoriální integrity, čímž je zabezpečena pozice původního státu, od nějž se 

neuznaný stát chce oddělit, zároveň to však znemožňuje jednání s neuznanými státy. 

Neuznání jejich suverenity však neuznaným státům nebrání v budování států a národní 

identity obyvatel. Vzniká tak situace, kdy jak původní, tak neuznaný stát trvají na svém 

nároku na sporné území a vyřešení situace, které vyžaduje ústupky stran, je tak 

nepravděpodobné. Diplomatická jednání tedy nemají příliš velkou šanci na úspěšné 

řešení.  

Změnu vnímání konfliktu a reformy k tomu vedoucí však může EU podporovat 

skrze mechanismy Evropské politiky sousedství. Demokratické reformy mohou být 

důležitým prvkem vedoucím k řešení konfliktu a mohou přispívat ke změně pozic na 

obou stranách konfliktu. Přestože myšlenka demokratizace neuznaných států je často 

považována za paradox, podpora právního státu, politický pluralismus či boj s korupcí 

mohou vést k oslabení nacionalistického diskurzu v neuznaných státech a 

k otevřenějšímu přístupu vůči druhé straně. Také je to způsob, jak zamezit tomu, aby 

byly státy ovládány úzkými skupinami lidí, kterým z daného stavu plynou výhody.  

Z kapitoly věnující se vývoji Abcházie a Jižní Osetie je jasné, že tyto státy jsou 

v mnoha ohledech závislé na Rusku. Jejich existenci umožňuje finanční podpora 

plynoucí z Ruska, Rusko nicméně zasahuje i politicky. Ruští představitelé jsou 

dosazováni do státní správy a některé funkce státu jsou předávány Rusku. Podpora 

demokratizace a efektivního řízení státu v de facto státech by jim tedy mohla pomoci 

zmírnit závislost na Rusku, a umožnit tak prosazení jiných pohledů na situaci, které 

nejsou závislé na podpoře Ruska. 

Nicméně, jak vyplývá ze zkoumaných dokumentů Evropské unie, reformy 

v rámci Evropské politiky sousedství jsou podporovány pouze v původním státě, 

zatímco v neuznaných státech se Evropská unie do politických otázek nezapojuje, což je 

v souladu s podporou teritoriální integrity Gruzie, řešení konfliktů to ale nenapomáhá. 

Projekty, které zde EU provádí, se tak i po spuštění Evropské politiky sousedství 

soustředily na apolitické činnosti, jakými byla například ekonomická obnova. Ta má 
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sice za cíl snížit závislost de facto států na Rusku, ale projekty jsou poměrně malého 

rozsahu a vlivu Ruska se tak nemohou vyrovnat. Další projekty se soustředí také na 

podporu kontaktů mezi Gruzínci a obyvateli de facto států, po roce 2008 jsou ale 

vzájemné vztahy napjaté a neuznané státy nemají o kontakty příliš velký zájem.  

 Vliv projektů EU na vnitřní situaci je tedy malý a Evropská unie zde nemůže 

situaci ovlivňovat tak, jako v Gruzii samotné. V Gruzii se jí například podařilo 

dosáhnout změny postoje vůči neuznaným státům a vypracování nové strategie vůči 

nim, která si již neklade za cíl jejich izolaci, ale naopak směřuje ke spolupráci. Důležité 

prvky Evropské politiky sousedství v Gruzii jsou tak využívány pouze na jedné straně 

konfliktu a její potenciál tak nebyl plně využit, jelikož demokratické reformy, které by 

mohly mít vliv na řešení konfliktů, se týkají pouze Gruzie, zatímco Abcházie a Jižní 

Osetie jsou jako neuznané státy vnímány jako její vnitřní problém, ne jako státy, které 

jsou demokratizace také schopny. 
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Summary 

The existence of the unrecognized states in Georgia, Abkhazia and South 

Ossetia, is considered illegal by the international community, including the European 

Union. Nevertheless, their sovereignty has been recognized by Russia. The states are 

heavily dependent on Russia froma number of economic reasons, furthermore, Russia 

also plays an important role in their internal politics, especially in the case of South 

Ossetia. The EU aims at solving the problem of the de facto states in Georgia through 

diplomatic means as well as through its Neighbourhood Policy. This policy is designed 

to support democratic transformation which could be a useful means for the solution of 

the conflict. Political plurality or fight against corruption could provide a change of the 

position of the de facto states which is currently based on nationalism, personal links 

and connection to Russia. Nevertheless, these aspects of the European Neighbourhood 

Policy are not used in the case of the unrecognized states. Therefore, the EU's assistance 

is still concentrated on humanitarian and reconstruction issues that are, however, not 

able to change the position of the unrecognized states substantially. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

43 

  

Použitá literatura 

Primární zdroje 
 

„Action Fiche Georgia 2008“, Official Site of the European Commission, 

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/aap/2008/af_aap_2008_geo.pdf (staženo 17. 3. 

2014).  

 

„Country Strategy Paper Georgia 2007-2013“, Official Site of the European External 

Action Service, http://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/country/enpi_csp_georgia_en.pdf 

(staženo 15. 3. 2014).  

 

 „European Neighbourhood Policy Strategy Paper“, Official Site of the European 

External Action Service, http://www.eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/com03_104_en.pdf 

(staženo 20. 4. 2014).  

 

„EU/Georgia Action Plan“, Official Site of the European External Action Service, 

http://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/action_plans/georgia_enp_ap_final_en.pdf (staženo 

17. 3. 2014).  

 

„Humanitarian Mine Clearance and Explosive Ordnance Disposal in Abkhazia, 

Georgia“, Official Site of the European Commission,  

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/georgia_mine-action_en.pdf 

(staženo 28. 3. 2014). 

 

 „Overview of EC Assistance to People Affected by Conflict in Georgia“, Official Site 

of the European External Action Service, 

http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/documents/projects/overview_post_conflict_e

c_assistance_may10_en.pdf (staženo 28. 3. 2014).  

 

„Progress Report Georgia 2010“, Official Site of the European External Action Service, 

http://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/progress2010/sec10_518_en.pdf (staženo 17. 3. 2014). 

  

„Progress Report Georgia 2009“, Official Site of the European External Action Service,  

http://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/progress2009/sec09_513_en.pdf (staženo 17. 3. 2014). 

  

„Progress Report Georgia 2008“, Official Site of the European External Action Service, 

http://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/progress2008/sec08_393_en.pdf (staženo 17. 3. 2014). 

  

"Perspectives for engagement, dialogue and cooperation to address the consequences of 

the war between Russia and Georgia: a forward looking approach", Presentation by the 

EU Special Representative for the South Caucasus, Peter Semneby, 

http://www.consilium.europa.eu/media/1252985/speech-pace%20mc-paris-110117-

final.pdf (staženo 14. 12. 2013). 

 

National Indicative Plan 2011-2013, Official Site of the European External Action 

Service“, http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/2011_enpi_nip_georgia_en.pdf 

(staženo 17. 3. 2014).  

 

 



   

 

44 

  

Knižní publikace 
 
Benedict R. Anderson, Imagined communities: reflections on the origin and spread of 

nationalism (London: Verso, 2006). 

 

Tozun Bahcheli, Barry Bartmann, and Henry Felix Srebrnik, De Facto States: The 

Quest for Sovereignty (London: Routledge, 2004). 

 

Svante E. Cornell, Small Nations and Great Powers: A Study of Ethnopolitical Conflict 

in the Caucasus (Richmond, Surrey, England: Curzon, 2001). 

 

Julie A. George, The Politics of Ethnic Separatism in Russia and Georgia (New York: 

Palgrave Macmillan, 2009). 

 

Graham Smith, Nation-building in the Post-soviet Borderlands: The Politics of National 

Identities (Cambridge: Cambridge University Press, 1998). 

 

Karen Smith, The European Union Foreign Policy in a Changing World (Cambridge: 

Polity, 2008). 

 

Nathalie Tocci, The European Union, Civil Society and Conflict (Milton Park: 

Routledge, 2011). 

 

Odborné články 
 
John Agnew, „Sovereignty Regimes: Territoriality and Sovereignty in Contemporary 

World Politics“, Annals of the Association of American Geographers 95, č. 2 (červen 

2005), http://www.ebscohost.com (staženo 19. 4. 2014). 

 

Amanda Akçakoca et al., eds., After Georgia: Conflict Resolution in the EU’s Eastern 

Neighbourhood, European Policy Centre Issue Paper 57 (duben 2009), 

http://www.epc.eu/documents/uploads/961937412_EPC%20Issue%20Paper%2057%20

-%20After%20Georgia.pdf (staženo 13. 12. 2013). 

 

Eva Maria Auch, „The Abkhazia Conflict in Historical Perspective“, Institute for Peace 

Research and Security Policy at the University of Hamburg/IFSH, OSCE Yearbook 

2004, http://www.core-hamburg.de/documents/yearbook/english/04/Auch.pdf (staženo 

25. 3. 2014). 

 

Eiki Berg, Ene Kuusk, „What Makes Sovereignty a Relative Concept? Empirical 

Approaches to  

International Society“, Political Geography 29, č. 1(2010), 

http://www.sciencedirect.com (staženo 2. 4. 2014). 

 

Helge Blakkisrud a Pål Kolstø, „Dynamics of De Facto Statehood: The South Caucasian 

De Facto States Between Secession and Sovereignty“, Southeast European and Black 

Sea Studies 12, č. 2 (červen 2012), http://www.ebscohost.com (staženo 6. 12. 2013). 

 



   

 

45 

  

Laurence Broers, The Politics of Non-recognition and Democratization, Accord 

Nagorny Karabakh (2005): 1, http://www.c-r.org/accord-article/politics-non-

recognition-and-democratisation (staženo 12. 3. 2014). 

 

Craig Calhoun, „Nationalism and Ethnicity“, Annual Review of Sociology 19, č. 1 

(1993), http://www.ebscohost.com (staženo 31. 1. 2014).  

 

Nina Caspersen, „From Kosovo to Karabakh: International Responses to De Facto 

States“, Südosteuropa 56, č. 1 (2008), 

http://eprints.lancs.ac.uk/28070/1/From_Kosovo_to_Karabakh.pdf  (staženo 27. 3. 

2014). 

 

Nina Caspersen, Antje Herrberg, Engaging Unrecognised States in Conflict Resolution, 

Initiative for Peacebuilding Mediation Cluster (prosinec 2010), 

http://www.initiativeforpeacebuilding.eu/pdf/1012CMI.pdf (staženo 14. 12. 2013). 

 

Nina Caspersen, „Democracy, Nationalism and (lack of) Sovereignty: the Complex 

Dynamics of Democratisation in Unrecognised States“, Nations and Nationalism 17, č. 

2 (duben 2011), http://www.ebscohost.com (staženo 28. 1. 2014).  

 

Svante Cornell, Getting Georgia Right, Centre for European Studies (2013), 

http://martenscentre.eu/sites/default/files/publication-files/getting_georgia_right_-

_website.pdf (staženo 13. 12. 2013). 

 

Laure Delcour, Hubert Duhot, Bringing South Caucasus Closer to Europe: Achievemnts 

and Challenges in ENP Implementation, Natolin Research Papers 3/2011: , 

https://www.coleurope.eu/content/studyprogrammes/eais/research/DELCOUR_DUHOT

.pdf (staženo 2. 3. 2014).  

 

Delphine Deschaux-Beaume, „The EU as a Global Peace Actor? A Challenge Between 

EU Conflict Management and National Paths“, Socialiniu Mokslu Studijos 3, č. 4 

(2011), http://www.ebscohost.com (staženo 25. 3. 2014). 

 

Dominic Fean, Making Good Use of the EU in Georgia: the “Eastern Partnership”and 

Conflict Policy, Ifri-Russia/NIS Center 44 (září 2009), 

http://www.ifri.org/?page=contribution-detail&id=3458&id_provenance=97 (staženo 

14. 12. 2013). 

  

Tracey C. German, „ Visibly Invisible: EU Engagement in Conflict Resolution in the 

South Caucasus“, European Security 16, č. 3-4 (2007), 

http://www.tandfonline.com/loi/feus20 (staženo 2. 12. 2013). 

    

Charles King, „The Benefits of Ethnic War: Understanding Eurasia's Unrecognized 

States“, World Politics 53, č. 4 (červenec 2001), http://www.jstor.org (staženo 8. 12. 

2013). 

 

Pål Kolstø, „The Sustainability and Future of Unrecognized Quasi-States“, Journal of 

Peace Research 43, č. 6 (listopad 2006), http://www.jstor.org (staženo 8. 12. 2013). 

Liana Kvarchelia, Perceptions of the EU in Abkhazia and Prospects for the EU–

Abkhazia Engagement, People’s Peacemaking Perspectives Analytical Report 2012, 



   

 

46 

  

http://www.c-r.org/sites/c-r.org/files/PPP_2012analysis1_EN_0.pdf (staženo 4. 4. 

2014). 

 

Dov Lynch, „Separatist States and Post-Soviet Conflicts“, International Affairs 78, č. 4 

(říjen 2002), http://ebscohost.com  (staženo 2. 4. 2014). 

 

Dov Lynch, Managing Separatist States: A Eurasian Case Study, Institute for Security 

Studies-Western European Union Occasional Paper 32 (listopad 2001), 

http://www.iss.europa.eu/publications/detail/article/managing-separatist-states-a-

eurasian-case-study/ (staženo 23. 3. 2014). 

 

Derek E. Mix, „The European Union: Foreign and Security Policy, Current Politics & 

Economics of Europe 24, č. 1/2 (2013), http://www.ebscohost.com (staženo 10. 4. 

2014). 

 

Cristian Nitoiu, „Reconceptualizing Cooperation in EU-Russia Relations“, Perspectives 

on European Politics and Society 12., č. 4 (prosinec 2011), http://ebscohost.com 

(staženo 20. 4. 2014). 

 

Shannon O´Lear, Robert Whiting, „Which Comes First, the Nation or the State? A 

Multiple Scale Model Applied to the Nagorno-Karabakh Conflict in the Caucasus“, 

National Identities 10, č. 2 (červen 2008), http://www.ebscohost.com (staženo 2. 12. 

2013) 

 

Scott Pegg, De Facto States in the International System, Institute of International 

Relations, University of British Columbia,Working Paper 21, č. 1 (únor 1998), 

http://www.sirag.org.uk/defactostates-somaliland.pdf (staženo 3. 4. 2014). 

 

Thomas Risse, Governance Configurations in Areas of Limited Statehood: Actors, 

Modes, Institutions, and Resources, SFB-Governance Working Paper Series 32 (duben 

2012), http://www.sfb-

governance.de/en/publikationen/sfbgov_wp/wp32_en/wp32.pdf?1339667835 (staženo 

15. 5. 2014).  

 

Silvia Stöber, „The Failure of the OSCE Mission to Georgia-What Remains?“, Institute 

for Peace Research and Security Policy at the University of Hamburg/IFSH, OSCE 

Yearbook 2010, http://www.core-

hamburg.de/documents/yearbook/english/10/St%C3%B6ber-en.pdf (staženo 2. 5. 

2014). 
 

Tanguy de Wilde a Gaëlle Pellon, „The Implications of the European Neighbourhood 

Policy (ENP) on the EU-Russian ‘Strategic Partnership’“, Helsinki Monitor 17, č. 2 

(duben 2006), http://www.ebscohost.com (staženo 20. 4. 2014). 

 

Richard G. Whitman a Stefan Wolff, „The EU as a Conflict Manager? The Case of 

Georgia and Its Implications“, International Affairs 86, č. 1 (2010), 

http://www.ebscohost.com (staženo 14. 12. 2013). 

 

Abkhazia: Deepening Dependence, International Crisis Group, Europe Report 202 (únor 

2010), 



   

 

47 

  

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/europe/202_abkhazia___deepening_dependen

ce.ashx (staženo 6. 4. 2014). 

 

Abkhazia: Ways Forward, International Crisis Group, Europe Report 179 (leden 2007), 

http://www.crisisgroup.org/~/media/files/europe/179_abkhazia___ways_forward.ashx 

(staženo 17. 3. 2014). 

 

Abkhazia: The Long Road to Reconciliation, International Crisis Group, Europe Report 

224 (duben 2013), http://www.crisisgroup.org/en/regions/europe/south-

caucasus/georgia/224-abkhazia-the-long-road-to-reconciliation.aspx (staženo 6. 4. 

2013). 

 

Conflict Resolution in the South Caucasus:The EU’s Role, International Crisis Group, 

Europe Report 173(březen 2006), http://www.crisisgroup.org/en/regions/europe/south-

caucasus/173-conflict-resolution-in-the-south-caucasus-the-eu-role.aspx (staženo 16. 3. 

2014). 

 

International Engagement in the Georgian-Abkhaz Conflict Resolution Process, 

International Alert (květen 2010), http://www.international-

alert.org/sites/default/files/publications/Georgian-Abkhaz.pdf (staženo 29. 4. 2014). 

 

South Ossetia: The Burden of Recognition, International Crisis Group, Europe Report 

205 (červen 2010), 

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/europe/205%20South%20Ossetia%20-

%20The%20Burden%20of%20Recognition.ashx (staženo 6. 4. 2014). 

 

Internetové zdroje 
 
„About EUMM“, Official Site of the European Union Monitoring Mission in Georgia, 

http://www.eumm.eu/en/about_eumm (staženo 7. 4. 2014). 

 

  „Co-Chairs of Geneva Talks Concerned over Failed IPRM Meeting in Gali“, Civil 

Georgia News, http://www.civil.ge/eng/article.php?id=24697 (staženo 8. 4. 2014). 

 

  „Conflict resolution: Support to conflict-affected persons“, Official Site of the 

European External Action Service,  

http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/projects/overview/conflict_resolution/index_e

n.htm (staženo 29. 3. 2014). 

 

„European Neighbourhood Policy – Georgia“, Official Site of the European Union, 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-08-207_en.htm?locale=en (staženo 29. 3. 

2014). 

 

 „EUMM welcomes the release of the 16 Georgian woodcutters arrested on 25 

October“, Official Site of the European Monitoring Mission in Georgia, 

http://eumm.eu/en/press_and_public_information/press_releases/1714/?year=2009&mo

nth=12 (staženo 2. 4. 2014). 

 



   

 

48 

  

 „EUSR for the South Caucasus and the Crisis in Georgia Philippe Lefort steps down“, 

Official Site of the European External Action Service, 

http://eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140131_en_03.pdf (staženo 21. 4. 2014). 

 

„Mission Facts and Figures“, Official Site of the European Union Monitoring Mission 

in Georgia, http://www.eumm.eu/en/about_eumm/facts_and_figures (staženo 7. 4. 

2014). 

 

 „Press Communiqué of the Co-chairs of the Geneva Discussions“, Official Site of the 

European Union Monitoring Mission in Georgia, 

http://eumm.eu/en/press_and_public_information/press_releases/4335/?year=2014&mo

nth=4 (staženo 7. 4. 2014). 

 

 „Rehabilitation Programme“, Official Site of the European External Action Service, 

http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/eu_georgia/tech_financial_cooperation/instru

ments/rehabilitation_programme/index_en.htm (staženo 26. 3. 2014). 

 

„South Ossetia: EU Funding Access to Water Project“, EU Neighbourhood Info Centre, 

http://www.enpi-info.eu/eastportal/news/latest/30117/South-Ossetia:-EU-funding-

access-to-water-project (staženo 29. 3. 2014).  

 

 „The South Caucasus Mediation & Dialogue Initiative for Reignited Peace Processes“, 

Official Site of the European External Action Service, 

http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/projects/list_of_projects/166754_en.htm 

(staženo 29. 3. 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


