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Abstrakt 

Nové finanční instituce BRICS jsou novým fenoménem v rámci mezinárodní spolupráci v oblasti 

světových financí. Již od počátku debaty o vytvoření finančních institucí BRICS se kolem daného 

fenoménu otevřela široká debata jak v akademické tak i politické sféře. Hlavním prvkem 

debaty se stala otázka, jakou roli mohou finanční instituce BRICS hrát v systému globálního 

vládnutí. Daná práce rozebírá fenomén Nových finančních institucí BRICS skrz teoretický 

koncept soutěžícího multilateralismu a zdůrazňuje, že nové praktiky a pravidla daných institucí 

vedou k vytváření režimního komplexu v oblasti mezinárodních financí. Následně práce skrz 

metodu obsahové analýzy vybraných médií zkoumá motivaci jednoho ze členských států BRICS, 

konkrétně Ruska, k vytvoření finančních institucí BRICS. Během procesu formování institucí 

nebyly motivace a cíle daného státu ve velké míře artikulovány. Daná práce má za účel danou 

motivaci zjistit, což by mělo přispět k hlubšímu pochopení možností dalšího vývoje Nové 

rozvojové banky a Společného měnového fondu BRICS.  

Abstract 

New financial institutions of BRICS are a new phenomenon in the context of international 

global finances. Since the beginning of the debate about creation of the BRICS financial 

institutions, a wide debate has emerged around the phenomenon, both in the academic and 

political spheres. The key element of the debate was the question, what role can BRICS play in 

the system of global governance. This thesis analyzes the phenomenon of the New Financial 

Institutions BRICS through the theoretical concept of the contested multilateralism and 

emphasizes that the new practices and rules of the given institutions lead to the creation of a 

regime complex in the field of international finance. Subsequently, the work through the 

method of content analysis of selected media explores the motivation of one of the BRICS 

member states, specifically Russia, to create these institutions. During the process of 



 
 

institution-building, motivations and objectives of Russia were not clear. This work aims to 

identify this motivation, which should contribute to a deeper understanding of possibilities for 

future development of the New Development Bank and The BRICS Contingent Reserve 

Arrangement. 
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Světová hospodářská krize, která vypukla v roce 2008 ve Spojených státech a postupně se 

rozšířila  

po celém světě, ukázala na neadekvátnost mechanismů krizového managementu světových 

finančních institucí. Po vypuknutí krize mezinárodní společenství v čele se státy s nejrychleji se 

rozvijejícími ekonomikami začaly prosazovat reformu Mezinárodního měnového fondu. V roce 

2010 Sborem guvernérů MMF byla přijata 14. Všeobecná revize kvót MMF, nicméně 

v důsledku toho, že daná reforma nebyla ratifikována ve Spojených státech, revize  do roku 

2016 nevstoupila v platnost.  

Ve snaze posílit svoji roli v globálních ekonomických vztazích 4 země s nejrychleji se 

rozvijejícími ekonomikami, konkrétně Brazílie, Rusko, Indie a Čína v roce 2006 na polích 

Valného shromáždění OSN založily platformu BRIC. První oficiální summit BRIC  proběhl v roce 

2009 v Jěkaterinburgu (pozdějí v roce 2010 k danému uskupení se přidala Jihoafrická 

republika). Cílemi nového uskupení se stala spolupráce členských států v oblasti ekonomických 

vztahů, konkrétně zrychlení tempa hospodářského rozvoje, společné řešení globálních 

problémů a společné hájení svých politických zájmů na světové aréně. V roce 2012 na IV. 

summitu BRICS v Durbanu nejvyšší představitelé členských států schválili projekt Nové 

rozvojové banky BRICS a Společného rezervního fondu. V roce 2014 na dalším summitu BRICS 

ve městě Fortaleza byly podepsány dohody o založení nových finančních institucí BRICS. 

Funkce nových institucí se částečně překrývají s funkcemi MMF a SB, například v oblasti 

financování infrastrukturních projektů v rozvojových zemí nebo finanční pomoci při negativní 

platební bilanci členských států, což vyvolalo velkou debatu o budoucnu vztahů mezi novými 

institucemi BRICS a Světovými finančními institucemi. Cílem dané diplomové práce je 

prostřednictvím analýzy ruských medií představit pohled Ruska na nové instituce BRICS a jejich 

vztah ke Světovým finančním institucím. 

Pro účely dané diplomové práce jsou stanoveny 4 hypotézy, které lze rozdělit do dvou skupin. 

První skupina vychází z předpokladu, že Rusko považuje Nové finanční instituce BRICS jako 

nástroj ke změně (reformě) stávajících mezinárodních finančních institucí. První dvě hypotézy 

jsou definovány následujícím způsobem:  

H1: pro Rusko jsou Nové finanční instituce BRICS nástrojem, jak donutit tradiční globální 

finanční instituce k provedení reformy systému kvót tak, aby odpovídali současnému rozložení 

moci ve světě.  

H2: pro Rusko představují Nové finanční instituce pomoc Světovým finančním institucím v 

plnění jejich funkce a podpory stability světové ekonomiky.  

Druhá skupina výchazí z předpokladu, že cílem založení Nových finančních institucí BRICS se 

pro Rusko stalo vytvoření alternativního finančního systému, fungujícího nezávisle na 

stávajících mezinárodních finančních institucích. Hypotézy dané skupiny zní následně: 

Institut politických studií  

Teze diplomové práce  



 
 

H3: Pro Rusko představují Nové finanční instituce BRICS nástroj k získání politické nezávislosti 

na tradičních globálních finančních institucích, posílení vlastního mocenského postavení a 

vytvoření multipolárního mezinárodního systému. 

H4: Pro Rusko představují Nové finanční instituce BRICS nástroj k odpoutání své ekonomiky od 

dolaru a posílení vlastní měny. 

Dané hypotézy budou zkoumány prostřednictvím obsahové analýzy několika federálních 

ruských médií v časovém úseku od roku 2012 (první zmínky o Nových institucích) do roku 2016 

(poslední aktuální summit BRICS ve městě Goa). Zkoumané mediální prostředky jsou rozděleny 

do 3 skupin: 1) nejpopulárněšjí televizní média (zpravodájství „Pervogo kanala), 2) 

nejcitovanější internetová média („Lenta.ru“ a „RBC.ru“) a také 3) tištěná média 

(„Kommersant“, „Vědomosti“). 
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Úvod 
 

V roce 2014 pět zemí s nejrychleji se rozvíjející ekonomikou, které od roku 2009 

spolupracují v rámci společné mezinárodní platformy s názvem BRICS (Brazílie, 

Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika), podepsaly dohody o založení dvou 

společných finančních institucí: Nová rozvojová Banka a Společný rezervní fond. 

Daná událost vyvolala silnou reakci jak v akademické tak i politické sféře. Důvodů 

tomu bylo několik. Zaprvé platforma BRICS je neoficiálním uskupením pěti států, 

které nemá sídlo, společnou chartu, organizační strukturu nebo jiné znaky 

mezinárodní organizace za hranicemi pravidelných summitů. Zadruhé, uskupení 

nepředstavuje druh regionální spolupráce, jelikož členské země BRICS se nachází 

na odlišných kontinentech. Zatřetí, klíčovým prvkem, který sdružuje dané státy je 

ekonomický faktor: všechny členy platformy jsou rozvojové země, přičemž 

s nejrychleji se rozvíjející ekonomikou. Posledním důvodem je skutečnost, že cíle a 

funkce nových finančních institucí jsou podobné cílům a funkcím globálních 

finančních institucí, jako jsou Světová banka a Mezinárodní fond, jejíž fungování 

bylo dlouhodobě kritizováno ze strany států BRICS v důsledku nedostatečné 

efektivity mechanismů krizového managementu, které nedokázaly zastavit šíření 

Světové ekonomické krize v roce 2008, a odkládání provedení reformy SB a MMF, 

které nedostatečně reflektují ekonomickou sílu rozvojových států. Dané faktory 

vedly k tomu, že hodně odborníků si pokládá otázku: jaká je budoucnost daných 

institucí? 

Jednou z cest, jak odpovědět na danou otázku je zjistit motivaci členských států 

BRICS k založení nových institucí. Na počátku debaty o vytvoření institucí BRICS 

nejvíce zdrženlivou pozici ohledně účelnosti nových institucí vykazovaly Rusko a 

Brazílie. Zároveň během procesů vyjednávání principů fungování nových institucí, 

cíle Ruska a Brazílie nebyly moc artikulovány. Cílem dané diplomové práce je 
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proto zjistit motivaci jednoho z uvedených států, konkrétně Ruska, k účasti na 

finančních projektech BRICS.  

Naplnit daný cíl bude možné prostřednictvím obsahové analýzy vybraných 

ruských médií od roku 2012 (první zmínky o Bance) a do roku 2016 (poslední 

aktuální summit BRICS ve městě Goa). Pro účely daného výzkumu byly stanovené 

4 hypotézy, které byly následně prostřednictvím obsahové analýzy ověřovány:  

Hypotéza 1: pro Rusko jsou Nové finanční instituce BRICS nástrojem, jak donutit 

tradiční globální finanční instituce k provedení reformy systému kvót tak, aby 

odpovídali současnému rozložení moci ve světě. Hypotéza 2: pro Rusko 

představují Nové finanční instituce pomoc Světovým finančním institucím v plnění 

jejich funkce a podpory stability světové ekonomiky. Hypotéza 3: Pro Rusko 

představují Nové finanční instituce BRICS nástroj k získání politické nezávislosti na 

tradičních globálních finančních institucích, posílení vlastního mocenského 

postavení a vytvoření multipolárního mezinárodního systému. Hypotéza 4: Pro 

Rusko představují Nové finanční instituce BRICS nástroj k odpoutání své 

ekonomiky od dolaru a posílení vlastní měny. 

Logika hypotéz vychází z teoretického konceptu soutěžícího multilateralismu, 

který představuje teoretický rámec pro daný výzkum. 

Daná diplomová práce se skládá ze tří částí. V první části je představen teoretický 

rámec diplomové práce, jenž je založen na konceptu soutěžícího multilateralismu. 

V dané části bude představen koncept soutěžícího multilateralismu,popsány jeho 

základní charakteristiky a v jakých situacích může dojít k jeho vzniku. Následně 

budou představeny dopady, které soutěžící multilateralismus může mít na 

mezinárodní spolupráci.  

Druhá část práce je věnována Novým finančním institucím BRICS. V dané části 

práce bude představen vývoj spolupráce BRICS a cesta k vytvoření společných 
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finančních institucí, popsán proces stanovení principů nových institucí. Ve druhé 

části kapitoly budou srovnány základní charakteristiky tradičních globálních 

finančních institucí (Světová banka, Mezinárodní měnový fond) s 

charakteristikami Nových finančních institucí BRICS. V závěru kapitoly budou 

stanoveny argumenty, jestli nové instituce BRICS představují případ soutěžícího 

multilateralismu.  

Třetí empirická část dané diplomové práce je věnována obsahové analýze 

vybraných ruských médií. V první části práce bude představena metoda obsahové 

analýzy, její přednosti a nedostatky. Následně bude popsán postup provedení 

analýzy, stanoveny hypotézy a představeny vybraná Ruská média. Ve druhé části 

budou představeny výsledky provedené obsahové analýzy. 

V závěru práce budou vyhodnoceny hlavní trendy a vize Ruska, které plynou z 

provedeného výzkumu.  

1.Teoretický rámec: Contested multilateralism 

 

Po skončení druhé světové války svět zaznamenal velice rychlý nárůst 

mezinárodních institucí, které se postupně rozšiřovaly do všech odvětví 

mezinárodní spolupráce. První mezivládní organizace byly na sobě relativně 

nezávislé a regulovaly spolupráci států jen v jedné určité oblasti. Nicméně, 

prohloubení mezinárodní spolupráce a vznik nových oblastí spolupráce, jenž bylo 

zapotřebí rovněž regulovat, vedlo k tomu, že agenda nových institucí postupně 

začala zasahovat i do příbuzných oblastí. Podobná dynamika rozvoje vedla k 

nárůstu hustoty mezinárodních institucí a jejich užší propojenosti (Orsini, 2013: 

27). 

Daná tendence musela být reflektována i v teorii mezinárodních vztahů. Zaměření 

vědeckých výzkumů na popis vzniku a rozvoje jednotlivých mezinárodních režimů 
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se rychle ukázal být velice omezený, jelikož „elementární režimy“ jak je definuje 

ve svém článku „The Regime Complex for Plant Generic Resources“ Kal Raustala a 

David Victor se překrývají v oblastech působností, předmětů a času. Proto 

Raustala a Victor poprvé přichází s konceptem „regime complex“, který měl za 

účel systémově vysvětlit vztahy mezi jednotlivými mezinárodními režimy. Autoři 

představili koncept „regime complexes“ jako „série částečně se překrývajících a 

nehierarchických institucí upravujících konkrétní problémovou oblast“ (Raustala, 

Victor, 2004: 277-279). Postupem času mnoho dalších výzkumů začalo používat 

tento koncept a s jeho pomocí analyzovat vliv režimních komplexů na systém 

globálního vládnutí (např. Orsini, 2013; Alter, 2009; Keohane, 2010). 

V roce 2014 Robert Keohane a Julia C. Morse vydali článek s názvem „Contested 

multilateralism“, jehož cílem bylo představit a popsat nový fenomén v rámci 

mezinárodních režimních komplexů, jemuž autory dali název „contested 

multilateralism“.1 Daný koncept má za cíl nabídnout užitečný rámec pro 

pochopení změn v režimních komplexech a popsat strategie, jenž takové změny 

generují (Keohane, Morse, 2014: 385). Ve své práci autoři navazují na koncept 

„regime complexes“ a zdůrazňují, že během posledních let dochází k erozi dříve 

integrovaných mezinárodních režimů a vzniku více fragmentovaných režimních 

komplexů. Keohane a Morse definují pojem „contested multilateralism“ (CM) 

následujícím způsobem: „soutěžící multilateralismus definuje použití různých 

multilateralních institucí tak, aby změnily pravidla, praktiky nebo misi existujících 

multilaterálních institucí. Přesněji řečeno, fenomén soutěžícího multilateralismu 

vzniká, když stát a/nebo nestátní aktér přesouvá svoji pozornost z jedné existující 

instituce na jinou nebo vytváří alternativní multilateralní instituci, aby soutěžila s 

již existující institucí“ (Keohane, Morse, 2014: 387). Podle názorů autorů „v 

současné politické situaci, která je charakterizována zvyšující se difuzí mocenských 

                                                           
1
 V českém jazyce neexistuje překlad daného pojmu. V rámci dané práce překládáme pojem „contested 

multilateralism“ jako „soutěžící multilateralismus“  
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zdrojů směrem od demokratického Západu k Východu a Jihu, soutěžící 

multilateralismus může být zvláště relevantní“ (Keohane, Morse, 2014: 386). 

Hlavním přínosem daného teoretického konceptu je skutečnost, že popisuje 

strategie, „jenž státy, multilaterální instituce a nestátní aktéři používají, za účelem 

soutěžení s již existujícími multilaterálními institucemi“ a zároveň situace „jenž 

definuje soutěžení, ve kterém konkurenční instituce navrhují odpovědi, jenž jsou 

do určité míry inkompatibilní se statutem quo“. 

Autoři uvádí tří kritéria, jež označují situaci, vedoucí ke vzniku soutěžícího 

multilateralismu: 

1. „Multilaterální instituce musí existovat v rámci vymezené problémové 

oblasti s posláním a souborem zavedených pravidel a institucionalizovaných 

praktik; 

2. Instituce je nespokojená se současným statutem quo, koalice aktérů, ať už 

jsou členy nebo nečlenské státy stávající instituce, přesouvá těžiště své 

činnosti na alternativní instituci s odlišnými pravidly a zvyklostmi. Takové 

alternativní instituce mohou být jednak pre-existující nebo nové; 

3. Pravidla a institucionalizované praktiky alternativních institucí jsou v 

rozporu nebo významně mění pravidla a institucionalizované praktiky 

institucí se statutem quo.“ (Keohane, Morse, 2014: 388). 

Podle autorů může soutěžící multilateralismus nabývat dvou druhů: „regime 

shifting“ a „competitive regime creation“. „Regime shifting“ se objevuje v situaci, 

kdy se státy nespokojené se statutem quo přesouvají na alternativní multilaterální 

fórum s příznivějším mandátem a pravidly, a pak využívají dané fórum způsobem, 

aby napadli standardy v původní instituci nebo snížili její autoritu. „Competitive 

regime creation“ se objevuje v situacích, kdy koalice států nespokojených se 

statutem quo aktérů vytváří novou instituci nebo zakládá novou neformální 
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platformu pro multilateralní spolupráci (Keohane, Morse, 2014: 392). Proto, aby 

nová platforma pro spolupráci odpovídala zájmům zakládajících států, mohou 

státy použít některé pojistné praktiky, jako jsou například omezené členství, 

vytvoření neformálních kanálů kontroly nebo strukturování hlasování. 

Prostřednictvím napadnutí statutu quo, může koalice nespokojených získat 

dodatečné nástroje nátlaku na upravení stávající instituce (Keohane, Morse, 2014: 

398). 

Keohane a Morse zároveň popisují i omezující faktory, které mohou zabránit 

vzniku soutěžícího multilateralismu. Proto, aby koalice nespokojených se statutem 

quo mohla využit strategií, jež generují soutěžící multilateralismus, musí 

disponovat „outside options“. Jedním z hlavních prvků, jenž určuje, má-li koalice 

„outside options“ je státní moc. Pokud koalice nespokojených disponuje 

významnými zdroji, bude mít větší šance, že dojde ke vzniku soutěžícího 

multilateralismu (Keohane, Morse, 2014: 390).  

Autoři zároveň představují dvě hlavní strategie, vedoucí ke vzniku soutěžícího 

multilateralismu:  

1. Nespokojení aktéři mají úmysl prohlásit, že mají „outside options“ - nezáleží 

na faktu, jestli jimi skutečně disponují, nebo ne (což může vyvolat otázku   

důvěry v koalici). Pokud není koalice nespokojených aktérů schopna 

oznámit a vyplnit sliby o odhodlání plnění svých hrozeb, nebo schopnosti 

upřednostnit „outside options“ za účelem vynucení změny, mohou provést 

kroky, jejich výsledkem bude soutěžící multilateralismus. 

2. Rovněž v případě situací, kdy se koalice nespokojených aktérů prokáže jako 

důvěryhodná, politická shoda na společném postupu se nemusí projevit, v 

důsledku rozdílných státních zájmů jednotlivých aktérů, nebo ideologických, 

či institucionálních neshod. Státy disponující právem veta, organizační 

byrokracie, nebo jiné klíčové aspekty mohou zablokovat změny požadované 
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koalicí nespokojených aktérů, z důvodů jejich obav o jejich institucionální 

autoritu a podstatu vnitřního politického zřízení vyplývající z případných 

změn. Daná situace, kdy se do popředí dostává mocenská složka, 

představuje další cestu ke vzniku soutěžícího multilateralismu (Keohane, 

Morse, 2014: 391). 

Soutěžící multilateralismus může mít následující dopady na mezinárodní 

spolupráci: CM může vytvářet, posilovat anebo rozšiřovat režimové komplexy. V 

případě, že v současné době je režim integrovaný a hierarchický, vytvoření výzvy 

jeho stávajícím praktikám či pravidlům povede ke vzniku režimního komplexu. 

Pokud je status quo stávající instituce zpochybněn kvůli vzniku nové instituce, 

nebo přesunu zodpovědnosti za určitou problémovou oblast na instituci, jež před 

tím neměla autoritu daný problém spravovat, začíná být režim méně integrovaný. 

V případě, že režimový komplex již existuje v dané situaci, úspěšná výzva může 

zvětšit komplexnost režimů prostřednictvím zesílení buď soutěžících institucí, 

nebo vytvořením institucí nových (Keohane, Morse, 2014: 393). 

V následující části dané práce bude rozebráno a pomoci výše představeného, 

teoretického rámce zjištěno, jestli je v případě Nových finančních institucí BRICS 

možné mluvit o soutěžícím multilateralismu a tím pádem vzniku režimního 

komplexu v oblasti mezinárodních financí. 

2.Nové finanční instituce BRICS 

2.1. Vývoj spolupráce zemí BRICS: cesta k vytvoření Rozvojové Banky BRICS a 

Společného rezervního fondu 

 

Konec Studené války přinesl rozvoj a šíření neformálních multilaterálních 

platforem pro regulaci světových financí. Jednou z největších iniciativ se stala 

platforma G20, jež byla založena v roce 1999. G20 se stala platformou, v rámci 
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které vyspělé země spolu s rozvojovými zeměmi začaly spolu projednávat otázky 

stability mezinárodního finančního systému. Daný krok následně vedl ke vzniku 

podobných uskupení a rozšíření spolupráce Jih-Jih. Uskupení BRICS, jenž sdružuje 

5 zemí rozvojového světa, představuje jedno z nejviditelnějších iniciativ 

spolupráce typu Jih-Jih (Abdenur, 2014: 86). 

Akronym BRIC byl poprvé použit Jimem O’Neillem ve své zprávě pro organizaci 

Goldman Sachs v roce 2001, kde označil ekonomiky Brazílie, Ruska, Indie a Číny za 

čtyři největší „rozvojové ekonomiky“ (O’Neillu, 2001: 2). Kolega O’Neillu Dominik 

Wilson,  předpokládal, že státy BRIC budou růst velmi rychle a jejich ekonomiky 

budou ovládat světové hospodářství do roka 2040 (Wilson, 2003: 2). Práce 

O’Neilla podle názoru několika autorů měla velký vliv na následující formování 

klubu BRICS a jeho členskou základnu.2 Jedná se o velmi zajímavou situaci sebe 

naplňujícího se proroctví, kde na rozdíl od jiných globálních a regionálních 

mezivládních organizací a institucí, vznik kterých je přímo iniciován členskými 

státy, koncept BRIC byl vytvořen třetí nezávislou stranou a následně 

transformován v oficiální diplomatické fórum. (Mostafa, 2015: 157; Luckhurst, 

2013: 254). 

Uskupení vzniklo v roce 2006 z podnětu ruského ministru zahraničních věcí 

Sergeje Lavrova během 61. zasedání OSN v New Yorku. Během prvního 

neoficiálního setkání zúčastněné státy potvrdily svůj zájem na rozvoji podobného 

formátu spolupráce. 9. července 2008 v rámci summitu G8 v Japonsku, opětovně z 

iniciativy ruské delegace se představitele Ruska, Indie, Brazílie a Číny domluvili na 

organizaci prvního oficiálního summitu BRIC. V té době již byla navázaná 

komunikace mezi ministerstvy zahraničních věci a ministerstvy financí. První 

                                                           
2
 Vnitrně státy BRICS se prohlašuji za klub „rozvojových států“. Daná definice nicméně vyvolává otázky o členské 

základně uskupení: proč například Mexiko, Nigerie nebo Indonézie, které také představují rozvojové ekonomiky 

nejsou přijaty do klubu? (Cooper, Farooq, 2015:38) 
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oficiální summit BRIC proběhl v roce 2009 v Jěkaterinburgu. Od té doby nejvyšší 

představitele států organizují summity BRICS každý rok3 (Abdenur, 2014: 87). 

V roce 2011 se k danému uskupení přidala Jihoafrická republika a uskupení 

dostalo název BRICS. Nehledě na to, že Jihoafrická republika v rámci Afrického 

kontinentu nepředstavuje nejrychleji se rozvíjející ekonomiku, zapojení země do 

klubu mělo velký význam – vstup Jihoafrické republiky pomohl klubu k 

reprezentaci navenek jako uskupení představujícího zájmy rozvojového světu a 

tím posílit multilateralismus v mezinárodních vztazích (Luckhurst, 2013:254).  

Během prvního summitu země zformulovaly společnou základnu pro podporu 

daného formátu spolupráce. V prvním Společném prohlášení z roku 2009 země 

BRIC zdůrazňovaly klíčovou roli, kterou hrají summity G20 v koordinaci politiky ve 

vztahu k mezinárodním ekonomickým a finančním otázkám a vyrovnání se s 

následky světové finanční krize; vystupovaly za provedení reformy mezinárodních 

finančních institucí tak, aby odpovídala změnám, které proběhly ve světové 

ekonomice; zdůrazňovaly potřebu stabilního a předvídatelného a více 

diversifikovaného měnového systému; ukazovaly na potřebu zvětšení podpory 

nejchudších států světa a zajištění plnění Rozvojových cílů tisíciletí; zdůrazňovaly 

potřebu vytvoření více demokratického a spravedlivějšího multipolárního řádu 

(Společné prohlášení BRIC, 2009). 

Během prvních summitů země BRIC byly hlavním způsobem koncentrovány na 

následcích globální ekonomické krize a sdílely společný zájem o reformování 

architektury globálního vládnutí. Postupem času nicméně koalice začala rozšiřovat 

společnou agendu na další oblasti spolupráce: byla zahájena jednání v oblasti 

rozvojové spolupráce, technologií a oblasti politické spolupráce (Abdenur, 2014: 

87).  

                                                           
3
 Istorija BRICS, Nacionalnyj Komitet po issledovaniju BRICS, Rossija (dostupné z: 

http://www.nkibrics.ru/pages/history-brics) 
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Návrh na vytvoření „nové Banky rozvoje pro účely mobilizace zdrojů pro projekty 

v oblasti infrastruktury a udržitelného rozvoje ve státech BRICS a také dalších 

státech s formující se tržní ekonomikou a rozvojových zemí“ byl poprvé vnesen 

představitelem Indie v roce 2012 na IV. summitu New Delhi. Podle deklarace z 

Dillí by měla Banka „doplnit úsilí globálních a regionálních finančních institucí, 

které jsou zaměřeny na globální růst a rozvoj“ (Dehli Declaration, 2012).  

Nehledě na to, že zpočátku členské státy jako Rusko, Čína a Brazílie vykazovaly 

skepsi ohledně účelnosti projektu, během dalšího V. summitu v Durbaně (26.-27. 

března 2013) v Etekvinské deklaraci země BRICS se shodly na založení Nové 

banky. Daná deklarace zároveň iniciovala i proces formování Společného 

rezervního fondu. Účelem fondu se mělo stát „ zabránění nedostatku krátkodobé 

likvidity, poskytnutí vzájemné podpory a posílení finanční stability“. Rovněž měl 

fond za účel „přispět k posílení globální finanční „pojistné sítě“, a doplnit existující 

mezinárodní mechanismy záštity“. Základní velikost fondu byla stanovena na 

hranici 100 miliard amerických dolarů (Ethekwini Declaration, 2013). 

Průlomovým v ohledů vývoje společných projektů BRICS se stal VI. summit v 

brazilském městě Fortaleza (15.-16. července 2014), kde státy podepsaly Dohodu 

o vytvoření Nové rozvojové banky a Dohodu o vytvoření Společného rezervního 

fondu BRICS (Fortaleza Declaration, 2014).  

VII. summit v Ufě (8.-10. července 2015) oznamoval začátek fungování oboji 

institucí. V Ufimské deklarace státy také „uvítaly rozvoj spolupráce NRB se 

stávajícími a novými finančními mechanismy, včetně Asijské banky 

infrastrukturních investicí“ (Ufa Declaration, 2015). V roce 2016 byl zeměmi BRICS 

schválen první úvěrový balík na realizaci projektů v členských státech ve sféře 

obnovitelných zdrojů energie. Zároveň NRB vydala první „zelené“ dluhopisy 

v RMB (Goa Declaration, 2016: čl. 4). 
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Jedním z klíčových požadavků členských států od prvního summitu BRIC(S) v roce 

2009, bylo provedení reformy Bretton-Woodských institucí. Do roku 2015, každá 

z vydaných společných deklarací summitů, obsahovala žádost o provedení dané 

reformy: Společné prohlášení z roku 2009 – článek 3, Společné prohlášení z roku 

2010 – článek 11, Deklarace z města San-ja (2011) – článek 15 a 16, Deklarace z 

Dillí (2012) – článek 9, Durbanská deklarace (2013) – článek 13, Fortalezská 

deklarace (2014) – článek 18, Ufimská deklarace (2015) – článek 19. Hlavními 

body kritiky v uvedených deklaracích byly nedostatek legitimity a efektivity 

institucí, spojené s nedostatečným postavením rozvojových zemí (především 

BRICS) v jejich strukturách, což neodpovídá jejich relativní váze ve světové 

ekonomice a absencI představitelů rozvojových zemí ve vedení MMF a SB.  

Ve Společném prohlášení z 15. dubna roku 2010, členské státy BRICS zdůrazňovaly 

potřebu „provedení reformy systému rozdělení hlasů ve Světové bance“ (Joint 

Statement of the BRIC, 2010: čl. 11). Reforma dané instituce proběhla dostatečně 

rychle a již 25. dubna členské státy Světové banky přijaly rozhodnutí o navýšení 

kapitálu SB na 86 mld. dolarů, zvýšení podílu hlasů (na 3,13 procentních bodů) 

rozvojových zemí na úroveň 47,19 % v IBRD a zároveň novou strategii působnosti 

Světové banky v post-krizovém období (World Bank, 2010). 

Reforma Mezinárodního měnového fondu na druhou stranu nebyla uskutečněna 

v tak brzkém termínu. 14. revize kvót MMF byla poprvé představena v roce 2010, 

nicméně až do roku 2016 nebyla schválena, v důsledku zablokování přijetí reformy 

Kongresem USA. Do provedení reformy tvořil společný podíl hlasů zemí BRICS 

pouhých 11 % (The Economist, 2011), s tím, že hromadné HDP uskupení v roce 

2015 tvořilo 30,78 % světového HDP.4 Reforma kvót MMF přinesla dvě zásadní 

změny: zaprvé, zvýšila objem financí Fondu z 329 mld. dolarů na 659 mld. dolarů, 

                                                           
4
 Podle údajů Světové banky (dostupné z: http://databank.worldbank.org/data/download/GDP_PPP.pdf) 



12 
 

zadruhé zvýšila podíl hlasů států BRICS na 14,18 %.5 Hlasovací síla Spojených států 

se snížila ze 17,7% (The Economist, 2011) na 16,53 %, což nechává za Spojeným 

státům právo veta v rámci Fondu.  

V roce 2016, po ukončení posledního aktuálního summitu BRICS ve městě Goa, 

členské státy BRICS ve společné Deklaraci již uváděly jediný problém globálních 

finančních institucí: „vyzýváme vyspělé ekonomiky Evropy splnit své povinnosti a 

uvolnit dvě místa ve Výkonném sboru MMF. Reforma MMF má přispět ke zvýšení 

role nejchudších členských států MMF, včetně zemí Afriky na Jih od Sahary“ (Goa 

Declaration, 2016: čl 32). 

 

2.2.Stanovení principů fungování nových institucí – hledání kompromisů mezi 

členskými státy BRICS 

 

Iniciativa založení vlastních finančních institucí se setkala na začátku se skepsí ze 

strany členských států BRICS. Skepticky na projekty BRICS reagovaly i vyspělé 

ekonomiky Západu, jejíž kritika spočívala v tom, že státy tohoto uskupení jsou 

příliš heterogenní, aby mohly nějakým významným způsobem koordinovat 

podobné projekty. Příčina podobného pesimismu tkví částečně v nízké 

institucionalizaci uskupení: BRICS nemá sídlo, společnou chartu, struktury vládnutí 

nebo jiné znaky mezinárodní organizace za hranicemi pravidelných summitů 

(Abdenur, 2014: 87). Často jsou za další příčiny skepse  uváděny vnitřní rozpory a 

problémy mezi členskými státy, které lze nalézt v sociálním, politickém a  

bezpečnostním sektoru (Cooper, Farooq, 2015). 

Během procesu vytváření společných institucí BRICS, se členské státy musely 

shodnout na několika problematických bodech. Ve svém článku „Testing the Club 

                                                           
5
 Podle údajů MMF (dostupné z: https://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.aspx) 
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Dynamics of the BRICS: The New Development Bank from Conception to 

Establishment“ A. Cooper a A. Farooq vymezují 4 takové problematické oblasti:  

1. Distribuce zdrojů, 

2. Umístění sídla, 

3. Diskuze o měně pro operace Banky  

4. Financování z Banky. 

Hned od počátku jednání o založení Banky mezi státy vznikly neshody ohledně 

objemu kapitálu Banky a podílech každého státu v něm. Indie, která byla 

iniciátorem návrhu projektu podporovala vytvoření Banky s původním 

kapitálem  10 miliard dolarů a rovnými podíly každého státu. Čína, jejíž měnové 

rezervy tvoří více než 3 biliony dolarů, trvala na alternativním modelu, kde 

poplatky by se odvíjely od finančních možností země a celkový objem kapitálu by 

tvořil 100 miliard dolarů. Podobný scénář by umožnil Číně mít vyšší objem 

příspěvků do společného kapitálu a tím pádem mít výhodnější postavení oproti 

ostatním zemím (Cooper, Farooq, 2015: 36).  

Návrhy o způsobech financování Banky odráží nerovnováhu ekonomických 

potenciálů mezi členy BRICS. Země musely vytvořit kompromis, který spočíval v 

tom, že základní kapitál bude určen ve výši 50 mld. dolarů a rovných podílech 

příspěvků každého státu (10 mld. dolarů). Daná částka tvoří 2,5 % DPH Jihoafrické 

republiky a jediným důvodem proč JAR na takové podmínky přistoupila je to, že 

považuje iniciativu za prioritní zdroj financování vlastních infrastrukturních 

projektů a celkově na území Afrického kontinentu (Cooper, Farooq, 2015: 36).   

Další příčinou k podobnému kompromisu se staly komplikované vztahy mezi 

Čínou a Indií. Indie byla velice znepokojena možnosti získání vedoucí roli Čínou, 

což by vedlo k tomu, že by Nová banka z pohledu přijetí rozhodnutí začala 

připomínat tradiční globální finanční instituce, kde by jeden stát mohl mít 
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rozhodující vliv na přijetí nebo nepřijetí rozhodnutí. Aby dané situace zabránila, 

Indie dokonce zkoumala možnost otevření Banky pro vstup států s vyspělými 

ekonomikou, aby Čína nemohla svým hlasem zablokovat společné jednání 

(Cooper, Farooq, 2015: 36-37). 

Jako druhý problematický bod uvádí Cooper a Farooq otázku o sídle Banky. Na 

začátku debaty o vytvoření Banky daná otázka nebyla hlavním zdrojem diskuzí 

mezi státy, nicméně během času začala nabývat na důležitosti v důsledku toho, že 

fyzická poloha sídla potenciálně nabízí přijímajícímu států možné benefity. O sídlo 

Banky usilovai především tří země: Indie, Čína a Jihoafrická republika. Debata o 

sídle Banky odhalila hlavní motivy daných zemí proč podporovat daný projekt. 

Zatímco Indie vnímá uskupení BRICS spíše jako prostor pro ekonomickou 

spolupráci, Čína jej vnímá více jako prostor, kde může prosadit své politické 

zájmy. Během diskuze o sídle začala Čína podporovat myšlenku sídla v JAR, 

protože věřila, že ji to pomůže získat větší vliv na Africkém kontinentu. Jihoafrická 

republika v daném ohledu podporovala Čínu, nicméně z jiného důvodu: v 

rozmístění sídla v JAR viděla uznání síly svých finančních institucí. Řešením dané 

situace se také stal kompromis: sídlo Banky bylo umístěno v Šanghaji, s tím, že 

prvním prezidentem byl zvolen představitel Indie (Cooper, Farooq, 2015: 37). 

Následně se musela řešit otázka měny pro provedení bankovních operací. 

Deklarace z Dillí stanovila, že půjčky z Banky budou probíhat v národních měnách 

členských států. Tím pádem BRICS zahájilo proces odchodu od používání dolaru v 

platebních transakcích, což zároveň otevřelo debatu o legitimizaci čínského RMB 

jako internalizované měny (Cooper, Farooq, 2015: 37).  

Posledním předmětem debat mezi státy BRICS byl formát Banky. Dlouhodobě 

mezi státy nebyla shoda v otázce financování projektů: Čína a JAR vystupovaly za 

možnost půjčování prostředků Banky pro nečlenské státy, Indie – jenom v rámci 
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uskupení. Ve výsledku v deklarace o založení NRB se státy shodly na možnosti 

financování projektů i mimo státy BRICS ( Cooper, Farooq, 2015: 38). 

Cooper a Farooq tudíž předpokládají, že neformální formát platformy BRICS a její 

nízká institualizace se ukázala, na rozdíl od očekávání, být jedním z klíčových 

faktorů pro úspěšnou realizaci společných finančních projektů BRICS. Absence 

nátlaku na členské státy ve formě přísných institucionálních překážek, časových 

omezení a vlivu fragmentovaných byrokratických zájmových skupin a společná 

vize na pozadí vnitřních odlišností pomohla členským státům navigovat tření s 

větší flexibilitou a vytvořit formální instituce v rámci neformálního uskupení 

(Cooper, Farooq, 2015: 41). 

 

2.3.Hlavní principy a charakteristiky Nové rozvojové Banky BRICS a Společného 

rezervního fondu 
 

2.3.1 NRB BRICS 

Dohoda o Nové rozvojové bance byla předložená členským zemím BRICS v roce 

2014 na summitu ve městě Fortaleze. Dohoda stanovila hlavní cíle a funkce 

Banky: „Banka mobilizuje zdroje pro infrastrukturu a projekty udržitelného 

rozvoje ve státech BRICS a dalších rozvíjejících se ekonomikách a rozvojových 

státech, doplňující stávající úsilí multilaterálních a regionálních finančních institucí 

pro globální růst a rozvoj. Banka podpoří veřejné a soukromé projekty pomoci 

půjček, garancí, kapitálové účasti a jiných finančních nástrojů“ (Agreement on 

NDB: čl. 1). Článek 2 Dohody popisuje principy členství Banky (otevřeno všem 

členským státům OSN, půjčujícím a nepůjčujícím státům), kapitálu, hlasování a 

podílech Banky. Dohoda stanovuje výši počátečného základního kapitálu (inicial 

authorized capital) na hranici 100 mld. dolarů a výši počátečního upsaného 

kapitálu (initial subscribed capital) na hranici 50 mld. dolarů. Počáteční upsaný 

kapitál je rovnoměrně rozdělen mezi zakládající státy. Hlasovací právo každého 
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člena se rovná jeho upsaným podílům na základním kapitálu Banky (Agreement 

on NDB: čl. 2). Dohoda dále stanoví rozdělení počátečního upsaného kapitálu na 

dvě části: zaplacený podíl ve výši 10 mld. dolarů a disponibilní podíl ve výši 40 

mld. dolarů (Agreement on NDB: čl. 7c). Zaplacený kapitál má být uhrazen v 7 

splátkách: první během 6 měsíců a druhá během 18 měsíců ode dne vstupu 

Dohody v platnost, dalších pět splátek má být uhrazeno během následujících pěti 

let (Agreement on NDB: čl 9). Dohoda dále stanoví minimální hranici hlasovací síly 

zakládajících členů, jenž se nesmí snížit na méně než 55 % celkové hlasovací síly a 

zároveň maximální hranici hlasovací síly pro nezakládající členský stát na 7 % 

celkové hlasovací síly (Agreement on NDB, čl. 8c). Limity jsou stanovené i pro 

nepůjčující členské státy (tj. vyspělé ekonomiky) – jejich hromadný podíl nesmí 

překročit hranici 20 % celkové hlasovací síly (Agreement on NDB, čl. 8c).  Článek 

24 Dohody stanoví, že „Banka ve svých operacích může poskytovat financování 

v národní měně země, ve které operace probíhá, za předpokladu, že jsou 

zavedeny odpovídající politiky, aby se zabránilo významnému nesouladu měn“ 

(Agreement on NDB, čl. 24). Běžná rozhodnutí v rámci Banky se přijímají prostou 

většinou hlasů členských států (Agreement on NDB, čl. 6a). O případech navýšení 

základního nebo upsaného kapitálu (čl. 7), výší podílu nově přijatých členů (čl. 8), 

pozastavení členství (čl. 38) nebo změně Dohody se rozhoduje speciální většinou 

hlasů členských států, která se skládá ze 4 hlasů zakládajících států spolu s 2/3 

hlasů všech členských států Banky (Agreement on NDB, čl. 6b). 

2.3.2. SRF BRICS 

Na summitu ve Fortaleze, členské státy BRICS zároveň podepsaly Dohodu o 

vytvoření Společného rezervního fondu. Podle znění Dohody, cílem dané 

struktury je „předcházet krátkodobým tlakům v oblasti platební bilance, 

poskytovat vzájemnou podporu a dále posilovat finanční stabilitu“. SRF má 

následně „přispět k posílení globální finanční bezpečnostní sítě a doplnit stávající 

mezinárodní monetární a finanční opatření“. Článek 2 dohody stanoví výši 
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členských závazků na úrovni 100 mld. dolarů, v následujících poměrech: Čína – 41 

mld. dolarů, Brazílie – 18 mld. dolarů, Rusko – 18 mld. dolarů, Indie – 18 mld. 

dolarů a JAR – 5 mld. dolarů (Teaty for the Establishment of CRA, čl. 2). Maximální 

výše zdrojů, dostupných v případě potřeby každému členskému státu odpovídá 

sjednanému násobku individuálních závazků: Čína – 0,5 násobek (tzn. maximální 

výše finanční pomoci pro Čínu z CRA je 20,5 mld. dolarů.), Brazílie, Rusko, Indie – 1 

násobek, JAR – 2 násobek (Treaty for the Establishment of CRA, čl. 5a). Dohoda 

určuje dva nástroje finanční pomoci členským státům: „nástroj likvidity, který 

poskytuje podporu v reakci na krátkodobé tlaky platební bilance“ a „nástroj 

předběžné opatrnosti, jenž poskytuje podporu z hlediska možných krátkodobých 

tlaků platební bilance“ (Treaty for the Establishment of CRA, čl. 4). Článek 4 

zároveň určuje limity přístupu ke zdrojům: 30 % maximálního přístupu ke zdrojům 

SRF („De-linked portion“) jsou dostupné žádající straně po souhlasu Poskytujících 

stran; 70% maximálního přístupu („IMF-linked portion“) může být dostupných 

žádající straně po souhlasu Poskytujících stran, a existenci „on-track“ dohody mezi 

Mezinárodním měnovým fondem a Žádající stranou, která stanoví závazek k MMF 

k provedení financování založené na kondicionalitě (Treaty for the Establishment 

of CRA, čl 5c; 5d).  Důležité je zmínit, že dohoda stanovuje oprávnění členských 

států kdykoliv požádat o přístup k dostupným zdrojům (Treaty for the 

Establishment of CRA, čl. 2). Veškerá rozhodnutí ve Fondu se přijímají 

prostřednictvím konsenzu všech členských států (Treaty for the Establishment of 

CRA, čl. 3b). Poskytování USD dožadující straně se uskutečňuje prostřednictvím 

měnových swapů domluvených mezi centrálními bankami smluvních stran (Treaty 

for the Establishment of CRA, čl. 7). 
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2.4 Finanční instituce BRICS a tradiční  globální finanční instituce (SB, MMF) 
 

2.4.1.Nová rozvojová banka BRICS a Světová banka 

 

V dané části práce budou porovnány NRB BRICS a Světová banka na základě 

následujících kriterií: mise, objem kapitálu, členství, hlasovací systém.  

2.4.1.1.Základní charakteristiky Světové banky 

 

Světová banka je jednou ze základních institucí Bretton-Woodského systému. 

Banka, jenž se původně jmenovala Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj, byla 

založená v roce 1944. Postupem času z této banky vznikla tzv. Skupina Světové 

banky, jenž se v současné době skládá z pěti institucí: Mezinárodní banka pro 

obnovu a rozvoj (IBRD), Mezinárodní asociace pro rozvoj (IDA), Mezinárodní 

finanční korporace (IFC), Multilaterální agentura pro investiční záruky (MIGA) a 

Mezinárodní centrum pro řešení investičních sporů (ICSID). Původní misí Banky 

byla finanční pomoc Evropským zemím, zničené Druhou světovou válkou, 

prostřednictvím půjček.6 V současné době Skupina Světové banky poskytuje 

finanční půjčky a konzultační asistenci rozvojovým a nejchudším zemím ve všech 

hlavních oblastech rozvoje.7 Hlavním povoláním Banky je odstranění extermní 

chudoby v rámci jedné generace a podpora sdílené prosperity (Faure, 2015: 5). 

Podle analýzy think-tanku ODI8 za léta 2012-2013, operace provedené Světovou 

Bankou se převážně zaměřovaly na následující oblasti financování: ekonomická 

infrastruktura (IBRD 37 %, IDA 27 %), produktivní sektor (IBRD 10 %, IDA 11 %), a 

sociální infrastruktura a služby (IBRD 46 %, IDA 40 %) (Faure, 2015: 7). Pro plnění 

svých cílů, využívá Světová banka následující nástroje: granty, půjčky, technickou 

asistenci a záruky (Faure, 2015: 12). IDA, jejichž povoláním je poskytnutí 

                                                           
6
 History, the WB (dostupné z: http://www.worldbank.org/en/about/history) 

7
 Who we are, the WB (dostupné z: http://www.worldbank.org/en/who-we-are) 

8
 Vedoucí Britský nezávislý think-tank, zaměřený na otázky mezinárodního rozvoje a humanitární otázky. 
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dlouhodobé nízko-úrokové finanční pomoci nejchudším zemím světa, využívá 

úvěry v pravidelných smíšených nebo tvrdých termínech s 38letou a 25letou 

splatností. IBRD, která pomáhá rozvojovým zemím se středním příjmem, 

poskytuje flexibilní půjčky, půjčky pro účely rozvoje se splatnosti od 8 do 15/20 

let, a speciální úvěry pro rozvojovou politiku se splatnosti od 5 do 10 let (Faure, 

2015: 13). V roce 2015 finanční pomoc z Banky tvořila 60 mld. dolarů.9 

Co se týče členské základny, členskými státy IBRD jsou 189 zemí světa, IDA – 173 

zemí světa. K tomu, aby se stát stal členem Banky, musí se nejdřív stát členem 

Mezinárodního měnového fondu. Členství v IDA, IFC a MIGA je podmíněno 

členstvím v IBRD.10 

Objem kapitálu Banky podle údajů z roku 2016 tvořil: zaplacený kapitál 15, 8 mld. 

dolarů, upsaný kapitál 263,3 mld. dolarů.11  

Po reformě Banky z roku 2010, hlasovací podíly v jejich strukturách vypadají 

následně: IBRD – nepůjčující státy mají podíl 61 % hlasů, půjčující státy – 39 % 

hlasů; IDA – nepůjčující státy mají podíl 54 % hlasů, půjčující státy – 46 % všech 

hlasů (ODI, 2015: 7). 

2.4.1.2.Porovnání základních charakteristik NRB a SB 

 

Mise: mise obojí institucí mají komplementární charakter. Portfolio oblastí 

financování Světové banky má širší záběr. Nová rozvojová banka BRICS má užší 

zaměření: jejim cílem je financování projektů udržitelného rozvoje a 

infrastrukturních projektů.  

Objem kapitálu: Objem upsaného kapitálu Světové banky je skoro 2,5krát vyšší, 

než upsaný kapitál NRB BRICS; zaplacený kapitál Světové banky – 1,5krát vyšší než 

                                                           
9
 History, the WB (dotupné na: http://www.worldbank.org/en/about/history) 

10
 Member countries, the WB (dostupné z: http://www.worldbank.org/en/about/leadership/members#2) 

11
 Financial Strength Backed by Shareholder Support, the WB (dostupné z:  

http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/financial_shareholder.html) 
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stanovená výše zaplaceného kapitálu NRB BRICS. V kontextu kapitálu Bank je 

důležité zmínit, jaké jsou perspektivy Banky BRICS ve financování svých projektů. 

Ve své zprávě pro UNCTAD z roku 2014, Griffith-Jones představuje několik 

scénářů vývoje pro Novou rozvojovou banku v horizontu 20 let. Další vývoj NRB 

mohou určit kombinace řady faktorů: příspěvky nečlenských států BRICS do NRB 

(rozvojových a vyspělých), mezinárodní rating NRB a podíl financování z NRB do 

svých projektů (např. bude pokrývat polovinu nákladu na projekt, nebo jiný 

poměr). Podle prognóz Griffith-Jones se za 20 let průměrná výše půjček z NRB 

může pohybovat od 2,4 mld. dolarů (není dodatečný kapitál od nečlenských států 

BRICS) ročně do 34 mld. dolarů ročně (vysoký mezinárodní rating a dodatečný 

kapitál od nečlenských států BRICS). Nejpozitivnějším scénářem podle Griffith-

Jones představuje kombinaci všech tří kritérií: vysoký mezinárodní rating NRB a 

dodatečný kapitál od nečlenských států BRICS a spolufinancování vybraných 

projektů s dalšími bankami nebo soukromými investory. V daném případě může 

NRB v horizontu 20 let investovat minimálně 68 mld. dolarů do projektů ročně 

(Griffith-Jones, 2014: 9-12). Při daném scénáři může NRB dosáhnout úrovně 

financování Světové banky. 

Členství: podle počtu členských zemí, je mezi Bankami obrovský rozdíl: mezi tím 

jak Světová banka sdružuje skoro všechny země světa, Nová rozvojová banka má 

jenom 5 členských zemí BRICS. Na druhou stranu, zakládající smlouva NRB 

stanoví, že Banka je otevřená pro vstup dalších zemí. 

Hlasovací systém: největší podíl hlasů v rámci SB mají nepůjčující země (IBRD 61 

%, IDA 46 %). V NRB podíl nepůjčujících států podle smlouvy o založení Banky 

nesmí překročit 20 % všech hlasů, zároveň se podíl hlasů zakládajících států BRICS 

nesmí snížit pod hranici v 55 % všech hlasů. Největší podíl hlasů ve strukturách SB 

mají Spojené státy (16,36 % všech hlasů), Japonsko (7,06 % všech hlasů), Čína 

(4,56 % všech hlasů), Německo (4,13 %), Velká Britanie (3,87 %), Francie (3,87 %), 
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Indie (3 %), Rusko (2,85 %), Saudská Arábie (2,85 %).12 V rámci NRB se hlasovací 

právo každého člena rovná jeho upsaným podílům na základním kapitálu Banky 

(tzn. hlasovací síla každého ze zakládajících států BRICS je stejná).  

2.4.2.Společný rezervní fond BRICS a Mezinárodní měnový fond 

 

2.4.2.1.Základní charakteristiky Mezinárodního měnového fondu 

 

Mezinárodní měnový fond, který je další institucí Bretton-Woodského systému, 

založen v roce 1945. Hlavní misí organizace, jenž sdružuje 189 členských států, je 

podporovat globální měnovou spolupráci, zajišťovat finanční stabilitu, usnadňovat 

mezinárodní obchod, podporovat vysokou zaměstnanost a udržitelný 

hospodářský rozvoj a snižovat chudobu na celém světě.13  

Primárními cíly Fondu jsou: podpora mezinárodní měnové spolupráce, usnadnění 

rozšiřování a vyváženého růstu mezinárodního obchodu, podpora směnové 

stability (exchange stability), pomoc při vytváření mnohostranného systému 

plateb a udělení zdrojů (s odpovídajícími zárukami členům, kteří mají potíže 

s platební bilancí.  

Mezinárodní měnový fond využívá především tří nástroje pro to, aby naplnil své 

cíle: monitoruje politiky členských států a poskytuje poradenství zaměřené na 

podporu hospodářské stability a zvyšování životní úrovně, poskytuje úvěry 

členských státům v případě skutečných nebo potenciálních problémů s platební 

bilancí a provádí technickou pomoc a výcvik za účelem vybudovat lepší 

ekonomické instituce a posílit související lidské kapacity.14 

Co se týče kapitálu Fondu, po přijetí 14. všeobecné revize kvót MMF, se kapitál 

Fondu navýšil z 245 mld. SDR (330 mld. dolarů) na 475 mld. SDR (645 mld. dolarů). 

                                                           
12

Top 8 countries voting power, the WB (dostupné z: https://finances.worldbank.org/Shareholder-Equity/Top-8-
countries-voting-power/udm3-vzz9/data) 
13

 About the IMF, the IMF (dostupné z: http://www.imf.org/external/about.htm) 
14

 The IMF at a Glance, the IMF (dostupné z: http://www.imf.org/en/About/Factsheets/IMF-at-a-Glance) 
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V rámci MMF je každému členskému státu přidělená tzv. kvóta, jenž odráží 

relativní pozici země ve světovém hospodářství. Kvóta pro každý členský stát je 

počítána podle stanoveného vzorce: vážený průměr HDP (váha 50 %), otevřenost 

globální ekonomice (30 %), ekonomická variabilita (15 %) a mezinárodní rezervy (5 

%). Kvóta plní několik funkcí v rámci MMF. První funkcí kvóty je, že stanoví výši 

finančních prostředků, které má každý člen poskytnout Fondu. Při vstupu do 

Mezinárodního měnového fondu musí každý stát ve výši své kvóty poskytnout 

finanční prostředky Fondu, přičemž 25 % částky má být uhrazeno v SDR nebo jiné 

měně stanovené MMF, zbytek je hrazen ve vlastní měně státu.  

Výše členské kvóty zároveň určuje maximální částku finanční pomoci, jenž MMF 

v případě potřeby může státu poskytnout. Členský stát má nárok půjčit si z Fondu 

145 % své kvóty ročně nebo 435 % souhrnně. Za zvláštních podmínek může být 

přístup vyšší. 

Hlasovací síla členského států v rámci MMF se skládá ze dvou prvků: hlasy 

založené na výši členské kvóty a základního hlasu („basic vote“), jenž je stanoven 

na výši 5,502 % všech hlasů.15  V rámci MMF mají největší kvótu: Spojené státy – 

17,46 % (16,53 % všech hlasů), Japonsko – 6,48 % (6,16 % všech hlasů), Čína – 

6,41 % (6,09 % všech hlasů).16 

V současné době jsou nevětšími držiteli půjčky MMF Portugalsko, Řecko, Ukrajina 

a Pákistán.17
 

2.4.2.2. Porovnání základních charakteristik SRF a MMF 

 

Mise obou institucí mají komplementární charakter. Smlouva o založení SRF 

stanoví: SRF má za účel „přispět k posílení globální finanční bezpečnostní sítě a 

                                                           
15

 IMF Quotas, the IMF (dostupné z http://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/07/14/12/21/IMF-
Quotas) 
16

 IMF Members' Quotas and Voting Power, and IMF Board of Governors, the IMF (dostupné z: 
https://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.aspx) 
17

 The IMF at a Glance, the IMF (dostupné z: http://www.imf.org/en/About/Factsheets/IMF-at-a-Glance) 
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doplnit stávající mezinárodní monetární a finanční opatření“, což odpovídá i 

hlavnímu povolání MMF. 

Objem kapitálu MMF od roku 2016 tvoří 645 mld. dolarů, což je 6,45krát násobek 

objemu kapitálu SRF. Na druhou stranu, počet členských států MMF je 185 členů, 

přičemž SRF má jen 5 členských států. Zakládající smlouva SFR nicméně nabízí 

možnost rozšíření členské základny SRF BRICS. Důležité je zmínit, že SRF je 

v případě finanční pomoci jednomu z členských států BRICS omezen, poskytnutím 

pouze 30 % finančních prostředků maximálního přístupu každého členského států 

k finančním zdrojům, tzn., že fungování SRF je vázáno na MMF. Dalším rozdílem 

mezi dvěma Fondy je to, že SRF BRICS je to, že smluvené členské příspěvky se 

fyzicky nachází v Centrálních státních bankách členů BRICS (Treaty for 

Establishment of CRA, 2014: čl. 6). 

2.5 Závěr 
 

V dané části práce jsme představili teoretický koncept soutěžícího 

multilateralismu, popsali proces stanovení nových finančních institucí BRICS a 

porovnali je s tradičními finančními institucemi. Nyní je důležité analyzovat skrz 

uvedený teoretický koncept, představují-li finanční instituce BRICS případ 

soutěžícího multilateralismu.  

Koncept soutěžícího multilaterismu popisuje situace a strategie států, které 

mohou vést k jeho vzniku. Podle Morse a Keohane „multilaterální instituce musí 

existovat v rámci vymezené problémové oblasti, s posláním a souborem 

zavedených pravidel a institucionalizovaných praktik“. V případě uvedených 

institucí můžeme říct, že se jedná o oblast mezinárodních financí. Dále autoři 

uvádí, že „instituce je nespokojená se současným statutem quo, koalice aktérů, ať 

už jsou členy nebo nečlenské státy stávající instituce, přesouvá těžiště své činnosti 

na alternativní instituce s odlišnými pravidly a zvyklostmi. Takové alternativní 
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instituce mohou být buď pre-existující nebo nové“. Jedním z podnětů, který vedl  

uskupení BRICS k založení vlastních finančních institucí byla nespokojenost 

s nedostatečnou reprezentaci daných států v MMF a SB a odkládáním provedení 

reformy daných institucí, což lze vidět ze společných Deklarací přijatých na 

summitech BRICS. Třetím kritériem popisujícím situaci, spojenou se soutěžícím 

multilateralismem je to, že „pravidla a institucionalizované praktiky alternativních 

institucí jsou v rozporu, nebo významně mění pravidla a institucionalizované 

praktiky institucí se statutem quo“ (Keohane, Morse, 2014: 388). V ohledu 

posledního bodu nelze jednoznačně říct, jestli se pravidla a praktiky nových 

institucí BRICS výrazně liší, nebo jsou v rozporu s praktikami SB nebo MMF. Lze 

uvést několik odlišností, které finanční instituce BRICS přinášejí. Hlavní odlišností 

daných institucí je to, že jsou prvními finančními institucemi jejichž zakládajícími 

členy jsou jenom rozvojové země (přičemž s nejrychleji se rostoucí ekonomikou a 

z odlišných geografických regionů) a kapitál obou institucí je sestaven bez 

přítomnosti kapitálu vyspělých zemí. Na druhou stranu organizační struktura Nové 

rozvojové banky do velké míry připomíná strukturu Světové banky, nicméně 

„vzhůru nohama“: zakládající smlouva o založení NRB stanoví minimální hranici 

hlasů členů BRICS na hranici 55 %, což znamená, že v případě vstupu rozvinutých 

států do Banky, země BRICS budou moct zablokovat přijetí důležitého rozhodnutí, 

pokud s nimi nebudou souhlasit. Další změnou oproti Světové banky je to, že NRB 

nabízí možnost poskytnutí finančních prostředků v národních měnách. Jako 

zajímavý bod lze uvést to, že zakládající smlouva SRF na rozdíl od MMF nepoužívá 

koncept členských kvót, ale zároveň uvádí možnost vstupu dalších států do Fondu, 

to znamená, že v budoucnosti je pravděpodobnost, že přibudou další praktiky, 

které se budou lišit od praktik MMF.  

Podle definice Keohane a Morse, lze začlenit finanční instituce BRICS do jednoho 

z druhů soutěžícího multilateralismu - competitive regime creation. Autoři 

konceptu zároveň popisují dopady, které může soutěžící multilateralismus mít na 
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mezinárodní spolupráci: může vytvářet, posilovat anebo rozšiřovat režimové 

komplexy. Do založení institucí BRICS představoval režim mezinárodních financí 

integrovaný a hierarchický systém. Nové instituce BRICS mění do jisté míry jeho 

stávající pravidla, což podle Keohane a Morse má vést ke vzniku režimního 

komplexu. 

3. Empirická část 

3.1.Obsahová analýza 
 

V rámci dané části práce bude na základě obsahové analýzy vybraných médií 

jednoho z členských států BRICS, konkrétně Ruska, zjištěna motivace daného státu 

zúčastnit se projektů Nové rozvojové banky a Společného rezervního fondu BRICS 

a představeny možné scénáře dalšího vývoje institucí, jenž reprezentace Ruska 

vytváří prostřednictvím médií. Vzhledem k tomu, že následující analýza je 

zaměřená jenom na jeden stát uskupení BRICS, není na základě její výsledků, 

ambicí představit postoj celého uskupení ve vztahu k MMF nebo SB. Bude 

zanalyzován postoj Ruska, jenž má určitý vliv na formování agendy uskupení a 

může ovlivnit další vývoj vztahů mezi zkoumanými institucemi. 

Cílem dané části práce je prozkoumat obsahy vedoucích ruských zpravodajství ve 

vztahu k novým institucím BRICS. Obsahy ve zpravodajství bude zkoumán 

prostřednictvím kvantitativní a kvalitativní obsahové analýzy vybraných 

zpravodajství, jenž dle očekávání dané práce nabídne logiku založení nových 

institucí BRICS a jejich vztah ke světovým finančním institucím v představách 

Ruska. 

Daná metoda pomůže odhalit odpověď na hlavní otázku daného výzkumu, jenž 

doprovází debatu kolem nových finančních institucí BRICS: budou-li nové finanční 
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instituce představovat výzvu současnému tradičnímu globálnímu finančnímu 

systému, nebo se stanou jeho doplňujícími nástroji?  

Obsahová analýza je jednou z nejvíce důležitých výzkumných technik v oblasti 

sociálních věd. Klaus Krippendorff popisuje metodu obsahové analýzy jako 

„výzkumnou techniku pro vytváření replikovatelných a platných inferencí z dat do 

jejich kontextů“ (Krippendorff, 1989: 403). Pomoci obsahové analýzy mohou být 

analýzovány různé druhy informačních zdrojů, nicméně jedním z dominantních 

jsou hromadné sdělovací prostředky. Hlavními předností obsahové analýzy je to, 

že představuje systematickou metodu, která zajišťuje rovnocenné hodnocení 

všech prvků analýzy a objektivitu procesu bez ohledu na to, kdy a kým je 

prováděna. Daná metoda umožňuje výzkumnicím vytvářet agregovaný počet 

závěrů z velkého objemu dat, odhalující trendy a vzorce, které bez podobné 

analýzy nejsou patrné (Krippendorff, 1989: 404). Daná metoda má nicméně i 

určitá omezení. Proto aby výsledky výzkumu měly významnou hodnotu, musí se 

zakládat na kvantitativně vysokém množství dat. Druhý problém spočívá v tom, že 

analýza má být replikovatelná, což vyžaduje vysokou míru objektivity výzkumníka 

při určení kategorií a provedení kódování dat, dosáhnout které je poměrně těžko 

(Krippendorff, 1989: 407). 

Za hlavní nedostatek daného výzkumu obsahů vybraných médií lze považovat 

kódování nalezených výroků pouze jedním kodérem. Daný nedostatek měl být do 

jisté míry kompenzován vysokým počtem analyzovaných výroků, což mělo přispět 

k vykrystalizování hlavních trendů i přes případné nedokonalosti v kódování.  

3.1.1 Úrovně analýzy 

 

Pro účely dané práce byly určeny 4 hypotézy, které budou analyzovány s pomocí 

obsahové analýzy. Hypotézy vychází ze dvou úrovní analýz, které budou 

představeny níže. 
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Ve svém článku Keohane a Morse zmiňují jako jednu z podmínek pro vznik 

soutěžícího multilateralismu stav nespokojenosti se statutem quo již existujících 

multilaterálních institucí. Spousta článků, jenž se fenoménem Nových finančních 

institucí BRICS zabývají, si ve svých výzkumech pokládají otázku, jaká je role těchto 

institucí v kontextu globálních finančních vztahů, jenž jsou regulovány především 

Mezinárodním měnovým fondem a Světovou bankou. Proto byly za první úrovní 

analýzy určeny vztahy institucí BRICS a světových institucí. V rámci dané hladiny 

byly určeny dvě kategorie: 

1. Nové finanční instituce chápané ve smyslu doplňujících institucí Světového 

finančního systému.  

2. Nové finanční instituce chápané ve smyslu konkurujících institucí Světového 

finančního systému.   

Druhá úroveň analýzy se odvíjí od povahy BRICS ve smyslu sui generis. Původně 

uskupení představovalo prostor pro koordinaci a řešení otázek ekonomického 

rázu mezi nejrychleji se rozvíjejícími zeměmi světa. Nicméně, již na summitu 

uspořádaném v roce 2012 prezident Ruska D. Mědveděv prohlásil: „Nyní budeme 

diskutovat nejen o ekonomických otázkách, ale také i otázkách mezinárodní 

politiky, těch výzvách, kterým dnes čelí lidstvo“. Tak uskupení BRICS nabylo i další 

dimenzi spolupráce - politické. Proto druhá rovina kombinuje následující 

kategorie: politickou a ekonomickou rovinu. 

Následující 4 hypotézy představují kombinaci uvedených rovin, které jsou popsány 

v Tabulce č.1. 

Doplňující instituce Konkurující instituce 

Politická rovina  Ekonomická rovina  

Tabulka č. 1 
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Hypotéza 1: pro Rusko jsou Nové finanční instituce BRICS nástrojem jak donutit 

tradiční globální finanční instituce k provedení reformy systému kvót tak, aby 

odpovídali současnému rozložení moci ve světě (politická rovina, doplňující 

instituce). 

Hypotéza 2: pro Rusko představují Nové finanční instituce pomoc Světovým 

finančním institucím v plnění jejich funkce (například dosažení Rozvojových cílů 

tisíciletí) a podpory stability světové ekonomiky (ekonomická rovina, doplňující 

instituce). 

Hypotéza 3: Pro Rusko představují Nové finanční instituce BRICS nástroj k získání 

politické nezávislosti na tradičních globálních finančních institucích, posílení 

vlastního mocenského postavení a vytvoření multipolárního mezinárodního 

systému (politická rovina, konkurující instituce). 

Hypotéza 4: Pro Rusko představují Nové finanční instituce BRICS nástroj k 

odpoutání své ekonomiky od dolaru a posílení vlastní měny (ekonomická rovina, 

konkurující instituce). 

Čtyři hypotézy nejsou nutně chápány jako vylučující se, hlavním cílem není stavět 

je proti sobě. Naopak, jejich úkolem je vést a strukturovat uvedenou obsahovou 

analýzu, pomocí které bude posouzena relativní váha každého z uvedených 

motivů pro vytvoření nových institucí BRICS. 

3.1.2. Data 

 

Pro účely daného výzkumu bylo zvoleno 5 federálních ruských médií. Jako 

kritérium pro výběr médií byl zvolen jejich citační index.18 Podrobný monitoring 

ruských médií na základě citačního indexu je prováděn informačně-analytickým 

systémem Medialogie. Pro výběr medií byla použitá statistická data daného 
                                                           
18

 Citační index - index, zohledňující počet odkazů na zdroj informací v dalších médiích a vliv zdrojů, publikujícího 
odkaz.  
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serveru za měsíc záři roku 2016.19 V hodnocení serveru byly definovány federální 

média v kategoriích: rádio, informační agentury, tištěná média, internetové 

zdroje, televize a časopisy.  

Podle výzkumu VTsIOM (Ruský centrum pro výzkum veřejného mínění) z roku 

2016 jsou hlavními zdroji informací pro Rusy: televize (57 %), internetové zdroje 

(16 %), tištěná média (3 %) a rádio (3 %)20 (VTsIOM, 2016). Pro to, aby daný 

výzkum co nejvíce reflektoval proces formování ruského veřejného mínění ve 

vztahu ke zkoumané problematice a s ohledem na citační index médií, byly 

vybrány následující média: Pervyj kanál (televize), Lenta.ru a RBC.ru (internetové 

zdroje) a noviny Kommersant a Vědomosti.21  

Daný výběr médií má i další výhody. Jak již bylo zmíněno, televize (především 

pořady centrálních kanálů) zůstává hlavním zdrojem informací, ke kterému se 

obrací Rusové a kterému důvěřují nejvíce22 (VTsIOM, 2016). Nicméně vzhledem 

k tomu, že v současné době 62 % Rusů ve věku 18-24  let a 47% ve věku 25-34 let 

se obrací k internetovým zdrojům, nebylo možné nechat tento druh médií mimo 

rámec výzkumu. Co se týče tištěných médií, nehledě na jejich nejnižší popularitu 

mezi Rusy, tyto představují ve výzkumu největší počet článků na rozdíl od všech 

ostatních médií (VTsIOM, 2016). 

Je rovněž důležité zmínit povahu vybraných médií, rovněž tak jejich vlastnictví, 

protože je patrné, že dané faktory mohou do značné míry ovlivňovat obsah 

představených informací. 

Pervyj kanál je nejpopulárnějším tele-kanálem v Rusku.  Vysílání kanálu pokrývá 

98,8 % území Ruska. Zpravodajství má smíšené vlastnictví: 51 % akcí vlastní stát 

                                                           
19

 Rating federálních médií Ruska (září 2016), Medialogia (dostupné z: 
http://www.mlg.ru/ratings/media/federal/4466/) 
20

 Výsledky výzkumu jsou dostupné na https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115679  
21

 Podle žebričku médií z analytičkého systému Medialogia ze září roku 2016 (dostupné z: 
http://www.mlg.ru/ratings/media/federal/4466/)  
22

 Podle výzkumu VTsIOM důvěru informacím z centrálních televizních kanálů vyjadřuje 75 %  Rusů.  
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(Rosimuschestvo)23 a 49 % je v rukou soukromého sektoru (Krasnoboka, 2017). 

Největším soukromým držitelem akcí kanálu je Národní mediální skupina (25% 

akcií), kterou řídí Jurij Kovalčuk, předseda Rady Rossija Bank, jedné z největších 

bank v Rusku a blízký přítel Vladimíra Putina, a Roman Abramovič (24% akcií), 

majitel fotbalového klubu Chealsea a spojenec Putina (Khvostunova, 2013; SRAS, 

2014). Odlišné zdroje definují dané médium jako částečně státem ovládané 

mediální zdroj (Kanygin, Karaulov, 2012) nebo státem řízené médium (např. 

Khvostunova, 2013; Lehtisaari, 2015: 4).  

Noviny Kommersant představují ruský deník se sociálně-politickým zaměřením. 

Původně zpravodajství bylo uznáváno za první nezávislý deník v Rusku. Do roku 

2006 hlavním akcionářem zpravodajství byl magnát Boris Berezovskij. V roce 2006 

noviny koupil Alisher Usmanov, vedoucí společnosti Metallinvest Management 

Company, a příznivce prezidenta Putina. Nehledě na to, že oficiálně mají noviny 

statut nezávislého zpravodajství (například v hodnocení ruské informační 

agentury RIA Novosti) řada odborníků, vzhledem k vlastnictví novin, zdůrazňuje 

názor, že v případě popisu citlivých politických otázek, může do jisté míry 

podléhat náladám z Kremlu (Khvostunova, 2013; Levy, 2016: 19; SRAS, 2014).  

Noviny Vědomosti je ruský deník s ekonomicko-finančním zaměřením. Do konce 

roku 2015 bylo zpravodajství vlastněno skupinou Independent Media pod 

kontrolou finského konglomerátu Sanoma News spolu s Dow Jones a Financial 

Time Group s podílem akcií 33,3%. Zpravodajství publikovalo překládané články 

z časopisů Wall Street Journal, Financial Times, The Moscow Times zároveň 

s vlastními publikacemi. (SRAS, 2014; BBC, 2008). Na podzim roku 2014 v Rusku 

byl přijat zákon, jenž omezuje vlastnictví zahraničními společnosti ruských médií 

na 20 %. V důsledku daného zákonu, akcionáři, nejdřív Samona a pak FT a WSJ, 

prodali své podíly akcií. Novým majitelem novin Vědomosti se od roku 2016 stal 

                                                           
23

 Federální agentura pro správu majetků státu (poddodělení Ruského ministerstva hospodářského rozvoje) 
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Demjan Kudrjavcev, bývalý generální ředitel nakladatelství Kommersant (Golicina, 

2015). Noviny spadají do sektoru nezávislých médií. 

Elektronický periodikum Lenta.ru je jeden z nejnavštěvovanějších v Runetě, patří 

do holdingu Rambrer&Co. Do roku 2014 byla Lenta.ru považována za hlavní ruské 

nezávislé internetové zpravodajství. V roce 2014 hlavní šéfredaktorka Lenta.ru 

Galina Timčenko byla nahrazena Alexejem Goreslavskym, bývalým redaktorem 

pro-Kremelského internetového zpravodajství Vzglyad. Dané změny nemohly 

neovlivnit povahu zpravodajství: i přesto, že periodikum je stále považován za 

nestátní zpravodajství, může být do určité míry ovlivňován nálady vládních 

struktur Ruska (The Guardian, 2014).24 

RBC.ru drží vedoucí pozici v segmentu zpravodajských a obchodních médií. 

Společnost spadá do skupiny „Onexim“, hlavním akcionářem které je Michail 

Prochorov. V roce 2016 v redakci RBC také proběhly změny: byli propuštěni starší 

šéfredaktoři a rovněž jmenováno nové vedení (Kovalev, 2017: 3). V současné 

době probíhají jednání ohledně prodeje holdingu nakladatelství „Komsomolskaja 

Pravda“, které vlastní Grigorij Berezkin (Ljalikova, 2017). V současné době spadá 

RBC.ru do skupiny nestátních médií (Kanygin, Karaulov, 2012). 

                                                           
24

 Editor of independent Russian news site replaced with pro-Kremlin figure, the Guardian (dostupné z: 
https://www.theguardian.com/world/2014/mar/12/editor-russian-news-site-replaced-lenta) 
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Zdroj: The Calvert Journal,  2014 

Uvedený obrázek výše znázorňuje postavení vybraných pro účely obsahové 

analýzy zpravodajství podle kvality přenášených informací a míry nezávislosti. 

Podle typu vlastnictví lze zpravodajství rozdělit do dvou skupin: státem ovládaná 

zpravodajství (Pervyj kanál, částečně Kommersant) a nezávislá zpravodajství 

(Vědomosti, Lenta.ru a RBC.ru). Vzhledem k výše uvedeným informacím, lze 

předpokládat, že vybraná zpravodajství představují reprezentativní vzorec 

ruského mediálního trhu. 

Jednotlivé články z vybraných médií, které by byly relevantní pro účely daného 

výzkumu byly následovně selektovaný z databáze médií, kterou má k dispozici 

ruský vyhledávácí systém Yandex.ru. Po zvolení jednoho z vybraných médií v 

databázi Yandex, byly relevantní články vybrány podle klíčových slov „Banka 

BRICS“.25 Články byly selektovány v časovém horizontu od března roku 2012 (první 

upomínky o nových finančních institucích BRICS) po říjen roku 2016 (poslední 

aktuální summit BRICS provedený v indickém městě Goa). Výsledky vyhledávání 

                                                           
25

 Během pilotního výzkumu slovní spojení „Banka BRICS“ se ukázalo být nejvíce relevantní pro účely dané práce. 
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byly následující: Pervyj kanál – 51 článků26, Kommersant – 81 článek, Vědomosti – 

68 článků, RBC.ru – 52 článků, Lenta.ru – 31 článek. 

Během pilotního výzkumu se ukázalo, že ne všechny nalezeny články jsou 

relevantní nebo použitelné pro následující kódování. Omezení vznikla v důsledku 

řady následujících příčin: 

1. Některé články již nebyly přístupné na oficiálních stránkách zpravodajství, 

2. Ve výsledku vyhledávání se objevovaly kopie článků v důsledku jejich 

opravování (například první verze článku byla publikována v 9 hodin, 

přičemž v 11 hodin následovala její opravená verze). V takových případech 

byly vždy brány ke kódování aktuálnější verze článků. 

3. Nerelevantní články: nalezeny články se nevztahovaly k předmětu výzkumu 

(například popisovaly banky jednotlivých států BRICS). 

Finální výběr článků, představených ke kódování vypadal následovně: 

Kommersant – 74 článků, Vědomosti – 53 článků, Pervyj kanál – 45 článků, RBC.ru 

– 45 článků a Lenta.ru – 31 článek. Celkem bylo ke kódování představeno 248 

článků. 

3.1.3. Operacionalizace 

 

Obsahová analýza výroků postupovala ve dvou hlavních krocích. Prvním krokem 

bylo provedení výběrů všech tvrzení, jenž popisují vztahy nových finančních 

institucí BRICS a Světových finančních institucí. Následně byla tato sdělení dle 

jejich obsahů kódována do 4 kategorií (hypotéz). Pokud se v rámci jednoho článku 

objevovalo vícero argumentů, jenž obsahově spadaly do různých kategorií, 

případně vícero argumentů, které spadaly do jedné kategorie, každý z argumentů 

byl kódován.  
                                                           
26

 Zprávy v rámci tele-kanálu „Pervyj“  jsou přenášeny  v podobě videí. Nicméně na oficiálních stránkách kanálu pod 
každým videím byl sepsán obsah zpráv v textové podobě. Proto je pro zjednodušení během analýzy obsahů daného 
zpravodajství užíván termín „článek“. 
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Klíčovými pro rozdělení argumentů byly jakýkoliv fráze nebo klíčová slova, která 

jsou pro danou kategorií relevantní. Tak například obsah tvrzení, která by 

podporovala Hypotézu 1, by měl referovat především k pojmům moci a mít buď 

neutrální, nebo lehce kritické zabarvení. Klíčovými slovy pro danou kategorii jsou 

například: doplňující instituce a reforma MMF. 

Například: „Nová rozvojová banka doplní existující finanční systém a dovolí 

vyzkoušet inovační metody řízení“ (Vědomosti) 

„Přitom na projekt Nové banky rozvoje, se lze do určité míry dívat jako na způsob 

nátlaku na MMF a „měkkou“ alternativu strukturám MMF a skupiny Světové 

banky“ (Kommersant) 

„Prezident uvítal iniciativu vytvoření jednotné banky BRICS, která by podporovala 

státy v dosažení vysokého tempa růstu a rozdělila si funkce s Mezinárodním 

měnovým fondem, Světovou bankou a dalšími podobnými institucemi“ (RBC.ru) 

„Finanční nástroje BRICS mají jiný úkol – zrychlit reformu MMF zablokovanou 

americkými kongresmany.“ (Lenta.ru) 

„Bylo zdůrazněno, že Rozvojová banka BRICS bude těsně spolupracovat s 

existujícími finančními institucemi.“(Pervyj kanál). 

Tvrzení podporující Hypotézu 2 obsahují reference vztahující se k ekonomické 

rovině. Klíčová témata v rámci hypotézy představují: stabilizace a posílení světové 

ekonomiky nebo pomoc při financování projektů rozvoje. 

„Nová banka rozvoje bude financovat projekty budování infrastruktury a projekty 

„udržitelného rozvoje“. (Vědomosti) 

„Hlavním úkolem banky je financovat infrastrukturní projekty ve státech BRICS a 

dalších rozvojových zemích.“ (Kommersant) 
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„Společný rezervní fond je vytvořen pro stabilizaci měn členských států BRICS a 

zpevnění stability světového finančního systému“ (RBC.ru) 

„Jedním z jeho hlavních cílů bude garantovat rozvojovým zemím potřebné 

financování, včetně období ekonomických krizí“. (Lenta.ru) 

„Peníze z Banky půjdou na rozvoj nových infrastrukturních projektů, podporu států 

v časech ekonomických krizí“. (Pervyj kanál) 

Tvrzení podporující Hypotézu 3 stejně jako Hypotéza 1 vychází z politické roviny, 

nicméně používaná argumentace má silnější kritické zabarvení. Klíčovými slovy 

pro danou hypotézu byly: alternativní centrum moci, nezávislé finanční instituce 

nebo nový model globálních vztahů založeny na multipolaritě. 

„Státy BRICS předložily výzvu „nespravedlivému vnitřnímu systému vládnutí ve 

Světové bance a MMF“ (Vědomosti) 

„Takové řešení připomíná anafému ve vztahu k institucím Bretton-Woodského 

systému, jako je Světová banka, kterým, jak se očekává, Banka BRICS předloží 

výzvu“. (Kommersant)  

„Projekty, které byly vytvořeny státy BRICS – jsou reální alternativou MMF, 

struktura kterého nereflektuje strukturu světové ekonomiky“. (RBC.ru) 

„Dané organizace se musí stát protiváhou udržitelně dominujícím západním 

strukturám – Světové bance a Mezinárodnímu měnovému fondu“. (Lenta.ru) 

„Lídři mluvili i o Nové rozvojové bance, která do budoucna, jak se plánuje, vytvoří 

konkurenci nyní dominujícímu západnímu finančnímu systému“. (Pervyj kanál) 

Hypotéza 4 předkládá ekonomické motivy pro vytvoření Nových finančních 

institucí BRICS. Hlavními pojmy pro danou hypotézu jsou: nezávislost na 

americkém dolaru a vytvoření vlastního systému půjčování v národních měnách. 
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„Touhou států BRICS je nejenom zvýšit využití vlastních měn, ale i zabránit 

konverzi kontraktů prostřednictvím dolaru nebo eura“ (Vědomosti) 

„Lídři budou mluvit o vytvoření vlastního platebního a kreditního systému v 

národních měnách“. (Kommersant) 

„Nová rozvojová banka BRICS by se měla přesunout od přístavů v americké měně“. 

(RBC.ru) 

„BRICS již podniká další kroky k posílení finanční stability a snížení závislosti na 

americkém dolaru“. (Lenta.ru) 

„Půjčky v rámcích BRICS se budou poskytovat exkluzivně v národních měnách, což 

znamená ukončení monopolu dolaru“. (Pervyj kanál) 

Během kódování dat bylo zjištěno, že velký počet článků nemá žádné reference ve 

vztahu k Světovým finančním institucím. Proto bylo rozhodnuto o provedení 

doplňující analýzy témat, v rámci kterých byla použitá klíčová slova. Tato 

dodatečná analýza, která představovala další krok, by měla poskytnout širší 

kontext pro analýzu cílů a motivací Ruska k založení finančních institucí v rámci 

BRICS a jejich vývoje v čase. Byla vymezena následující témata: 

1. Základní informace: agenda summitů, objem kapitálu, vnitřní organizace 

nových institucí, ratifikace společných smluv atd. 

2. Nová rozvojová banka a Řecko: několik článků bylo věnováno problematice 

krize v Řecku a debatě o možném vstupu státu do NRB anebo poskytnutí 

půjčky z Banky. 

3. Spolupráce NRB a dalších rozvojových bank: rozebírají se možnosti 

spolupráce institucí BRICS s dalšími rozvojovými bankami (například 

Asijskou bankou infrastrukturních investicí nebo Mezi-americkou bankou 

rozvoje), nebo založení nových bank podle vzoru NRB (například v rámci 

ŠOS). 
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4. Financování projektů z NRB: ve článcích se rozebírají konkrétní projekty v 

Rusku a jiných rozvojových státech, které budou, nebo již jsou předloženy 

k financování z NRB. 

5. NRB a Čína: články jsou věnovány tématu financování rozvojových bank 

Čínou pro podporu investic do projektů infrastruktury. 

6. Kritika/problémy Nových finančních institucí BRICS: omezení působení 

nových institucí spojené s vnitřními rozpory mezi členskými státy BRICS. 

7. Ostatní: například diskuse o vydání dluhopisů v rublech na ruském trhu 

mezi NRB a vládou Ruské federace; čínsko-amerických vztahů; zlepšení 

čínsko-indických vztahů anebo rozpis nákladů na ruský rozpočet. 

Každé nalezené téma se kódovalo 1. V rámci jednoho článku se zároveň mohlo 

objevit několik témat, ze kterých každé bylo kódováno zvlášť. 

3.2.Empirické výsledky výzkumu 

3.2.1. Oveření hypotéz 

Daná část práce je věnována výsledkům první části našeho výzkumu. Následující 

tabulka sumarizuje výsledky obsahové analýzy zkoumaných médií Ruska za období 

od března roku 2012 do října roku 2016, kde jsou shrnuta veškerá nalezená 

tvrzení, z kterých každému byla přidělena jedna ze čtyř hypotéz. 

Mediální zdroj Hypotéza 1 Hypotéza 2 Hypotéza 3 Hypotéza 4 

Pervyj kanál (100) 21 (21 %) 30 (30 %) 31 (31 %) 18 (18 %) 

Kommersant (94) 16 (17%) 27 (29%) 33 (35%) 18 (19%) 

Vědomosti (58) 12 (20 %) 26 (45 %) 12 (21 %) 8 (14 %) 

Lenta.ru (46) 9 (20 %) 27 (59%) 8 (17 %) 2 (4 %) 

RBC.ru (70) 11 (16 %) 38 (54 %) 16 (23 %) 5 (7 %) 

Celkově (368) 

69 (19 %) 148 (40 %) 100 (27 %) 51 (14 %) 

217 (59 %) 151 (41 %) 

Doplňující instituce Konkurující instituce 

Tabulka č. 2 

(data v závorkách představují počet tvrzení vztahujících se k jednotlivým hypotézám a jejich celkový počet v ramci 

každého mediálního zdroje) 
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První výrazný bod, jenž vyplývá z Tabulky č. 2 je založen na tom, že navzdory 

osobním očekáváním více než polovina (59 %) všech zanalyzovaných tvrzení 

podporuje vizi Nových finančních institucí BRICS jako doplňujících, nikoli 

konkurujících institucí ve vztahu ke Světovým finančním institucím. Při bližším 

zkoumání můžeme vidět, že největší převahu měla podpora Hypotézy 2 (40 % 

všech tvrzení), která zastupuje názor, že Nové finanční instituce BRICS představují 

pro Rusko pomoc Světovým finančním institucím v plnění jejich funkcí (například 

dosažení Rozvojových cílů tisíciletí) a podpory stability světové ekonomiky, tj. 

představuje podporu argumentů o ekonomické spolupráci institucí. Na druhou 

stranu žádná z hypotéz nedostala v rámci výzkumu absolutní (více než 50 %) 

podporu. Argumenty podporující ostatní hypotézy jsou také přítomné v obsahu 

ruských médií s příbližně stejnou procentuální podporou každého z nich. 

Před projednáním výsledků analýzy ve vztahu k jednotlivým médiím je důležité 

prozkoumat nejen statická data, která ukazují převahu argumentace ve prospěch 

H2, ale i dynamický vývoj trendů na časové ose. 

Rok H1 H2 H3 H4 
Počet tvrzení za 

rok  

2012 12 (30 %) 9 (23 %) 12 (30 %) 7 (18 %) 40 (100 %) 

2013 7 (18 %) 11 (29 %) 17 (45 %) 3 (8 %) 38 (100 %) 

2014 16 (25 %) 31 (48 %) 11 (17 %) 7 (11 %) 65 (100 %) 

2015 27 (14 %) 86 (44%) 52 (27 %) 29 (15 %) 194 (100%) 

2016 7 (23 %) 11 (35 %) 8 (26 %) 5 (16 %) 31 (100 %) 

Celkově 368  
Tabulka č.3 
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Graf č.1 

Jak je patrné z Grafu č.1, nejnižší podporu během zkoumaného období měla 

Hypotéza 4, jenž v našem výzkumu zastává názor, že Nové finanční instituce BRICS 

jsou v představách Ruska nástrojem jak odpoutat ekonomiky zemí BRICS od 

dolaru a posílit vlastní měny, to znamená podporuje vizi ekonomické konkurence 

finančních institucí BRICS a Světových finančních institucí. Klesající tendenci 

během času měla i Hypotéza 1, jenž představuje finanční instituce BRICS jako 

nástroj k protlačení reformy systému kvót v Mezinárodním měnovém fondu tak, 

aby odpovídal současnému rozložení moci ve světě.  

Na začátku debaty o vytvoření vlastních institucí v rámci uskupení BRICS, nabírala 

na popularitě vize finančních institucí BRICS jako nástroje, jenž má za úkol ukončit 

dominanci západních finančních institucí a vést k vytvoření alternativního 

multipolárního mezinárodního systému s novými centry vlivu mimo západní svět. 

Od roku 2013, kdy proběhl V. summit BRICS v Durbanu a byla přijata Etekvinská 

deklarace, jenž se stala dokumentem, ve kterém se členské státy BRICS shodly na 

založení společné banky, se nicméně podpora dané hypotézy snížila. Dle osobního 

názoru autora, změna nálad v ruských mediích souvisela s tím, že myšlenka o 

založení společných finančních institucí přešla z roviny myšlenky a získala dimenzi 

reálního projektu. Daný přechod znamenal to, ze obsah medií se změnil ze 

spekulativní úrovně toho, co by znamenalo pro Rusko a svět vznik podobných 
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institucí, na projednání reálních principů fungování nových struktur, jenž by 

odpovídaly zájmům všech států zúčastněných v projektu. 

Příkladem potvrzení daného předpokladu může sloužit nárůst podpory Hypotézy 2 

po summitu v Durbanu, jenž představuje Nové finanční instituce BRICS 

z ekonomického hlediska a považuje dané instituce za pomoc Světovým finančním 

institucím v plnění jejich funkcí a podpory stability světové ekonomiky. Svého 

vrcholu získala podpora H2 v roce 2014, kdy proběhl VI. summit BRICS ve 

Fortaleze. Hlavním výstupem summitu se stala dohoda o založení Nové banky 

BRICS a Společného rezervního fondu a byly stanoveny hlavní principy jejich 

fungování. Nehledě na klesající dynamiku daného trendu po roce 2014, zůstala 

daná argumentace v obsahu ruských medií prioritní. 

Předchozí Graf č. 1 ukazuje obecnou dynamiku vývoje obsahu v ruských mediích 

popisujícího vztah Nových finančních institucí BRICS a Světových finančních 

institucí. Jak již nicméně bylo zmíněno výše, různé druhy medií v Rusku mají 

odlišnou míru popularity mezi ruským obyvatelstvem a tudíž i vliv na formování 

veřejného mínění ve státě. Z analyzovaných médií byl mezi obyvatelstvem Ruska 

nejpopulárnějším Pervyj kanál (hlavní centrální televizní kanál Ruska). Následují 

internetové zdroje Lenta.ru a RBC.ru, jenž jsou prioritním zdrojem informací mezi 

lidmi ve věku 18-34 let. Tištěná media, jenž jsou v rámci daného výzkumu 

představena novinami Vědomosti a Kommersant, mají nejnižší popularitu mezi 

Rusy. Nicméně vzhledem k tomu, že pro obsahovou analýzu byly použity články 

daných médií rozmístěné na Internetu, jsou daná média brány do jisté míry jako 

internetový zdroj.  

V následující části práce jsou zhodnoceny výsledky provedené analýzy na úrovni 

jednotlivých médií. Jak již bylo zmíněno, nejvlivnějším z  představených médií je 

zpravodajství „Pervyj kanál“. K analýze bylo z daného zpravodajství představeno 

45 článků, ve kterých bylo nalezeno 100 tvrzení, jenž byla relevantní pro naše 
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hypotézy. Jedná se o druh médií (televizní kanál), ve kterém byla frekvence 

výskytu tvrzení nejvyšší – 2,2 tvrzení/článek. Pro srovnání, internetová média 

Lenta.ru a RBC.ru mají v průměru 1,55 tvrzení na článek, Kommersant - 1,27, a 

nejnižší u novin Vědomosti s frekvencí 1,09 tvrzení na článek. 

3.2.1.1. Televizní zpravodajství 

Pervyj kanál 

 

  2012/3 2013 2014 2015 2016/10 Celkově tvrzení: 

Pervyj 
kanál 

19 4 22 51 4 100 

H1 7 1 7 6 0 21 

H2 2 2 10 15 1 30 

H3 5 1 2 20 3 31 

H4 5 0 3 10 0 18 
Tabulka č. 4 

Graf č. 2 

Výše uvedený Graf č. 2 představuje data z mediálního zdroje „Pervyj kanál“. 

Z  daného grafu je možné sledovat několik zajímavých tendencí, např. dynamiku 

proměn podpory jednotlivých hypotéz během zkoumaného období. Na začátku 

debaty o Nových finančních institucí BRICS, konkrétně v etapě návrhu myšlenky 

na vytvoření podobných institucí v rámci uskupení, největší podporu v daném 

zpravodajství měla Hypotéza 1, jenž podporuje vizi Nových institucí jako nástroje 

k donucení tradičních globálních finančních institucí k provedení reformy systému 
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kvót. Jinými slovy na začátku roku 2013 měla nejvíc zanalyzovaná tvrzení 

politickou povahu a přepokládala doplňující roli institucím BRICS v režimu, jenž 

reguluje mezinárodní finance. Od roku 2013 nicméně podpora H1 mírně klesala v 

popularitě na úkor jiných vizí a v roce 2016 byla již podpora daného tvrzení 

minimální.  

Na rozdíl od tvrzení podporujících Hypotézu 1, podpora Hypotézy 2, jenž 

kombinuje v analýze vizi Nových finančních institucí BRICS jako doplňujících 

institucí pro režim mezinárodních financí, byla nicméně z ekonomického hlediska 

na začátku roku 2012 minimální. Během dvou následujících let se počet tvrzení 

zastávajících H2 zvýšil: v roce 2014 tvořila dokonce 50 % všech tvrzení a v roce 

2015 – 45 %. Jak již bylo zmíněno výše, v daných letech došlo k vytvoření principu 

fungování Nových institucí a zároveň byla členskými státy předložena k podpisu 

Dohoda o založení obou institucí. Proces ratifikace daných dohod byl ukončen v 

roce 2015 podpisem Číny. Od roku 2014 podpora H2 klesala a v roce 2016 tvořila 

25 % všech tvrzení, v důsledku čehož zůstala druhou nejpopulárnější vizí. 

Hypotéza 4 během celého zkoumaného období byla v daném zpravodajství 

představena nejméně. Daná hypotéza ve výzkumu zastávala názor, že Nový 

finanční instituce BRICS jsou pro Rusko nástrojem k odpoutání svých ekonomik od 

dolaru a posílení vlastních měn, to znamená, že v institucích BRICS vidí konkurenci 

tradičním globálním institucím z ekonomického úhlu pohledu.  

Nejzajímavější dynamiku měla podpora Hypotézy 3, která se pohybuje v politické 

úrovni argumentací a znázorňuje konkurující povahu Nových finančních institucí 

BRICS vůči institucím, jako jsou Mezinárodní měnový fond a Světová banka. Do 

roku 2014 byl daný názor nejméně představen v daném zpravodajství, během 

dvou následujících let nicméně získal vedoucí pozici s podporou 39 % v roce 2015 

a 75 % v roce 2016.  
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Co se týče objemu vydaných článků obsahujících klíčová slova, nejvíc článků bylo 

vydáno v roce 2015 – 19 článků, které obsahovaly 51 tvrzení podporujících aspoň 

jednu z hypotéz. Hlavními důvody k takovému nárůstu článků oproti jiným letům 

(4 články a 19 tvrzení v roce 2012, 10 článků a 4 tvrzení v roce 2013, 7 článků a 22 

tvrzení v roce 2014, 5 článků a 4 tvrzení v roce 2016) se stalo především místo 

konání summitu, který tentokrát probíhal v ruském městě Ufa a oficiální zahájení 

fungování Nové banky BRICS v Šanghaji. 

Další rovinu analýzy může představovat celkový počet tvrzení podporujících naše 

hypotézy za celé zkoumané období. Absolutní většinu tvořila podpora H3 s 

počtem tvrzení 31, na druhém místě jsou tvrzení podporující H2 – 30 tvrzení, 

následují H1 s počtem tvrzení 21 a H4 s počtem tvrzení 18. 

Vzhledem k výše uvedeným informacím je možné vidět dva základní směry 

uvažování o Nových finančních institucím BRICS ve vztahu ke tradičním globálním 

finančním institucím, jenž dané médium představovalo ruské veřejnosti. Je možné 

vymezit dvě tendenci: z úhlu politického uvažování, Pejvyj kanál dává hlavní důraz 

na konkurující povahu institucí BRICS ve vztahu k tradičním globálním finančním 

institucím, mající za cíl vést k přerozdělení sfér vlivu na mezinárodní aréně. Daný 

názor měl v daném zpravodajství největší míru podpory. Daný trend nicméně není 

tak jednoznačný. Nehledě na skutečnost, že absolutní počet tvrzení byl ve 

prospěch Hypotézy 3, od roku 2012 až do roku 2015 argumentace v politické 

rovině měla méně radikální zabarvení a podporovala Hypotézu 1. Změna obsahu v 

daném ohledu byla provázaná se summitem BRICS v ruském městě Ufa v roce 

2015. 

Na druhou stranu, ve vztahu k funkcím, z úhlu ekonomického uvažování, které by 

nové instituce BRICS měly do budoucna plnit, předkládá Pervyj kanál názor, že by 

měly dané instituce do budoucna podporovat a doplňovat fungování 

Mezinárodního měnového fondu a Světové banky.  
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3.2.1.2. Internetové zdroje 

Lenta.ru  

 

  2012/3 2013 2014 2015 2016/10 
Celkově tvrzení: 

Lenta.ru 0 3 14 27 2 46 

H1 0 1 3 5 0 9 

H2 0 2 4 19 2 27 

H3 0 0 6 2 0 8 

H4 0 0 1 1 0 2 
Tabulka č. 5 

Graf č. 3 

Během výzkumu bylo k analýze představeno 31 článků z daného zpravodajství. 

Nejvíce článků bylo vydáno během roku 2015 – celkem 17 článků, obsahující 27 

tvrzení. Během roku 2014 bylo vydáno 7 článků s počtem tvrzení 14. Na třetím 

místě byl podle počtu článků rok 2016 s 5 články a 2 tvrzeními. Nejméně článků 

bylo vydáno v letech 2012 a 2013 – 1 článek s příslušným počtem tvrzení 0 a 3.  

Během zkoumaného období měla podpora jednotlivých hypotéz přibližně 

následující vzorec: na prvním místě byla podpora H2 (představa nových institucí 

jako doplňujících institucí, jenž podle očekávání podporují tradiční globální 

finanční instituce v plnění jejich funkcí). Na druhém místě skončila H1 s vizí 

nových institucí BRICS jako nástroje nátlaku na provedení reformy MMF s 

výjimkou roku 2014 kdy na druhém místě skončila argumentace ve prospěch H3, 

která zastává radikálnější názor oproti H1, a vidí v NRB a společném měnovém 
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fondu nástroj jak posílit moc členských států BRICS, navzdory tradičním globálním 

finančním institucím, případně nástroj na vytvoření paralelních finančních 

struktur. Hlavní příčinou změny dynamiky argumentace v roce 2014 byl jediný 

článek s názvem „Nová naděje BRICS“, jenž obsahoval až 4 tvrzení zastávajících H3 

a tím výrazně ovlivnil dynamiku argumentace. Nejnižší podporu měla 

argumentace ve prospěch H4, jenž obsahuje rovněž radikálnější zabarvení a vidí v 

institucích BRICS nástroj k posílení vlastních měn členských států BRICS oproti 

dolaru.  

Celkový počet tvrzení ve prospěch každé z hypotéz potvrzuje výše popsaný vzorec. 

Na prvním místě skončila H1 s počtem tvrzení 27, na druhém a třetím místě H2 a 

H3 s příslušným počtem tvrzení 9 a 8. To znamená, že na rozdíl od předchozího 

zpravodajství, internetové médium Lenta.ru má výraznou převahu liberálnějšího 

ekonomického směru budoucí spolupráce již existujících tradičních globálních 

finančních institucí s novými finančními institucemi BRICS, což má vést k posílení 

mezinárodního finančního režimu. 

RBC.ru 

 

  2012/3 2013 2014 2015 2016/10 
Celkově tvrzení: 

RBC.ru 5 7 18 36 4 70 

H1 2 1 4 3 1 11 

H2 3 4 12 18 1 38 

H3 0 2 1 12 1 16 

H4 0 0 1 3 1 5 

Tabulka č. 6 
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Graf č. 4 

Ve srovnání s Lenta.ru internetové zpravodajství RBC.ru během zkoumaného 

období vydalo víc článků obsahujících klíčová slova – celkově bylo vydáno 45 

článků. Stejně jako v předchozích zpravodajstvích nejvíc článků bylo vydáno 

během roku 2015 – 19 článků, ve kterých bylo nalezeno 36 tvrzení podporujících 

aspoň jednu z hypotéz. Dále následují: rok 2014 – 9 článků a 18 tvrzení, rok 2013 – 

9 článků a 7 tvrzení, rok 2016 – 6 článků a 4 tvrzení a rok 2012 s 2 články a 5 

tvrzeními. 

Z Grafu č. 4 můžeme vidět, že nekompromisní podporu během zkoumaného 

období měla H2 (i přes její spád od roku 2014), jinými slovy řečeno, vize 

ekonomicky (funkcionálně) se doplňujících institucí. H1 a H3 měly střídající 

tendenci. H4 jako i v předchozích mediích, měla nejnižší úroveň zastoupení v 

obsahu. 

3.2.1.3. Tištěná média 

Vědomosti 

  2012/3 2013 2014 2015 2016/10 Celkově tvrzení 

Vědomosti 7 5 8 34 4 
58 

H1 2 0 1 8 1 12 

H2 3 2 4 16 1 26 

H3 1 2 2 7 0 12 

H4 1 1 1 3 2 8 
Tabulka č. 7 
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Graf č. 5 

V rámci daného zpravodajství bylo zanalyzováno 53 články. V roce 2015 bylo 

vydáno nejvíce článků – 37 článků, ve kterých bylo nalezeno 34 tvrzení ve vztahu k 

aspoň jedné z hypotéz. Během dalších let byl počet článků mnohem menší. Z roku 

2016 bylo zanalyzováno 6 článků (4 tvrzení), z roku 2014 – 4 články (8 tvrzení), 

2013 – 3 články (5 tvrzení), 2012 – 3 články (7 tvrzení). 

Pokud se podíváme na dynamiku vývoje jednotlivých trendů, v rámci daného 

zpravodajství do roku 2015 převažovala podpora H2 (ekonomická rovina, 

doplňující instituce). Od roku 2015 její podpora nicméně klesla, a podpora 

radikálnější argumentace v ekonomické rovině (H3), která do roku 2015 byla na 

třetí pozici v žebříčku, naopak zaznamenala nárůst.  

Co se týče argumentace v politické rovině, měly H1 a H3 střídavou dynamiku 

vývoje. Na začátku debaty v roce 2012 převažovala vize nekonkurenční povahy 

spolupráce institucí BRICS a tradičních globálních finančních institucí. V roce 2013, 

nicméně začala nabírat na síle představa o nových institucích BRICS jako nástroje 

ke změně poměru rozložení moci ve světě, nezávislých na tradičních globálních 

finančních institucích. V roce 2014 tendence přetrvala, ale s nižší podporou H3 a 

vyšší podporou H1 oproti roku 2013. V roce 2015 podpora obou názorů byla 

přibližně stejná (8 tvrzení pro H1 a 7 pro H3). V roce 2016 podpora obojí 

argumentace znovu připomíná vzor z roku 2012. Další zajímavostí je to, že ani v 
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absolutních číslech nelze říct, která z hypotéz měla převahu nad jinou, protože ve 

prospěch každé byl nalezen stejný počet podporujících tvrzení – 12.  

Kommersant  

 

  2012/3 2013 2014 2015 2016/10 Celkově tvrzení 

Kommersant 9 19 3 46 17  94 

H1 1 4 1 5 5 16 

H2 1 1 1 18 6 27 

H3 6 12 0 11 4 33 

H4 1 2 1 12 2 18 

Tabulka č. 8 

Graf č. 6 

Dané zpravodajství představilo k analýze největší počet článků – 74. Největší 

počet článků byl vydán během roku 2015 – 45 s počtem tvrzení 46. V roce 2016 - 

16 článků (17 tvrzení), 2013 – 8 článků (19 tvrzení), 2014 – 4 články (3 tvrzení), 

2012 – 3 články (9 tvrzení). 

Výsledky obsahové analýzy daného zpravodajství jsou shrnuté v Grafu č.6. Debata 

ohledně rolí a funkcí nových finančních institucí BRICS  začala v roce 2012 s 

kritikou světového finančního řádu a uvítání myšlenky na vytvoření vlastních 

institucí BRICS, které by měly posílit role a vliv rozvojových států, konkrétně zemí 

BRICS, na světové aréně. Jako příklad lze uvést následující tvrzení:  
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„Indie předložila návrh na vytvoření samostatné banky rychle se rozvíjejících států 

nezávislá na rozvinutých zemí“, nebo 

„Mezistátní banka, jak se předpokládá, musí být vytvořena výjimečně z prostředků 

zemí BRICS a financovat projekty v rozvojových zemích. Návrh na vytvoření 

podobné instituce je svéráznou odpovědí rychle se rozvíjejících států na 

nedostatek jednací síly v MMF a SB, první ze kterých je řízen z Evropy a druhá – z 

USA“.  

Daná představa zůstala prioritní i během roku 2013, nicméně v roce 2014 klesla 

na poslední pozici, a letech 2015 a 2016 skončila na třetí pozici.  

Na rozdíl od podpory H3, jenž měla převahu v obsahu daného zpravodajství na 

začátku debaty, podpora H2 měla nejnižší pozice. Od roku 2014 se dynamika 

nicméně otočila ve prospěch vizí nových institucí BRICS jako doplňujících MMF a 

SB institucí ve smyslu pomoci v plnění jejich funkci. Největší podporu měl daný 

názor v roce 2015, kde je možné nalézt následující tvrzení: 

„Základním cílem Banky, založenou státy BRICS, je poskytnutí financování 

infrastrukturních projektů a projektů udržitelného rozvoje ekonomik zemí BRICS a 

rozvojových zemí“. 

Podpora H1 během zkoumaného období neměla absolutní podporu, nicméně v 

letech 2013 a 2016 skončila na druhé pozici. Pro podporu dané hypotézy byly 

nalezené následující tvrzení: 

„ K provedení reformy MMF vyzvalo komuniké summitu BRICS z JAR, při tom se na 

projekt „Banky BRICS“ lze do určité míry dívat jako na způsob nátlaku na MMF a 

„měkkou“ alternativu strukturám MMF a skupiny Světové banky“(2013). 

„Memorandum formalizuje partnerství skupiny Světové banky a NRB BRICS, které 

bude v první řadě soustředěno na infrastrukturu“(2016). 
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Nejnižší zastoupení měla H4, jejíž argumentace je soustředěna na konkurující 

povahu Nových institucí BRICS, je rovněž zaměřená na posílení vlastních měn 

BRICS a vytvoření alternativního finančního systému. Největší podporu daná 

hypotéza měla v roce 2014 a 2015: 

„Společný měnový fond se, podle slov prezidenta Ruska, vytváří pro případnou 

ochranu před riziky na světových finančních trzích“. 

„Rusko se snaží přesvědčit úspěšně se rozvíjející státy k vytvoření systému finanční 

pomoci nezávislého na Západě, jenž bude možné využívat v případě další 

ekonomické krize“. 

3.2.1.4.Shrnutí 

 

Z výše uvedených výsledků obsahové analýzy je možné udělat několik 

následujících závěrů: 

1. Nejvíce nalezených tvrzení ze všech zpravodajství během zkoumaného 

období podporovalo Hypotézu 2 (40 %). Hlavní důraz daných tvrzení byl 

dáván na popis funkcí Nových finančních institucí BRICS, jenž ve své 

podstatě mají za účel podporovat a doplňovat hlavní funkce Světových 

finančních institucí. Na druhém místě skončila podpora Hypotézy 3 (27 %), 

argumentace, jenž se zaměřuje na roli Nových finančních institucí BRICS. 

Daná role spočívá ve vytvoření alternativního finančního systému, k němuž 

má dojít díky novým finančním institucím BRICS, ve kterém budou 

ekonomiky států BRICS a dalších rozvojových států hrát větší roli ve 

fungování mezinárodního finančního systému, nezávisle na stávajících 

tradičních globálních finančních institucích, ovládaných Západními státy. 

2. Výzkum ukázal, že žádná z hypotéz neměla jasnou dynamiku vývoje a 

podpory ve vybraných zpravodajstvích. Na začátku debaty o roli a funkcích 
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Nových finančních institucí BRICS, jednotlivá média podporovaly odlišné 

názory: Pervyj kanál zdůrazňoval potřebu provedení reformy v MMF; 

Lenta.ru neobsahovala žádná tvrzení, podporujíc aspoň jednu z hypotéz; 

RBC.ru zdůrazňovala roli Nových institucí BRICS v mobilizaci finančních 

zdrojů, jenž by byly orientovány na podporu financování projektů v oblasti 

infrastruktury a udržitelného rozvoje v rozvojových zemích (tzn. pomoc v 

plnění funkcí Světových finančních institucí); stejný názor podporovaly 

noviny Vědomosti; Kommersant zdůrazňoval roli Nových institucí BRICS ve 

vytvoření alternativního finančního systému, kde by rozvojové země hrály 

větší roli, tj. podporovali vizi vytvoření alternativního multipolárního 

světového řádu.  

3. Nejvíc článků ve všech vybraných zpravodajstvích vyšlo během roku 2015. 

Hlavními důvody bylo uskutečnění summitu BRICS v ruském městě Ufa a 

zahájení práce NRB v Šanghaji. Vzhledem k tomu, že nejvíc článků bylo 

vydáno právě během daného roku, je možné považovat rozdělení 

nalezených tvrzení v roce 2015 za nejvíce reprezentativní vzor pro danou 

analýzu. 

Graf č. 7 
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4. Hypotézy daného výzkumu vycházely z původního rozdělení na dvě 

výzkumní roviny: politickou, která se zaměřovala na popis role Nových 

finančních institucí BRICS ve vztahu k Světovým finančním institucím a 

ekonomickou rovinu, jenž se zaměřovala na popis funkcí Nových finančních 

institucí BRICS ve vztahu ke Světovým finančním institucím. Z výše 

uvedeného Grafu č. 7 je možné udělat následující závěry: 

- Politická rovina (doplňující (H1) vs. konkurující (H3) instituce): 3 z 5 

vybraných zpravodajství (Pervyj kanál, RBC.ru a Kommersant) se více 

přikláněla k vizi institucí BRICS konkurujících MMF a SB. Zpravodajství 

Lenta.ru a Vědomosti viděly v institucích BRICS doplňující instituce, jejiž 

účelem není měnit světový řád. 

- Ekonomická rovina (doplňující (H2) vs. konkurující (H4) instituce): 5 z 5 

vybraných zpravodajství se více přikláněla k vizi institucí BRICS jako 

doplňujících ve věci funkcionality institucí ve vztahu k MMF a SB. 

Cílem dané práce bylo skrz obsahovou analýzu vybraných médií ve vztahu ke 

zkoumané problematice zjistit, jak je formováno veřejné mínění Ruska. Jak již bylo 

zmíněno výše, jednotlivá média mají odlišnou míru sledovanosti a tím pádem i 

vlivu na formování veřejného mínění v Rusku. Daný výzkum poukázal na existenci 

2 hlavních směrů uvažování o Nových finančních institucích BRICS ve vztahu ke 

Světovým institucím: vizi doplňujících institucí z úhlu pohledu plněných funkcí 

(40% všech tvrzení) a konkurující povahu z úhlu pohledu plněných rolí ve 

formování mezinárodního finančního systému (27 % všech tvrzení). 

Televize27 57 %  

Internet 27 % (62 %  - 18 – 24 let; 47% - 25-34 let) 

Noviny 3 % 

Tabulka č. 9: Sledovanost médií v Rusku v roce 2016 

                                                           
27

 Výsledky výzkumu VTsIOM (dostupné z: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115679) 
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Vzhledem k míře sledovanosti jednotlivých médií v Rusku (Tabulka č. 9) je možné 

udělat závěr, že veřejnou debatu v Rusku ve vztahu ke zkoumané problematice je 

nejvíce ovlivněno náladami propagovanými televizním zpravodajstvím, to 

znamená, že většina obyvatelstva Ruska věří, že Nové instituce BRICS mají za účel 

změnit mezinárodní finanční řád a posílit roli Ruska a zemí BRICS, což má ve 

výsledku vést ke vzniku nového multipolárního systému. Na druhou stranu názor 

mladší části obyvatel Ruska, která sleduje převážně internetové zdroje informací a 

je daným zdrojem ovlivňována nejvíce, je méně radikálně naladěna ve vztahu k 

dané problematice a věří, že Nové instituce BRICS pomohou světovému 

finančnímu režimu v plnění jeho funkcí. 

Další rozdělení zpravodajství bylo provedeno v rámci jejich vlastnictví: ovládané 

státem a nezávislá média. Jako státem ovládnutá média jsme uvedli zpravodajství 

„Pervyj kanál“ a částečně noviny „Kommersant“. Největší počet nalezených 

tvrzení v daných zpravodajstvích za celé zkoumané období byl nalezen v podpoře 

H2 (30 tvrzení u „Pervyj kanál“ a 27 tvrzení u Kommersantu) a H3 (31 tvrzení u 

Pervogo kanálu a 33 tvrzení u Kommersantu). Z daných výsledků lze odvodit, že 

prioritou vedení Ruska je vytvořit multipolární mezinárodní systém a tím posílit 

svou vlastní mocenské postavení.  

Ostatní média byla představená jako nezávislá. Největší podporu 

ve zpravodajstvích Vědomosti (26 tvrzení), Lenta.ru (27 tvrzení) a RBC.ru (38 

tvrzení) měla Hypotéza 2. H2 reflektovala názor, že Nové finanční instituce BRICS 

budou podporovat a doplňovat Světové finanční instituce v plnění jejich funkcí. 

Daný výsledek reflektuje zároveň i povahu daných zpravodajství: uvedená média 

mají především ekonomicko-finančním zaměření.  

3.2.2. Obsahová analýza témat 

V dané části práce budou představeny výsledky analýzy témat, v kontextu kterých 

byla použita klíčová slova ve vybraných médiích. Hlavním důvodem pro provedení 
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této dodatečné analýzy byl důvod, že ne ve všech nalezených článcích byly 

nalezeny reference ve vztahu k daným hypotézám. Danou situaci popisuje tabulka 

uvedená níže: 

Zpravodajství Celkový počet článků, obsahující 
klíčová slova 

Počet článků, ve kterých nebyly 
nalezené žádné reference ve 
vztahu k hypotézám 

1. Pervyj kanal 45 12 

2. Lenta.ru 31 8 

3. RBC.ru 45 18 

4. Vědomosti 53 22 

5. Kommersant 74 31 

Tabulka č. 10 

Cílem následující analýzy bylo definovat v kontextu kterých témat v těchto 

článcích byla klíčová slova používána. To nicméně neznamená, že v článcích byl 

obsah kódován ve vztahu k jednotlivým hypotézám, daný přístup nebyl aplikován. 

Naopak, i v článcích, jenž měly reference ve vztahu k hypotézám, byly nalezené 

vedlejší témata a proto byly do dané analýzy rovněž započítány.  

Jak již bylo uvedeno výše, bylo nalezeno 7 témat, v kontextu kterých se 

objevovala klíčová slova: 

1. Základní informace 

2. Nová rozvojová banka a Řecko 

3. Spolupráce NRB a dalších rozvojových bank 

4. Financování projektů z NRB 

5. NRB a Čína 

6. Kritika/problémy Nových finančních institucí BRICS 

7. Ostatní 

Nejméně homogenní byla kategorie “Základní informace“. Do dané kategorie byly 

započteny následující obsahy: „státy BRICS plánují vytvořit společnou Banku 

BRICS“; „bude pokračovat debata ohledně vytvoření Banky BRICS“; „Rusko 
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podporuje vytvoření Banky BRICS“; „země BRICS prodiskutují hlavní parametry 

budoucí Banky“; agendy summitů BRICS, G 20 a ŠOS; ratifikace dohod o vytvoření 

Banky BRICS a Společného rezervního fondu; informace ohledně výše a rozložení 

kapitálu, členství, organizační struktury, umístění sídla a termínech zahájení práce 

nových institucí. 

Nejvíce překvapující se stala kategorie „NRB a Řecko“. Obsahem dané kategorie 

se staly následující témata: „Řecku bylo nabídnuto členství v NRB“, „Kreml 

projednává možnost poskytnutí půjčky Řecku z Banky BRICS“, „o vstupu Řecka do 

Banky BRICS nemůže být ani řeči“. 

Dalšími kategoriemi byly: „Spolupráce NRB a dalších rozvojových bank“. Do dané 

kategorie spadali např. obsahy: „prezident Venezuely se vyslovuje za vytvoření 

aliance mezi Jihoamerickou bankou a Bankou BRICS“, „ jednou z priorit Ruska je 

rozvíjet spolupráci finančních struktur v regionu, konkrétně Euroasijské banky, 

Asijské banky infrastrukturních investicí a nové Banky BRICS“, „Asijská banka a 

Rozvojová banka BRICS mezi sebou nebudou mít konflikty a naopak se mohou stát 

vzájemně doplňujícími “. 

Čtvrtá kategorie byla jedna z nejrozsáhlejších. Daná kategorie představila obsahy, 

týkající se popisu konkrétních projektů, jejíž realizace má být podpořena z investic 

poskytnutých z NRB. 

Pátá kategorie „Čína a NRB“ se týkala obsahů, popisující čínskou strategii použití 

regionálních finančních institucí jako nástroje vedení své zahraniční politiky. Za 

příklady dané kategorie mohou sloužit následující obsahy: „použití mezinárodních 

institucí v zahraniční strategii Číny, např. NRB a plánovaného projektu Rozvojové 

banky ŠOS, pro uskutečnění „přechodu od velkého státu k silnému““; „vedení Číny 

začalo přemýšlet nad tím, jak vysvětlit světu, že růst a rozšíření čínských investic 

nabízí rozvojovým státům velké možností. Jednou z těchto cest je nazývat 
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komplex institucí jako jsou NRB, AIIB, Fond Hedvábné stezky, jako čínský 

„Maršálův plán““; AIIB a NRB jako nástroje čínské investiční strategie: „investiční 

možnosti Číny převyšuji to, co může vstřebat její vlastní ekonomika, proto je 

nucena budovat infrastrukturu pro mezinárodní investice, již v první řadě 

potřebuje samotná Čína pro udržení stabilního růstu a vnitřního rozvoje“; 

„nejspíše Čína využije NRB jako cvičiště a veškeré seriózní záležitosti se bude řešit 

na úrovni AIIB“.  

Šestá kategorie definuje, jak kritičtější názory na projekty BRICS, rovněž se 

zaměřuje na problémové body spolupráce mezi státy BRICS. Například: „The 

Financial Times nazvala vytvoření Banky BRICS slabým pokusem odporu k 

hegemonii dolaru“; „v úspěch Společného rezervního fondu lze těžko věřit: co je 

100 miliard měnových rezerv fondu, když jenom odliv kapitálu z Ruska v důsledku 

pádu cen ropy tvořil 150 miliard dolarů?“; „plán vytvoření Banky BRICS je těžko 

realizovatelný v důsledku odlišných zájmů členských států BRICS“; „dynamika 

ekonomického a politického rozvoje každé země BRICS je kriticky důležitá. Pokud 

u konkrétního států vzniknou seriózní problémy, BRICS ho před nimi nezachrání“. 

Poslední kategorie definuje různá témata, která se v obsahu všech zpráv objevila 

jednou nebo dvakrát: diskuze o emisi dluhopisů v rublech na ruském trhu mezi 

NRB a vládou Ruska, státní výdaje Ruska na plnění mezinárodních závazků do 

kapitálu banky BRICS,  Irán se plánuje připojit k bance BRICS, možnost poskytnutí 

finanční pomoci Sýrii pro účely rozvoje, Společný rezervní fond BRICS může 

pomoci Rusku v případě nových sankcí, MMF a Rezervní fond BRICS kromě 

podobnosti v názvu nemají mezi sebou nic společného, Čínský představitel 

v Rozvojové bance BRICS se vyjádřil o „nezastavitelném impulzu“ americké-čínské 

spolupráce. 
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Graf č. 8 

Výše uvedený Graf č. 8 ukazuje poměr nalezených témat ve všech zkoumaných 

zpravodajstvích. Drtivá většina obsahů patřila do kategorie „Obecní informace“. 

Následovala kategorie „Financování projektů z NRB“. Na třetím místě se umístilo 

téma – „Kritika/problémy NRB“, „Spolupráce NRB a dalších rozvojových bank“ a 

„NRB a Řecko“. Kategorie „NRB a Čína“ a „Ostatní“ měly nejmenší reprezentaci. 
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Výše uvedený Graf č. 9 popisuje výskyt témat na časové ose. Téma „obecné 

informace“ v prvních čtyřech letech od zahájení debaty o nových institucích BRICS 

převážně pokrývaly obsah zkoumaných článků, s tím že v roce 2015 dosáhly 

absolutní převahy, což bylo ve velké míře spojeno s uskutečněním summitů BRICS 

a ŠOS v Rusku. V letech 2015 a 2016 po podepsání a ratifikaci zakládajících dohod 

o založení Nové rozvojové banky BRICS a Společného rezervního fondu, byly  

obsahy článků přesunuty z informativní roviny, jenž byly označeny jako „obecné 

informace“, do praktické roviny, jenž se soustředila na konkrétní projekty v Rusku 

a jiných rozvojových zemích, jenž bude nebo může NRB financovat v nejbližší 

budoucnosti (například projekty Rosněfti, RŽD28, projekty podpory mládeže v 

Rusku, „zelené“ projekty, projekty v oblasti obnovitelných energetických zdrojů).  

Téma „NRB a Řecko“ se objevilo jenom v roce 2015, o dané problematice se psalo 

ve 13 článcích v časovém úseku od května do července. Dané téma se objevilo ve 

všech zkoumaných zpravodajstvích: 5 článků v novinách Kommersant, 3 články na 

Lenta.ru, 2 články na RBC.ru a Pervyj kanal a 1 v novinách Vědomosti. Dané 

období odpovídá době před a těsně po provedení referenda v Řecku ohledně 

fiskálních regulací předložených Řecku Evropskou unii v reakci na ekonomickou 

krizi v zemi. V článcích se projednávala perspektiva vstupu Řecka do NRB, 

následně byla daná možnost zamítnuta a obsah článků se soustředil na možnost 

poskytnutí finanční pomoci státu z banky, jenž ve výsledku nebyla uskutečněna. 

Stejně jako téma „Řecko a NRB“ téma „Čína a NRB“ se také objevilo převážně 

během roku 2015 (s výjimkou jednoho článku v novinách Vědomosti v roce 2016).  

Celkově se dané téma objevilo v 10 článcích, nicméně jenom ve dvou mediálních 

zdrojích: v novinách Vědomosti (7 článků) a internetovém zpravodajství RBC.ru (3 

články). Hlavním tématem všech článků je nová investiční strategie Číny, jenž 

realizuje skrz účast v regionálních iniciativách typu AIIB, NRB, plánované 
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 Ruské železné drahy 
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regionální banky ŠOS a také Fondu Hedvábní stezky, jenž je výhradně čínskou 

investiční organizaci. Daná strategie byla v článcích pojmenována jako čínský 

„Maršalův plán“ nebo „čínská investiční expanze do všech směrů“, ve kterém vidí 

nástroj k vytvoření „nové rovnováhy sil“ na mezinárodní aréně. 

Obsahy spadající do kategorie „NRB a další rozvojové banky“ se poprvé objevily 

v roce 2014, kdy dané kategorie odpovídal obsah 4 článků (2 články v RBC.ru a 1 

článek v Kommersantu a Lenta.ru). V roce 2015 bylo danému tématu věnováno 

celkem 8 článků (Vědomosti a Kommersant – 2 články, Pervyj kanal – 3 články, 

Lenta.ru – 1 článek), v roce 2016 – 1 článek (Lenta.ru). V rámci dané kategorie lze 

vymezit 4 hlavní témata, v jejíž kontextu byla klíčová slova zmiňována: 

1. Vytvoření pracovní aliance mezi Jihoamerickou bankou a NRB. Dané banky 

dle slov prezidenta Venezuely sledují podobné cíle: „vybudování nové 

finanční infrastruktury, jenž bude podporovat hospodářský rozvoj v 

prostředí nerovnosti zúčastněných zemí a které pomohou ukončit existenci 

spekulativního kapitálu“. 

2. Čína představuje klíčového ekonomického partnera Ruska a rozvoj 

společných ekonomických vztahů skrz regionální iniciativy (AIIB, NRB a 

Eurasijská rozvojová banka). 

3. Prohloubení spolupráce institucí zaměřených na ekonomickou spolupráci 

(BRICS, APEC, Euroasijského ekonomického svazu a čínského projektu 

„Hedvábní stezky“) a prohloubení spolupráce mezi jednotlivými finančními 

iniciativami (NRB, AIIB a Eurasijská rozvojová banka) v asijsko-

tichomořském regionu a v regionu střední Asie představují hlavní priority 

zahraniční politiky Ruska. 

4. Prohloubení spolupráce zemí ŠOS a projednávání projektu vytvoření 

rozvojové banky ŠOS podle vzoru NRB BRICS. 
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Články, jenž definovali obsahy byly začleněny do kategorie „Kritika/problémy 

NRB“, se objevovali během každého roku v rámci zkoumaného období. Celkový 

počet článků dané kategorie byl 12 článků: 2 články během roku 2012, 2 články 

během roku 2013, 3 články v roce 2014a 2015, a 2 články v roce 2016. Co se týče 

rozdělení daných článků dle zpravodajství, nejvíce článků, jenž byly zahrnuty do 

dané kategorie, vydal internetový zdroj RBC.ru s 6 články, následovaly noviny 

Vědomosti s 3 články, dále 2 články v Kommersantu a 1 článek v Lenta.ru. Pervyj 

kanal v obsahu svých článků dané téma nepokrýval. Obsahy všech článků lze 

podmíněně rozdělit do dvou rovin: vnitřní kritika a skepse ohledně fungování 

nových finančních institucí BRICS a vnější kritika ze strany nečlenských států, 

jiných institucí nebo odborníků. 

V roce 2012 na začátku debaty o založení institucí BRICS nálady ohledně projektů 

projevovaly určitou míru skepse ohledně účelnosti podobných institucí. Daná 

skepse se projevila jak na úrovni vnitřní tak i vnější, např. v rovině účastníků 

uskupení BRICS Rusko a Brazílie projevovaly nejvíce zdrženlivou pozici, jelikož 

„nebyla provedená žádná předběžná analýza ohledně účelnosti vytvoření Banky 

BRICS“; na druhou stranu prezident Světové banky Robert Zoellick v roce 2012 

prohlásil, že „plán vytvoření společné banky státy BRICS je obtížně realizovat 

v důsledku rozdílů v zájmech členských států“. Dle jeho názoru „Indie potřebuje 

přitáhnout velký objem kapitálu do své země, hlavním zájmem Číny je 

internacionalizace juanu, Rusko se zatím ještě nerozhodlo a v Brazílii již existuje 

velká rozvojová banka“. 

V roce 2013 proběhl velký summit skupiny BRICS v Durbanu. V plánu summitu 

bylo přijetí prvního projektu nové Banky, jenž nicméně nesl spíše deklarativní 

povahu, nežli obrysoval hlavní kritéria nové instituce. Hlavní kritika byla spojena 

s daným bodem. Kommersant shrnul tuto událost následujícím způsobem: 

„nehledě na hlasité prohlášení a podepsaný balík dokumentů, lídři „velké pětky“ 
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nezápadního světa se nedokázali dostat za rámec interaktivního formátu a udělat 

reální krok k realizaci svého hlavního úkolu – vytvoření „funkčního mechanizmu 

strategické spolupráce“. V důsledku vzniklých sporů, účastnici fóra museli přiznat, 

že projekt potřebuje dodatečnou detailizaci. "Ministrům financí se nepodařilo 

dohodnout ani na výši počátečního kapitálu, nebo jeho rozdělení mezi členy BRICS, 

ani na principech řízení nebo sídle“. Daný názor sdílel po skončení summitu i 

ministr financí Ruska Anton Siluanov. Hlavní ekonóm Renaissance Capital Charles 

Robertson v roce 2013 pokládal jinou otázku: „Není jasno, proč má rozvojová 

banka, (jejíž kapitál se skládá z peněz plátců daní) nahrazovat soukromé investice. 

Taková rozvojová banka není nic jiného než pokus získat přístup k čínským 

financím“. 

V roce 2014 Lenta.ru a noviny Vědomosti publikovaly dva články zahraničních 

autorů Lucy Carrol z Financial Times a Radhiky Desai z Univerzity v Manitobě, v niž 

autorky porovnávaly Banku BRICS s Mezinárodním měnovým fondem a Světovou 

bankou a popisovaly hlavní omezení Banky BRICS ve srovnání se světovými 

finančními institucemi. Dle názorů Carrol, hlavními problémy NRB se stanou 

členské státy samotné: „Nové instituce sice mohou lépe určit nejvíce aktuální 

otázky, nicméně vzhledem k tomu, že jejich zájmy ve výsledku mohou být stejně 

jako i u hlavních členských zemí MMF a SB velmi odlišné, nemusí se členské státy 

BRICS dohodnout na společném řešení“. Hlavním argumentem Desai bylo to, že 

„Nové instituce jako alternativa Světové bance a Mezinárodnímu fondu jsou velice 

omezené ve svých možnostech. Například, NRB bude fungovat v souladu 

s americkou legislativou. Pravidla Společného rezervního fondu na druhou stranu 

požadují, aby půjčky přesahující 30 procent kvóty z jednotlivých zemí byly 

provedeny pod dohled MMF“. 

V roce 2015 RBC.ru publikoval článek s názvem „200 miliard dolarů proti 2 trilionů 

dolarů: mohou-li země BRICS vytvořit alternativu MMF“. V daném článku ředitel 
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programu „Ekonomická politika“ Moskevského centra Karnegi Andrej Movčan 

představil svůj názor na to, proč se projekty  BRICS nemohou stát alternativou 

Mezinárodnímu měnovému fondu. Podle jeho názoru „celkový rozměr systému 

MMF a SB tvoří 2 triliony dolarů, což je několikanásobně víc, než projekty BRICS. 

Banka BRICS jednoduše řečeno nemá prostředky, aby nahradila MMF“. „V úspěch 

Společného rezervního fondu je také těžké uvěřit“, - pokračuje Movčan. „ Co je 100 

miliard dolarů Fondu, když odliv kapitálu jenom v Rusku v důsledku pádu cen ropy 

byl 150 miliard dolarů?“. V dalším svém článku RBC.ru představila další kritiku 

projektu BRICS, jenž byla představena v časopisu The Financial Times: „The 

Finanсial Times pojmenovala rozhodnutí vytvoření Banky BRICS jako slabý pokus 

překonat hegemonii dolaru: vlastní kapitál Světové banky se skládá z dolarů jen 

z 10 procent, zatímco u Banky BRICS e kapitál bude celkově skládat z americké 

měny, což vytvoří jen doplňující poptávku po dolarech“. 

V roce 2016 RBC.ru publikovala další článek ruského analytika Sergeje Utkina, jenž 

vyšel po skončení posledního summitu BRICS ve městě Goa. Utkin shrnuje ambice 

BRICS na vytvoření vlastních institucí následně: „Nová Banka rozvoje BRICS a 

doplňující nástroje podpory finanční stability je svéráznou deklaraci o záměrech, 

základ, jenž je potřeba posilovat. <…> Dynamika ekonomického a politického 

rozvoje členských států je kriticky důležitá. Pokud se nějaký dostane do seriózních 

potíži, BRICS ho nezahraní. Na druhou stranu pokud se problémy podaří překonat, 

BRICS může zahrát novými barvami“. 

 V rámci poslední kategorie „Ostatní“ bylo celkem vydáno 7 článků. Všechny 

články byly publikovány v roce 2015. Kommersant publikoval 4 články, jež 

obsahovali klíčová slova v následujících kontextech: oteplování vztahů mezi Čínou 

a Indií a jako důkaz společná účast v projektu NRB BRICS, možnost poskytnutí 

finanční pomoci Sýrii z fondu NRB pro účely rozvoje, nezastavitelný impulz rozvoje 

americko-čínských vztahů, „Společný měnový fond BRICS a MMF nemají nic 
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společného“. RBC.ru vydalo 2 články, klíčová slova byla nalezena v kontextech: 

rozpočtové výdaje Ruska za rok 2015 (18 mld. rublů do základního kapitálu AIIB a 

12,6 mld. rublů do základního kapitálu NRB), „Spojené státy považují za nejasné 

cíle vytvoření Banky BRICS“. Vědomosti měly 1 článek, který se zabýval 

neobjektivitou mezinárodních ratingu a jako řešení nabízel vytvoření ratingové 

agentury na půdě Rozvojové banky BRICS. 

3.2.2.1. Shrnutí 

 

Analýza témat měla za účel představit širší kontext, v rámci kterého pojmy Nová 

rozvojová banka BRICS a Společný rezervní fond byly zmiňovány v ruských médiích 

během zkoumaného období. Výsledky analýzy poukázaly na několik trendů. 

Jedním z nich byl silný důraz na orientaci zahraniční politiky Ruska na rozvoj 

politické a ekonomické spolupráce v asijském regionu, jejíž součástí je vytvoření 

finančních projektů BRICS, a zdůraznění roli Číny a její ekonomické síly v daném 

regionu. Především na analýzu postavení Číny v regionu se obracely zpravodajství 

Vědomosti a RBC.ru. 

Jako další trend lze uvést nízkou úroveň kritiky Ruska vůči problémům uskupení 

BRICS a jeho projektům. V největší míře bylo dané téma pokryto v internetovém 

zpravodajství RBC.ru. 

Další tendencí byl důraz na počátky fungování Banky a plnění její funkcí 

v investování kapitálu do infrastrukturních projektů členských států, konkrétně od 

roku 2015. Z 38 článků, jež byly publikovány v roce 2016, 20 článků obsahovaly 

tvrzení vztahující se k danému tématu, což poukazuje na fakt, že ke konci 

zkoumaného období se obsah v ruských médiích soustředil převážně na dané 

téma. 
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Klíčovým pro vývoj finančních institucí BRICS se staly rovněž myšlenky o 

poskytnutí členství nebo finanční pomoci Řecku v období ekonomické krize.  Dané 

téma se projednávalo ve všech zkoumaných zpravodajstvích v Rusku. Jako jedno 

z vysvětlení širokého pokrytí tématu v ruských médiích dle názoru autora, byla 

snaha poukázat na problémy ve strategii prevence a řešení podobných krizí 

Světovými finančními institucemi (důležitým prvkem byl fakt, že krize vypukla 

v západní zemi) a zároveň snaha nabídnout alternativní cesty řešení problémů s 

pomocí institucí BRICS. 

Závěr 
 

Cílem dané práce bylo prostřednictvím analýzy veřejné debaty v ruských médiích 

zjistit přístup Ruska k Novým finančním institucím BRICS. Provedený v rámci práce 

výzkum poukázal na dva zásadní trendy: na jednu stranu Rusko podporuje rozvoj 

ekonomické spolupráce institucí BRICS s tradičními globálními institucemi (SB a 

MMF); na druhou stranu vidí v institucích BRICS možnost vytvoření alternativního 

Bretton-Woodskému systému, kde bude mít Rusko větší rozhodovací roli. Výzkum 

ukázal, že silnou motivací Ruska k podpoření projektu společné Banky BRICS byl 

fakt, že vznik podobné instituce podporuje prioritní strategii zahraniční politiky 

státu – rozvoj ekonomických a politických vazeb v euroasijském regionu. Rusko 

nejspíše považuje NRB za úspěšný projekt, jelikož má v plánech vytvoření další 

regionální banky v rámci Šanghajské organizace pro spolupráce, podle vzoru 

Banky BRICS. Výsledky výzkumu poukázaly i na to, že Rusko má v plánu aktivně 

využívat prostředky Banky a rovněž pracuje nad návrhy projektů pro financování 

z NRB. To znamená, že nehledě na původní skepsi ohledně účelnosti projektu, 

bylo Rusko schopno najít výhody a definovat perspektivy vyplývající ze svého 

členství.  



65 
 

Ve vztahu ke Společnému rezervnímu fondu, mělo Rusko již z počátku debaty 

týkající se jeho vytvoření, pozitivní postoj. U několika příležitostí bylo skrz média 

zdůrazňováno, že Fond je pro Rusko alternativou Mezinárodnímu měnovému 

fondu. Daný postoj lze podložit i daty: v ohledu na výši své kvóty v Mezinárodním 

měnovém fondu, má Rusko nárok na jednorázovou půjčku ve výši 78 mln. dolarů; 

v rámci SRF může Rusko získat finanční podporu ve výši přibližně 5 mld. dolarů (z 

„De-linked portion“).  

Celkově lze říct, že pravidla a principy Nových institucí jsou v souladu se zájmy a 

potřebami Ruska. Důležitá otázka rozšíření členské základny institucí BRICS není 

v ruské veřejné debatě na pořadu dne, nicméně, vzhledem k touhám Ruska 

na vytvoření multipolárního světa, a dostatečně vysokému potenciálu Banky 

BRICS (v případě ucelené strategie rozvoje), může vzhledem k dané záležitosti 

nastat intenzivní debata.  
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