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Úvod  
Konflikt jakožto názorový nesouhlas nebo střet zájmu alespoň dvou stran je 

jedním z nejzákladnějších a dlouho přetrvávajících znaků společenského systému 

nehledě na to, jak komplexní určitá sociální struktura je, případně na jakém území se 

nachází.1 Právě téma sporu a možnosti jeho řešení je předmětem této diplomové práce. 

Tato diplomová práce se bude věnovat etnickým konfliktům v Africe a prostředkům 

jejich řešení, se zaměřením na mezinárodní mediaci. Autorka dále bude v této práci 

používat pojem mediace, čímž je odkazováno i na mezinárodní mediaci.  

I když téma mediace v oblasti řešení mezinárodních etnických konfliktů 

v posledních letech nabývá na významu, systematická a komplexní analýza této 

problematiky zatím nebyla provedena. Dlouhou dobu byla mediace v rámci studia řešení 

mezinárodních konfliktů zanedbávána a mnohými nedoceněna a nepochopena.2 

V minulosti byly spory řešeny především judiciálními mechanismy, a to z několika 

důvodů. Soudní rozhodnutí je zavedený způsob, který přináší vysokou právní jistotu pro 

všechny zúčastněné strany, a to nejen v intencích vykonatelnosti rozhodnutí, ale i právní 

úpravy, která řídí celý proces. V případě mediace po řadu let chyběla jasná právní úprava, 

nebo jakýkoliv rámec, podle kterého by se strany, které měly zájem o zprostředkování, 

mohly řídit. Až v současné době se začala mediace zásadně rozvíjet a nabírat na významu, 

neboť strany hledaly alternativu k dlouhému, relativně nákladnému soudnímu řízení.  

Velmi aktuální téma v dnešním světě představuje otázka, jakým způsobem a jak 

co nejefektivněji vyřešit etnické konflikty v Africe, které představují velkou hrozbu nejen 

pro samotný kontinent, ale i celý svět. Všichni mají stále v paměti dobu po konci studené 

války, kdy se vlna etnických konfliktů prohnala nejen východní Evropou, bývalým 

Sovětským svazem, ale právě i Afrikou a jejíž dopady byly ve všech ohledech zničující.  

Z tohoto důvodu byla stanovena problematika mediace ve spojení s etnickými 

konflikty jako hlavní téma této práce. Autorka si klade v diplomové práci výzkumnou 

otázku, zda je mediace vhodným a efektivním prostředkem při řešení etnických konfliktů 

v Africe.  

                                                 
1 BROWN, Michael E. Ethnic conflict and international security. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 

1993. ISBN 06-910-0068-9. str. 3. 
2 BERCOVITCH, Jacob. Resolving international conflicts: the theory and practice of mediation. Boulder, Colo.: Lynne 

Rienner Publishers, 1996. Studies in international politics (Boulder, Colo.). ISBN 15-558-7601-3. str. 11. 
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Cílem práce je zhodnotit současnou právní úpravu mezinárodní mediace 

v mezinárodním právu veřejném, její dostatečnost a celistvost. Dále si autorka klade za 

cíl poskytnout komplexní a ucelený pohled na problematiku využití mediace při řešení 

etnických konfliktů v Africe, a to pomocí interdisciplinární analýzy publikací z několika 

vědních oborů a jak české, tak zahraniční literatury. Osobní přínos spatřuje autorka v tom, 

že v českém prostředí ještě problematika mediace jakožto nástroje řešení etnických 

konfliktů nebyla systematicky zpracována.  

Swisspeace3 vedle vhodnosti a efektivity představuje další kritéria, dle kterých 

může být mediace klasifikována. Tento institut hodnotí mediační snahy v oblasti 

peacebuildingu4  a peacekeepingu5 na základě jejich relevance, udržitelnosti, koherence, 

koordinace, geografického a tematického pokrytí a souladu s místními hodnotami. Tyto 

body však sahají za rámec této práce, a tudíž se jim autorka nebude věnovat.  

Autorka poskytne v první kapitole diplomové práce teoretický úvod do 

problematiky etnicity, stanoví určité základní definiční pojmy a zaměří se na důvody 

vzniku konfliktu. V druhé kapitole budou rozebrány možnosti, které právní úprava pro 

řešení konfliktů nabízí a budou uvedeny jednotlivé případy, ve kterých byly tyto metody 

využity. Třetí kapitola se věnuje analýze efektivity a vhodnosti mediace pro etnické 

konflikty. Teoretická východiska uvedená v prvních třech kapitolách této práce budou 

aplikována na dvě případové studie, které se obě věnují etnickým konfliktům mezi etniky 

Hutu a Tutsi. První případovou studií, analyzovanou ve čtvrté kapitole této práce, budou 

mediační snahy z let 1990-1993, které probíhaly před vypuknutím genocidy ve Rwandě. 

V druhém případě, se bude jednat o rozbor zprostředkování, které probíhalo v letech 

1994-2005 v Burundi. Komparačními kritérii, na jejichž základě bude autorka komparaci 

provádět, bude efektivita zabránění vypuknutí etnického konfliktu, dosažení 

dlouhotrvající mírové dohody a zapojení mezinárodních osobností, institucí a orgánů. Při 

provádění komparace nestačí pouze stanovit, zda a v čem si jsou mediační snahy ve 

Rwandě a v Burundi podobné, ale autorka bude také odpovídat na otázku proč tomu tak 

je. Významnou roli při mediaci hraje pozadí vztahu mezi jednotlivými stranami sporu, 

                                                 
3 Swisspeace je institut zaměřující se na výzkum o násilných konfliktech a rozvíjí strategie pro jejich mírovou 

transformaci. Swisspeace má za cíl přispět ke zlepšení prevence konfliktů a transformace konfliktů tím, že vytvoří 

inovativní výzkum, rozvíjí a aplikuje nové nástroje a metodiky pro budování míru. Swisspeace je přidruženým 

institutem Univerzity v Basileji a členem Švýcarské akademie humanitních a společenských věd.  
4 Soubor procesů a aktivit kladoucích si za cíl řešit násilný konflikt a zřídit udržitelný mír. 
5 Soubor aktivit majících za úkol po ukončení konfliktu monitorovat mírové procesy v zasažených zemích a pomáhat 

stranám udržovat mír.  
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a proto je v úvodu každé případové studie popsána historie jednotlivého státu a politická 

a sociální situace v zemi. 

Tyto případové studie byly vybrány se záměrem poukázat na komplexnost úvah 

a kroků, které musí být při mediaci provedeny a zároveň ilustrovat v případě Rwandy 

neúspěšné snahy a v případě Burundi úspěšný postup mediace. Na závěr celé diplomové 

práce autorka provede syntézu dílčích výsledků z jednotlivých kapitol a autorka zhodnotí, 

zda je mezinárodní mediace vhodnou a efektivní metodou pro řešení mezinárodních 

etnických konfliktů či nikoliv, případně za jakým podmínek a zda je mezinárodní právní 

úprava v této oblasti dostačující a vyhovující. Při vyvozování obecných závěrů je nutné 

mít na paměti specifické a individuální podmínky, za kterých bylo zprostředkování 

prováděno a je nezbytné se vyvarovat široké generalizaci.  

Literatura se problematikou mediace začala zabývat převážně až v posledním 

desetiletí 21. století, avšak ani akademici, ani praktici se tématu nevěnují 

interdisciplinárně. Existuje mnoho publikací věnujících se etnickým konfliktům případně 

mezinárodní mediaci, jakožto jednotlivým odděleným tématům. Zdrojů, které by byly od 

renomovaných autorů a zpracovávaly uceleně výzkumnou otázku této diplomové práce 

je, speciálně v českém jazyce, nedostatek. Tudíž autorka čerpala knižní a internetové 

publikace především v anglickém jazyce. Dále bylo nezbytné vyrovnat se s faktem, že 

řada autorů, jako například Jacob Bercovitch, jehož publikace Řešení mezinárodních 

konfliktů: teorie a praxe mediace byla zdrojem pro tuto práci, se na mediaci dívají skrze 

teorii a praxi jen jednoho vědeckého oboru. Například Michael E. Brown se ve své knize 

Etnický konflikt a mezinárodní bezpečnost zaměřuje především na analýzu mediace 

z pohledu etnického konfliktu a mezinárodní bezpečnosti, ale již opomíjí fakt, že se 

v současné době nacházíme v globálním světě, který vyžaduje propojení několika oblastí 

a hledisek. Vzhledem k tomu, že problematika mediace, jakožto nástroje řešení etnických 

konfliktů nebyla v české literatuře podrobně zpracována, bude autorka, především 

v teoretické části této práce, čerpat z českých knih, věnujících se obecně předmětu 

mezinárodního práva a etnických konfliktů, které tak poskytnou nezbytný teoretický 

základ pro následnou specializovanou analýzu již výše zmíněného výzkumného tématu. 

Tyto knihy byly sepsány akademiky mezinárodního práva z Právnické fakulty Univerzity 

Karlovy. Příkladem je publikace od Miroslava Potočného a Jana Ondřeje Mezinárodní 

právo veřejné: zvláštní část. Dále byla v úvodní části diplomové práce použita kniha 
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Etnické konflikty od Filipa Tesaře, který však není právníkem, ale etnologem. Toto 

podporuje argument autorky, že je nezbytné problematiku mediace a etnických konfliktů 

zkoumat z mnoha pohledů a z nich posléze učinit určitou syntézu. Významnými zdroji 

pro diplomovou práci jsou taktéž mezinárodní smlouvy a jiné dokumenty, jako například 

Charta Organizace spojených národů, rezoluce Valného shromáždění Organizace 

spojených národů, Pokyny Organizace spojených národů pro efektivní mediaci a další. 

Literatura popisující případové studie není nijak rozsáhlá, což je dáno i tím, že jedním 

z prvků mediace je její důvěrnost. Tudíž třetí a čtvrtá kapitola diplomové práce vycházejí 

především z jedné z publikace od Gilberta M. Khadiagali Zprostředkovací úsilí v oblasti 

velkých jezer v Africe.  

Obecně musí být na publikace o etnických konfliktech a jejich řešeních nahlíženo 

s odstupem. Z tohoto důvodu bude v celé práci využit princip empatické neutrality. Při 

zpracování této práce bude užit přístup deskriptivní, kterým budou popsána teoretická 

východiska práce v první kapitole. Taktéž bude pomocí deskriptivní metody představen 

právní rámec upravující etnické konflikty a mediaci. Dále bude poté tato metoda využita 

v první i druhé podkapitole čtvrté části diplomové práce, kdy bude popsána geopolitická 

a historická situace na území Rwandy a Burundi před zahájením mediace. Následně bude 

použit analytický přístup, který bude aplikován na celou práci, zejména však ve třetí 

kapitole, kde budou rozebrány výhody a nevýhody mediace jakožto nástroje řešení 

konfliktů.   
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1 Mezinárodní etnické konflikty   

 

„Konflikt je nevyhnutelný, ale boj je pouze jednou z možností.“ 

- Max Lucado 

  

V této kapitole bude popsána teorie věnující se etnicitě a vzniku etnických 

konfliktů a k nim vztahující se mezinárodní normy. Pro úvod do problematiky diplomové 

práce bude vysvětlen původ, dynamika a právní úprava etnicity a etnických konfliktů, což 

poslouží jako teoretický základ pro následnou analýzu vhodnosti mediace jako metody 

řešení tohoto typu konfliktu. Dále budou definovány pojmy, které budou v této práci 

využity.  

1.1. Teoretický úvod do problematiky etnicity a její právní úprava  

 

Slova etnický a etnicita mají svůj původ v řeckém slově ethnos, které popisuje 

skupinu se společnými předky. Problém nastává v nalezení přesné právní definice pro 

etnicitu, z důvodu její neustále proměnlivosti v prostoru a čase.6 Lze však stanovit určitá 

kritéria, na základě kterých je možno etnicitu definovat.  

Jedním z mezinárodně významných autorů, zabývajících se etnicitou a etnickými 

konflikty je Michael E. Brown, který ve své knize „Etnický konflikt a mezinárodní 

bezpečnost“ stanovil šest kritérií, která musí být naplněna, aby se určité společenství 

mohlo nazývat etnickou komunitou a případně se dožadovat určitých s tím spojených 

práv. Michael E. Brown ve výše zmíněné knize určuje, že za prvé musí tato komunita mít 

jméno, díky němuž se projeví kolektivní identita. Za druhé, lidé v etnickém společenství 

věří v kolektivní původ. Toto je pro vznik etnické komunity mnohem důležitější než 

genetika. Za třetí, existují určité dějinné vzpomínky např. báje nebo pověsti, které jsou 

přenášeny ústně z generace na generaci, a které etnickou komunitu stmelují. Za čtvrté je 

nezbytná společná kultura - jazyk, náboženství, zákony, zvyky, hudba apod. Za páté musí 

tato komunita mít pocit, že je svázaná s určitým geografickým územím a za šesté musí 

                                                 
6 WIPPMAN, David. International law and ethnic conflict. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1998. ISBN 08-

014-3433-5. str. 3. 
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etnická komunita sama o sobě přemýšlet jako o komunitě a i tak se vnímat.7 Dle Browna, 

bez naplnění 6 výše zmíněných kritérií nelze skupinu považovat za etnikum.  

Základním závazným mezinárodněprávním dokumentem zabývajícím se etnicitou 

je Mezinárodní pakt o politických a občanských právech („MPPOP“). MPPOP byl přijat 

Organizací spojených národů („OSN“) dne 19. prosince 1966 a vstoupil v platnost 23. 

března 1976. K dnešnímu dni přistoupilo k MPPOP 169 států.8 Tato mezinárodní smlouva 

svým obsahem navazuje na Všeobecnou deklaraci lidských práv, která není právně 

závazná a není tedy pramenem mezinárodního práva. MPPOP právně závazným 

způsobem konkretizuje a rozvíjí občanská a politická práva stanovená ve Všeobecné 

deklaraci lidských práv.  

V případě etnicity je významný článek 27 MPPOP, který stanovuje, že osobám 

patřícím k etnické menšině nesmí být v rámci jejich skupiny odepřen nárok užívat své 

vlastní kultury, vyznávat a projevovat své vlastní náboženství nebo používat svého 

vlastního jazyka spolu s ostatními příslušníky menšiny.9 I přes to, že čl. 27 MPPOP 

uznává skupinovou podstatu etnické komunity, chrání toto právo etnickou menšinu pouze 

skrze využití tohoto práva individuálními osobami.  

Obecná závazná mezinárodní úmluva o právech etnických menšin dosud nebyla 

adoptována. Mezi právně nezávazné prameny mezinárodního práva veřejného, čili tzv. 

„soft law“, věnující se ochraně etnických menšin patří Deklarace OSN o právech osob 

příslušících k národnostní, etnické, náboženské a jazykové menšině, kterou přijalo Valné 

shromáždění OSN na základě rezoluce č. A/RES/47/135 dne 18. prosince 1992 

(„DPO“).10 DPO byla přijata bez jediného nesouhlasného hlasu. DPO přebírá principy 

zavedené v článku 27 MPPOP a pouze je více konkretizuje.  Klíčové ustanovení DPO 

stanovuje že „osoby patřící k národnostním, etnickým, náboženským a jazykovým 

menšinám mají právo vychutnávat si svou vlastní kulturu, vyznávat a praktikovat své 

vlastní náboženství a používat svůj vlastní jazyk, soukromě i veřejně, svobodně a bez 

                                                 
7 BROWN, Michael E. Ethnic conflict and international security. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 

1993. ISBN 06-910-0068-9. str. 5.  
8 Sbírka smluv OSN. Mezinárodní pakt o politických a občanských právech. Organizace spojených národů [online].[cit. 

2017-04-12]. Dostupné z: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-

4&chapter=4&lang=en. 
9 Valné shromáždění OSN. Mezinárodní pakt o politických a občanských právech ze dne 19. 12. 1966. část III, čl. 27. 

[cit. 2017-04-12].  
10 Valné shromáždění OSN. A/RES/47/135 ze dne 18. 12. 1992. Deklarace OSN o právech osob příslušících k 

národnostní, etnické, náboženské a jazykové menšině. [cit. 2017-04-12].  
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zásahů nebo jakékoli formy diskriminace.“11 DPO dále určuje povinnost státu podporovat 

a chránit skupinovou identitu etnických a dalších menšin a zajistit, aby členové 

takovýchto skupin měli možnost podílet se na ekonomických, politických a sociálních 

aktivitách státu.12  

DPO je významnou předlohu i pro úmluvy na regionální úrovni. Na ustanovení 

obsažená v DPO odkazuje např. čl. 24 Důvodové zprávy13 Rámcové úmluvy o ochraně 

národnostních menšin.  

Etnické konflikty se dotýkají základních pilířů mezinárodního práva, neboť se 

vztahují k výkonu politické moci a k území státu. Etnické skupiny napříč kontinenty 

požadují větší politickou moc, nezávislost a nárok na sebeurčení.14 Problémy, které 

vyvstanou v rámci etnických konfliktů, a které jsou regulované mezinárodním právem, 

zahrnují legitimitu státu a výkon státní moci, rozsah jakým mají externí aktéři brát 

v úvahu požadavky jednotlivých skupin na sebeurčení a založení vlastního státu, 

politická, kulturní a sociální práva a rekonstrukce společností rozdělených na základě 

etnicity.15 Z důvodů výše zmíněných je extenzivní mezinárodní právní úprava a samotné 

uznání kolektivních práv etnických menšin na mezinárodní úrovni stále velmi omezené 

a kontroverzní. Státy se taktéž obávají, že zesílená podpora práv menšin povede 

k institucionalizaci rozdílů mezi jednotlivými skupinami uvnitř společnosti spíše než 

k národní unifikaci.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 DPO článek 2.1. 
12 DPO článek 2.1. 
13 Preambule Důvodové zprávy odráží obavy Rady Evropy a jejích členských států ohledně rizik existence 

národnostních menšin a je inspirována čl. 1 odst. 1 DPO. 
14 WIPPMAN, David. International law and ethnic conflict. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1998. ISBN 08-

014-3433-5. str. 2.  
15 Ibid. str. 2. 



 

 

 

8 

1.2. Původ a dynamika etnických konfliktů  

 

    „Afrika, jakožto hlavní cíl koloniálního kořistění, se stala hlavním zdrojem konfliktů.“ 

 

- Gerald Horne  

 

 Etnický konflikt je konflikt, ve kterém jsou zájmy alespoň jedné strany 

definovány v určité etnické rovině, jak formulováno výše. Tento spor, události, které mu 

předcházejí a možná řešení jsou vnímána podél etnických hranic. Etnické konflikty jsou 

silně vázány k existenci států, protože jejich podstatou je často snaha jednotlivých skupin 

získat politickou moc a určitý status, ať už za účelem získání rovnoprávnosti v určitém 

státě nebo s cílem založit samostatný stát.16 Mezinárodní etnický konflikt je takový 

konflikt, který vznikl na území jednoho státu a rozšířil se do dalších zemí, nebo obsahuje 

určitý přeshraniční prvek (např. národní konflikt se může rozšířit přes hranice státu 

a může dojít k boji etnik ze dvou různých států). 

I přes toto nebyla do 90. let 20. století ze strany akademiků či veřejnosti věnována 

dostatečná pozornost etnickým konfliktům a studiu jejich původu, povahy a dynamiky.17 

Navzdory tomu vzniklo do té doby několik teorií zabývajících se příčinami vzniku 

etnických konfliktů. Vzhledem k rozličnosti faktorů, které vedou ke vzniku etnického 

konfliktu, neexistuje ucelené členění jednotlivých teorii. Filip Tesař, přední český 

etnolog, ve své knize Etnické konflikty však uvádí dvě základní teorie, kterými jsou 

modernizační teorie a teorie etnické soutěže. Modernizační teorie vznikla v 50. a 60. 

letech 20. století a považuje za původ etnického konfliktu venkov, z důvodu toho, že se 

zde silně projevuje etnické cítění a omezená tolerance jednotlivců, která je jednou z příčin 

etnického konfliktu.18   

Oproti modernizační teorii stojí tzv. teorie etnické soutěže, která naopak stanovuje 

urbanizaci, migraci a růst vzájemného kontaktu mezi lidmi za důvod vzniku etnického 

konfliktu, neboť spolu jednotlivé etnické skupiny soutěží o pracovní příležitosti 

a politický vliv a dochází tak k omezování tolerance mezi lidmi.19 

                                                 
16 WIPPMAN, David. International law and ethnic conflict. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1998. ISBN 08-

014-3433-5. str. 62.  
17 BROWN, Michael E. Ethnic conflict and international security. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 

1993. ISBN 06-910-0068-9. str. 182. 
18 TESAŘ, Filip. Etnické konflikty. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-097-9. str. 225. 
19 Ibid.  
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Tesař dále odkazuje na Michaela E. Browna, který sestavil výčet faktorů, které 

umožňují vypuknutí etnického konfliktu, a dodává, že je nezbytné jednotlivým faktorům 

v každém specifickém případě přiřadit jinou váhu, a tudíž je složité a nežádoucí sestavit 

obecnou teorii. Michael E. Brown definuje etnický konflikt jako konflikt o důležitých 

politických, ekonomických, sociálních, kulturních a územních problémech mezi dvěma 

a více etnickýma skupinami.20 T. R.Gurr argumentuje, že ani jeden z těchto faktorů 

nemůže samostatně vést a vysvětlit vznik etnického konfliktu v průběhu různých 

časových období. T. R. Gurr ve svém výzkumu využil soubor dat Minority v ohrožení, na 

základě něhož zjistil, že vznik etnického konfliktu je odvislý od mnoha faktorů, mezi něž 

patří mimo jiné, ale ne výlučně, politická a ekonomická situace v zemi.21  

Dnes jsou mezi příčiny etnických konfliktů zařazovány také historická nenávist 

a nesoulad mezi identitami anebo etnický původ, který je používán politickými 

představiteli za účelem materiálních a politických výhod. 22  

Jak bylo výše popsáno, definice etnicity je vágní a často je těžké jasně stanovit 

její hranice. Příčin vzniku etnických konfliktů je mnoho, a i když jsou etnické konflikty 

často vyvolány z objektivních důvodů, tak bez ohledu na původ jejich vzniku se většina 

z nich vyznačuje svým násilím a těžkostí najít smírné východisko.23  

V dnešním globalizovaném světě jsou skupiny obyvatel čím dál tím více 

interdependentní a v rámci rozvoje technologií existuje větší pravděpodobnost, že 

vznikne etnický konflikt, který může mít značně větší následky, než kdy dříve.24 

V současné době je ve světě nespočet ohnisek etnických konfliktů a jedním z nich je 

Afrika, kde uměle vytvořené hranice jednotlivých států, které zůstaly po koloniální 

nadvládě, dávají jen velmi malý etnický, ekonomický nebo dokonce geografický smysl 

(Příloha č. 1). Z tohoto důvodu je zásadní nalézt efektivní a vhodnou metodu pro řešení 

etnických konfliktů. Je však důležité si při nalézání řešení etnického konfliktu uvědomit, 

                                                 
20 BROWN, Michael E. Ethnic conflict and international security. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 

1993. ISBN 06-910-0068-9. str. 5. 
21 GURR, Ted Robert. Peoples Against States: Ethnopolitical Conflict and the Changing World System: 1994 

Presidential Address. International Studies Quarterly, Vol. 38. DOI: 10.2307/2600737. No. 3. str 348. 
22 Ibid. str. 347-377. 
23 WIPPMAN, David. International law and ethnic conflict. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1998. ISBN 08-

014-3433-5. str. 5. 
24 BERCOVITCH, Jacob. Resolving international conflicts: the theory and practice of mediation. Boulder, Colo.: 

Lynne Rienner Publishers, 1996. Studies in international politics (Boulder, Colo.). ISBN 15-558-7601-3. str. ix. 
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že etnické konflikty mají často mnoho různých příčin, a toto činí nalezení správné 

metody, jak vyřešit konkrétní etnický konflikt složitým.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 ASAL, Victor. Ethnic Conflict: An Organizational Perspective. Penn State Journal of Law & International Affairs, 

Vol. 2, No. 1, ISSN: 2168-7951. str. 91-102. 



 

 

 

11 

2 Způsoby řešení mezinárodních konfliktů a jejich vhodnost pro 

řešení etnického konfliktu 

 

„Mír neznamená nepřítomnost konfliktu, ale schopnost vyrovnat se s ním.“ 

 

- Mahatma Gandhi 

 

Tato kapitola se bude v první části věnovat mezinárodní právní úpravě metod řešení 

konfliktů. Dále budou popsány principy jednotlivých způsobů řešení sporů a bude 

zhodnocena jejich vhodnost pro řešení etnických konfliktů. Nástroje řešení sporů jsou 

právní teorií rozřazovány do dvou skupin, tedy na diplomatické metody a závazné 

metody.26 Toto členění bude zachováno i v této diplomové práci. 

  

2.1. Mezinárodní právní úprava řešení konfliktů  

 

Historicky bylo mezinárodní právo považováno za prostředek k zajištění vytvoření 

a zachování světového míru a bezpečnosti, a toto bylo vždy i jeho hlavním cílem. Již ve 

starověku existovaly snahy kontrolovat mezinárodní konflikty, neboť panovníci si byli 

vědomi toho, že tyto spory mohou mít dalekosáhlý dopad na politickou, ekonomickou 

a společenskou situaci na daném území.27 Z tohoto důvodu lze představu, že by 

mezinárodní spory jakéhokoliv druhu měly být vyjmuty z pravomoci státu a měly by být 

řešeny pomocí mezinárodních orgánů, sledovat v západním světě již od období 

vrcholného středověku. Mezi zastánce této myšlenky patřili např. Pierre Dubois, 

Marsilius z Padovy a Jiří z Poděbrad. Tato idea však byla zcela naplněna až o staletí 

později.28  

V minulosti řešily státy a jejich obyvatelé spory užitím síly, neboť jim to 

dovolovalo mezinárodní právo veřejné.29 Haagská mírová konference v roce 1899 byla 

jedním z mezníků vývoje mezinárodního práva a zároveň zásadním způsobem přispěla 

                                                 
26 POTOČNÝ, Miroslav a Jan ONDŘEJ. Mezinárodní právo veřejné: zvláštní část. 6., dopl. a rozš. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2011. Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-398-1. str. 344. 
27 BEDERMAN, David J. Globalization and international law. New York: Palgrave Macmillan, 2008. ISBN 

0312294786. str. 19.  
28 Ústav státu a práva. Mezinárodní právo [online]. [cit. 2017-04-12]. Dostupné z: 

http://www.ilaw.cas.cz/index.php?page=55. 
29 POTOČNÝ, Miroslav. Kodifikace zásad přátelských vztahů a spolupráce mezi státy. 1. vyd. Praha: Univerzita 

Karlova, 1987. str. 32. 
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k zakotvení úpravy řešení sporů mírovou cestou. V roce 1899 byla 26 signatáři podepsána 

Úmluva o pokojném vyřizování mezinárodních sporů („ÚPVMS“). ÚPVMS byla jednou 

ze tří úmluv podepsaných na závěr první Haagské mírové konference v roce 1899. Tato 

ÚPVMS zřídila Stálý rozhodčí soud a zahrnovala úpravu dobrých služeb, 

zprostředkování, mezinárodních vyšetřovacích komisí a mezinárodní arbitráže. Na 

ÚPVMS z roku 1899 navázala Úmluva o pokojném vyřizování mezinárodních sporů 

z roku 1907. Dalším významným dokumentem obecně upravujícím pokojné řešení sporů 

je Generální akt o pokojném řešení mezinárodních sporů („GAPŘMS“), podepsaný 

v roce 1928 pod vedením Společnosti národů. GAPŘMS byl ratifikován 22 státy 

a následně ho vypovědělo Španělsko. Tato úmluva poskytla rámec pro řešení 

mezinárodních sporů buď pomocí zřízení smírčí komise (články 1-16), zřízením 

rozhodčího soudu (články 21-28), nebo předložením neúspěšných sporů Stálému soudu 

pro mezinárodní spravedlnost (čl. 17 - 20).30 

 Jedním ze základních dokumentů, který upravuje mírové řešení sporů je Charta 

Organizace spojených národů („Charta OSN“). Charta OSN je základním dokumentem 

světové organizace, který kodifikuje práva a povinnosti členských států a ustanovuje 

orgány a postupy fungování OSN, a tím stanovuje fundamentální principy mezinárodních 

vztahů. Cílem Charty OSN je udržování mezinárodního míru a bezpečnosti za použití 

mírových prostředků pro řešení mezinárodních sporů.31 Charta OSN zakazuje užití síly 

v rámci vzájemných styků na mezinárodním poli32 a zároveň ukládá, aby své mezinárodní 

spory státy řešily pokojnými prostředky.33 Státům je pak nadále ponechána možnost 

volby, jaký prostředek nebo prostředky k vyřešení konfliktu využijí. Charta OSN 

upravuje dále zásady pokojného řešení sporů v kapitolách IV, VIII a XIV.  

Kapitola VI Charty obsahuje mechanismus OSN pro urovnání sporů pokojnými 

prostředky. Charta OSN navazuje článkem 33 na ÚPVMS z roku 1907. Článek 33 Charty 

OSN ukládá stranám spor, jehož pokračování by mohlo ohrozit zachování mezinárodního 

míru a bezpečnosti, urovnat některým z vyjmenovaných mírových prostředků nebo 

jakýmkoli jiným mírovým prostředkem podle vlastního výběru. V čl. 33 Charty OSN jsou 

vyjmenovány tyto mírové prostředky řešení sporů: vyjednávání (negociace), šetření, 

                                                 
30 Společnost národů. Generální akt o pokojném řešení mezinárodních sporů ze dne 26. 9. 1928. [cit. 2017-04-12]. 
31 Organizace spojených národů. Charta OSN ze dne 26. 6. 1945. Kapitola I, článek 1. [cit. 2017-04-12].  
32 Ibid. Kapitola I, článek 2. odst. 4.  
33 Ibid. Kapitola I, článek. 2 odst. 3.  
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zprostředkování (mediace), smírčí řízení (konciliace), rozhodčí řízení (arbitráž) a soudní 

řízení a použití oblastních orgánů či ujednání. 

Dále pokojné způsoby řešení konfliktů například zakotvují Pakt Ligy arabských 

států z roku 1945,34 Bogotský pakt z roku 1948,35 Evropská úmluva o mírovém řešení 

sporů z roku 1957,36 Smlouva o Antarktidě z roku 1959,37 Charta Organizace africké 

jednoty z roku 1963,38 Deklarace zásad přátelských vztahů mezi státy z roku 1970,39 

a Manilská deklarace OSN o mírovém řešení sporů z roku 1982.40   

 

2.2. Nástroje řešení sporů 

 

2.2.1. Závazné metody řešení sporů 

Na rozdíl od diplomatických metod řešení sporů, které jsou obvykle učiněny spíše 

formou určitých doporučení a nezávazných dohod, zajištují soudní metody vydávání 

závazných rozhodnutí, které tyto způsoby činí v některých případech žádanějšími, 

vhodnějšími a účinnějšími. Judiciální metody řešení sporů se skládají ze dvou druhů 

základních postupů, soudního a rozhodčího řízení. V případě soudního řešení sporu 

rozhoduje ustanovený soud, stálý nebo ad hoc, v případě rozhodčího řízení rozhoduje 

jeden rozhodce nebo rozhodčí senát. Rozsudek učiněný soudem nebo i v rámci arbitráže 

je formální, donucovací, zpět se dívající, sporné a na právech založené řešení sporů. 

V případě, že se strany rozhodnou řešit spor soudně, řídí se toto přísnými procesními 

pravidly a o výsledku rozhodne třetí strana, která zhodnotí minulé události a s tím spojená 

práva a povinnosti.41 Charta OSN odkazuje na soudní a rozhodčí řešení v čl. 33 odst. 1 

jako na dvě metody, které patří mezi další způsoby mírového urovnání sporů.  

 

                                                 
34  Liga arabských států. Pakt Ligy arabských států ze dne 22. 3. 1945. čl. V. [cit. 2017-04-10].  
35 Organizace amerických států. Bogotský pakt ze dne 30. 4. 1948. Organizace amerických států. Treaty series. č. 17 a 

6 [cit. 2017-04-14]. Bogotsk pakt zachycuje v kapitole 2 a kapitole 3 povinnost řešit spory pomoci dobrých služeb, 

mediace, konciliace a vyšetřovací komise.  
36 Rada Evropy. Evropská úmluva o mírovém řešení sporů ze dne 29. 4. 1957. Kapitola 2 se věnuje konciliaci a kapitola 

3 se věnuje arbitráži. [cit. 2017-04-10].  
37 Smlouva o Antarktidě ze dne 1. 12 1959. čl. XI. [cit. 2017-04-10].  
38 Organizace africké jednoty. Charta Organizace africké jednoty ze dne 25. 5. 1963. čl. III. VII, XIX. [cit. 2017-04-

10].  
39 Valné shromáždění OSN. A/RES/25/2625 ze dne 24. 10. 1970. Deklarace zásad mezinárodního práva 

týkající se přátelských vztahů a spolupráce mezi státy. Preambule. [cit. 2017-04-10]. 
40 Valné shromáždění OSN. A/RES/37/10 ze dne 15. 12. 1982. Manilská deklarace. Kapitola I. čl. 5. [cit. 2017-04-14]. 
41 GOODPASTER, Gary. A guide to negotiation and mediation. Irvington-on-Hudson: Transnational Publishers, 1997. 

ISBN 978-1571052087. str. 204. 
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2.2.1.1. Mezinárodní soudnictví  

Řešení sporů soudní cestou bylo v minulosti považováno za primární proces pro 

mírové řešení sporů. Na začátku 20. století a pokračujíc do současnosti, byly však 

vyvíjeny silné společenské tlaky – od globalizace, přes technologickou inovaci, až po 

silnou nespokojenost s drahým a neefektivním soudním systémem a začalo se uvažovat 

o tom, že soudy by neměly být primárním místem pro řešení sporů.42  

Mezinárodní soustava soudů není jednotná a soudy jsou nezávislé a specializují 

se na konkrétní oblast sporu. Mezinárodní soudnictví na univerzální úrovni se začalo 

vyvíjet v roce 1919, kdy v souvislosti s vytvořením Společnosti národů došlo ke zřízení 

Stálého dvora mezinárodní spravedlnosti. Na základech Stálého dvora mezinárodní 

spravedlnosti byl založen v roce 1945 Mezinárodní soudní dvůr („MSD“), který sídlí 

v Haagu. Přestože MSD není pokračovatelem Stálého dvora mezinárodní spravedlnosti, 

nelze opomenout formální a materiální pouta mezi oběma soudy.43  

MSD je hlavním soudním orgánem OSN a všichni členové OSN jsou ipso facto 

stranami statutu Mezinárodního soudního dvora. Soudci Mezinárodního trestního soudu 

jsou jmenováni OSN, nikoli stranami sporu. Soudní pravomoc Mezinárodního soudního 

dvora zahrnuje všechny spory mezi státy týkající se výkladu mezinárodních smluv, 

jakékoli otázky mezinárodního práva, existence všech skutečností představujících 

porušení mezinárodních závazků a povahu nebo rozsah odškodnění, které je třeba učinit 

za porušení mezinárodní dohody. MSD v rámci své rozhodovací činnosti aplikuje 

mezinárodní úmluvy, obyčeje, obecné právní zásady i učení znalců práva. Ve Statutu 

MSD je v čl. 34 odst. 1 zakotveno, že pouze státy mohou být stranami v řízení před 

MSD.44 Spory jsou předkládány na základě vlastní vůle stran, nikdo státům nemůže 

přikázat předložit svůj spor před MSD.45 Charta OSN neukládá členům Organizace 

spojených národů povinnost prezentovat MSD jakýkoli spor, a to ani právní. Naopak je 

                                                 
42  CROOK, Jason A. and Julio César BETANCOUR. What is alternative dispute resolution (ADR)? London: 

Chartered Institute of Arbitrators, 2010. ISBN 978-0951737224. str. ix. 
43 Valné shromáždění OSN. A/RES/3232 (XXIX) ze dne 12. 11. 1974. Přezkum úlohy Mezinárodního soudního dvora. 

[cit. 2017-04-14].  
44 Organizace spojených národů. Statut Mezinárodního soudního dvora ze dne 1á. 4. 1946. [cit. 2017-04-

14]. 
45 DAVID, Vladislav, Pavel SLADKÝ a František ZBOŘIL. Mezinárodní právo veřejné: vysokoškolská právnická 

učebnice. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2005. Vysokoškolské právnické učebnice. ISBN 80-7201-557-5. str. 

380.  
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členům OSN umožněno, aby svěřily řešení svých sporů jiným soudům na základě již 

existujících nebo budoucích dohod.  

Dále existují specifické soudy, věnující se pouze určitým oblastem nebo otázkám, 

kterými jsou například Mezinárodní tribunál pro mořské právo, Mezinárodní trestní soud, 

Evropský soud pro lidská práva či Soudní dvůr Africké unie. Existují taktéž ad hoc 

ustanovené tribunály, jako Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii 

a Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu („MTTR“).  

Fungování a činnost stálých mezinárodních soudních institucí a ad hoc tribunálů 

je nesmírně důležité z hlediska právní praxe a výkladu pojmů použitých v mezinárodních 

dokumentech. Například MTTR byl prvním, který interpretoval definici genocidy 

stanovenou v Ženevských úmluvách z roku 1948. Činnost soudů je taktéž významná ve 

věci potrestání subjektů porušujících mezinárodní závazky. Lze uvést, že MSD bylo 

předloženo 170 případů v časovém rozmezí od 22. 5. 1947 – 1. 1. 2018.46 Dále pak 

například MTTR obvinil 93 osob, které považoval za odpovědné za závažné porušení 

mezinárodního humanitárního práva spáchaného ve Rwandě v roce 1994.47 Výhodou 

mezinárodního soudnictví je také pevné stanovení pravidel řízení a závaznost, 

vymahatelnost a předvídatelnost rozsudku.  

Na druhou stranu soudní řízení neposkytne stranám možnost najít společné řešení, 

které by dovolilo účastníkům sporu navázat vztah, a tak zajistit dlouhotrvající řešení. 

V rámci soudního řízení je ex post rozhodnuto nezávislými soudci, kteří ukládají 

účastníkům určité povinnosti a přiznávají jim určitá práva. Není tedy stranám umožněno 

účastnit se procesu a domluvit se na řešeních, která by plně reflektovala jejich zájmy 

a potřeby. Toto neumožňuje stranám navázat mezi sebou vztah, důvěru a respekt, což je 

nezbytným předpokladem pro uzavření dohody, kterou všichni účastníci budou 

dodržovat. Nevýhodou je, že průběh není důvěrný a řešení sporu se soustředí především 

na právní stránku, která je ale v rámci řešení etnického konfliktu až druhořadá. Toto ve 

většině případů činí mezinárodní soudnictví nevhodným nástrojem pro řešení etnických 

konfliktů.  

 

                                                 
46 Případy. Mezinárodní soudní dvůr. [online]. [cit. 2017-04-10]. Dostupné z: http://www.icj-cij.org/en/cases. 
47 United Nations Mechanism for International Criminal Tribunals. The ICTR in Brief. United Nations International 

Criminal Tribunal for Rwanda. [online]. [cit. 2017-04-12]. Dostupné z: http://unictr.unmict.org/en/tribunal. 
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2.2.1.2. Rozhodčí řízení (arbitráž) 

 „Arbitráž jako způsob řešení sporů představuje kombinaci soudních 

a diplomatických prvků.“48 Rozhodčí řízení bylo poprvé definováno v ÚPVMS z roku 

1899 jako „urovnání rozdílů mezi státy, soudci podle jejich výběru a na základě 

dodržování zákona“49, stejná definice byla opětovně použita v ÚPVMS z roku 1907.50 

V rámci arbitráže je mezinárodní spor předložen  k rozhodnutí ad hoc jednomu nebo více 

rozhodcům.51  

V současné době se rozhodčího řízení využívá zejména při řešení územních52 

a obchodních sporů mezi státy a při řešení sporů mezi státy a osobami soukromého 

práva.53 Arbitrážní řízení představuje jeden z nejvyužívanějších způsobů řešení sporů, ale 

pro řešení etnického konfliktu je zcela nevhodný. Arbitráž v rámci řešení etnických 

konfliktů postihují stejné nevýhody jako soudní řízení. 

2.2.2. Diplomatické řešení sporů 

2.2.2.1. Vyjednávání (negociace) 

Negociace je formou komunikace, jejímž účelem je přesvědčit druhou stranu a je 

používána jako základní a také nejčastější metoda řešení sporů.54 I když je vyjednávání 

svou podstatou politickým procesem, je silně provázáno s mezinárodním právem, neboť 

výsledky vyjednávání nesmí porušovat základní mezinárodní právní principy, jako 

zásady suverenity a rovnosti, nevměšování se a nepoužití síly. Mezinárodní právo může 

také poskytnout stranám sporu společný základ pro vyjednávání a legitimizovat nároky 

stran. Přestože není v mezinárodním zvykovém právu zakotvena povinnost využít 

vyjednávání jako nástroj řešení sporu, negociace je zakotvena ve velké většině smluv 

o pokojném řešení sporů, jako první krok na cestě k urovnání konfliktu. Většina dohod 

obsahuje podmínku selhání vyjednávání, aby mohlo být zahájeno rozhodčí řízení nebo 

                                                 
48 SCHEU, Harald Christian, Eva DANOVÁ a Veronika URBANOVÁ. Případy a materiály ke studiu mezinárodního 

práva. Dotisk 1. vyd. V Praze: Univerzita Karlova, 2002. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-

0075-7. str. 65. 
49 Úmluva o pokojném vyřizování mezinárodních sporů ze dne 29. 6. 1899. čl. 15. [cit. 2017-04-12]. 
50 Ibid. čl 37. [cit. 2017-04-14]. 
51 Ibid.   
52 Stálý rozhodčí soud. Chorvatsko v. Slovinsko. (2017) č. 2012-04. 
53 Ares International S.r.l. a MetalGeo S.r.l. v. Gruzie, ICSID č. ARB / 05 / 23. Spor byl v odvětví výroby oceli. 
54 GOLDBERG, Stephen, Eric D. GREEN and Frank E. A. SANDER. Dispute resolution. Boston: Little, Brown, 1987. 

ISBN 0316319287. str. 19.   
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soudní proces.55 Vyjednávání často probíhá v rámci mezinárodních konferencí nebo 

kongresů a může probíhat ústně nebo korespondenčně. Cílem je vyřešit spor na základě 

dialogu a diskuze mezi stranami.56  

Negociace má mnoho výhod, mezi něž patří možnost stran kontrolovat celý 

proces, a tím výsledek sporu. Účastníci jednání si v rámci vyjednávání sami určují postup, 

míru důvěrnosti a úroveň negociace. Vyjednávání je jako prostředek řešení sporu vhodné 

v té fázi konfliktu, kdy jsou strany stále schopny mezi sebou komunikovat a hledat 

společná řešení. Tuto metodu je taktéž vhodné využít preventivně před vznikem sporu 

a  pokusit se tak zamezit eskalaci konfliktu. Jakmile se však strany ocitnou v konfliktu 

samotném a nedokáží mezi sebou komunikovat (např. přeruší diplomatické styky), tak se 

tento prostředek stává neefektivním a nepoužitelným.  

Pro řešení etnických konfliktů je vyjednávání nezbytné, ale samo o sobě 

neumožňuje stranám odhalit vzájemné potřeby a zájmy, a tak transformovat vzájemný 

vztah, obnovit důvěru a pochopení mezi stranami, které jsou esenciální pro nalezení 

dlouhotrvající a funkční dohody. V případě, že bude použita negociace, jako jediný 

nástroj řešení etnického konfliktu, je velmi pravděpodobné, že strany v dohodě zohlední 

pouze nejpalčivější a povrchové problémy a dohoda velmi brzy pozbyde smyslu, případně 

nebude stranami dodržována vůbec.  

 

2.2.2.2. Dobré služby  

Po neúspěšném vyjednávání se často strany, případě i okolní aktéři, obrátí 

k institutu dobrých služeb nebo naopak se pro využití dobrých služeb rozhodnou daleko 

před tím, než jsou ochotny sedět u jednoho vyjednávacího stolu.57 Dobrými službami 

nazýváme postup, kdy se třetí neutrální strana rozhodne účastníkům konfliktu pouze 

poskytnout další, alternativní možnost komunikace, tlumočí jim postoje stran, dává 

podnět k jednáním, poskytuje jim věcné a osobní potřeby nezbytné pro řešení sporu, 

zásadně koná pouze to, oč jí strany požádají nebo je pouze podpoří v tom, vyřešit případ 

                                                 
55 LALL, Arthur. Modern international negotiation: principles and practice. New York: Columbia University Press, 

1966. str. 918. 
56 SHAW, Malcolm. N. International Law.6th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. str. 1015. 
57 WHITFELD, Teresa. Political Missions, Mediation and Good Offices. [online]. [cit. 2017-04-12]. Dostupné z: 

http://peaceoperationsreview.org/wp-content/uploads/2015/04/2010_rpm_whitfield_politicalmissions.pdf. 
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smírnou cestou.58 Jakmile se třetí strana aktivně zapojí do samotného procesu řešení 

konfliktu, například tím, že se účastní jednání, stává se z dobrých služeb zprostředkování 

(mediace). Hranice mezi dobrými službami a zprostředkováním je velice úzká, a tak ke 

změně dobrých služeb v mediaci může docházet poměrně často.59  

Institut dobrých služeb není výslovně upraven v Chartě OSN, i když je zařazován 

pod čl. 33 mezi ostatní nástroje řešení sporů. Dobré služby mají kořeny v obyčejovém 

mezinárodním právu a spolu s mediací jsou zakotveny například v ÚPŘMS.60 Aby mohly 

být dobré služby poskytnuty, musí souhlasit všechny strany sporu. Dobré služby mohou 

být vykonány prostřednictvím států nebo skupiny států, mezinárodní nebo regionální 

organizace, či skrze významného a respektovaného jednotlivce jakým je například 

Generální tajemník OSN.61 Dříve byl tento postup řešení konfliktu využíván například 

v Africe v období dekolonizace.62  

Výhodou dobrých služeb je jejich flexibilita a možnost odstranění zábran 

v komunikaci mezi stranami sporu. Nevýhodou je, že nepřinášejí závazný výsledek, tím 

pádem mají pouze omezený dopad a je čistě na stranách, zda dobrých služeb využijí.  

Dále mohou být dobré služby nabízeny pouze těmi, kteří nejsou stranami konfliktu 

a nejsou úzce spojeny s jednou ze stran. Zároveň musí ti, kteří poskytují dobré služby mít 

určitý mezinárodně uznávaný status, a to tak, aby strany konfliktu respektovaly stranu, 

která dobré služby poskytuje. Kroky, které může učinit ten, který dobré služby vykonává, 

jsou velmi omezené a pokud strany nejsou ochotny spor vyřešit, narazí dobré služby na 

svůj limit a je třeba přistoupit k jiným nástrojům mírového řešení sporů. Stejně tak jako 

v případě vyjednávání, nedokáží dobré služby zcela odkrýt zájmy a potřeby stran sporu 

a zajistit transformaci vztahu mezi stranami. Dobré služby alespoň mohou napomoci 

k navázání komunikace o předmětu sporu. Vzhledem k omezeným možnostem strany, 

která dobré služby poskytuje a nutnosti při řešení etnických konfliktů jednat v krátkém 

časovém rámci za účelem zabránění potenciálního násilí, nejsou dobré služby ideálním 

nástrojem pro řešení etnických konfliktů. 

                                                 
58 POTOČNÝ, Miroslav a Jan ONDŘEJ. Mezinárodní právo veřejné: zvláštní část. 6., dopl. a rozš. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2011. Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-398-1. str. 241 - 242. 
59 KACZOROWSKA, Alina. Public international law. 4th ed. New York: Routledge, 2010. ISBN 978-0415566858. 

str. 368 - 369. 
60 Ibid. 
61 Generální tajemník OSN od roku 1993 poskytoval dobré služby např. v Myanmaru, kde se snažil zajistit ochranu 

lidských práv v zemi.  
62 WHITFELD, Teresa. Political Missions, Mediation and Good Offices. [online]. [cit. 2017-04-12]. Dostupné z: 

http://peaceoperationsreview.org/wp-content/uploads/2015/04/2010_rpm_whitfield_politicalmissions.pdf. 
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2.2.2.3. Smírčí řízení (konciliace) 

Konciliace se začala rozvíjet ve 20. stol., po tom, co v roce 1928 Společnost 

národů přijala GAPŘMS, ve kterém vyzývala státy, aby předložily své spory tzv. smírčí 

komisi.63 Roku 1949 Valné shromáždění OSN přijalo revidovaný GAPŘMS, čímž se 

snažilo podpořit užívání smírčích komisí při řešení sporů, ale tyto snahy nebyly efektivní.  

Smírčí řízení má obecně dvě funkce (i) prošetření skutkových okolností sporu 

a (ii) facilitace vyřešení sporu pomocí navržení konkrétních kroků. Smírčí komise šetří 

okolností sporu a výsledky daného šetření slouží jako podklad pro další postup při řešení 

sporu. Smírčí řízení se nedotýká pouze skutkových okolností, ale může se zabývat i právní 

či politickou stránkou sporu. Smírčí komise vydá nezávaznou zprávu, která obsahuje 

i návrhy komise na možné vyřešení sporu. Tím se liší od vyšetřovací komise, která ve své 

zprávě shrnuje pouze skutkový stav věci. Smírčí řízení umožňuje stranám sblížit se 

a obnovit uznání a důstojnost mezi nimi. Toto obnovuje schopnost jedince soustředit se 

na budoucnost a nikoliv na minulost a pomáhá to stranám žít vedle sebe, což je zásadní 

pro řešení etnických konfliktů a spojuje jej s mediací. Na druhou stranu co smírčí řízení 

od mediace odlišuje a v čem leží jeho zásadní nevýhoda, je možnost vyšetřování stran 

sporu, předvolávání svědků a vyšetřování v terénu, což strany sporu často nevidí rády, 

zvláště v případě etnického konfliktu. Smírčí řízení v současné době není příliš 

využíváno, protože je také časově i finančně náročné.  

Když je smírčí řízení využíváno, tak například při řešení sporů státu a osoby 

soukromého práva, kdy konflikt plyne z předmětu investic. Příkladem takového smírčího 

řízení může být spor vedený mezi společností Tesoro a vládou Trinidadu a Tobago.64 Poté 

co smírčí komise vydala svou zprávu, byl spor urovnán.65  

 

 

                                                 
63 MERRILLS, J. G. International dispute settlement. 5th ed. New York: Cambridge University Press, 2011. ISBN 

0521153395. str. 58-70. 
64 Tesoro Petroleum Corporation v. Trinidad a Tobago (1985). ICSID č. CONC/83/1. 
65Strany spolu založily tzv. joint venture určený k průzkumu a těžbě ropy. Každá ze stran vlastnila 50% podniku a měla 

předkupní právo k druhé půlce. Tesoro se rozhodlo akcie prodat, avšak vznikl spor ohledně zdanění dividend z toho 

plynoucích. 
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2.2.2.4. Vyšetřovací řízení (šetření) 

ÚPŘMS z roku 1899 poprvé zakotvila vyšetřovací řízení do mezinárodního práva. 

V rámci vyšetřovacího řízení prošetřuje vyšetřovací komise, která byla za tímto účelem 

zřízena, skutkové okolnosti sporu a vypracovává o výsledcích šetření zprávu. Zpráva je 

většinou nezávazná a často slouží jako podklad pro další postup při řešení konfliktu. 

Vyšetřovací řízení je často aplikováno v případech, kdy se strany nemohou dohodnout na 

skutkovém stavu a slouží jako podklad pro právní rozhodnutí, nejčastěji v arbitráži. Velké 

naděje byly vkládány do vyšetřovacího řízení, jakožto do účinného nástroje pro řešení 

konfliktu mezi státy ve Spojených státech amerických v letech 1913 až 1940. V tomto 

období uzavřely Spojené státy americké 48 bilaterálních smluv, jež určovaly jakožto 

hlavní způsob řešení případného konfliktu vyšetřovací komisi.66  

Vyšetřovací řízení se v současné době při řešení sporu využívá nejméně, i když 

může být velmi užitečným instrumentem v určování podstaty sporu. Jedním z důvodů pro 

jeho okrajové využití je jeho menší aplikovatelnost, protože je rozhodováno pouze 

o skutkovém stavu věci, a tedy nevede k dlouhodobému řešení konfliktu a ani není 

rozhodováno o právních otázkách. Vyšetřovací řízení může být velice užitečný 

instrument při řešení sporů mezi státy, avšak jeho dopad na výsledek je příliš závislý na 

vůli stran řídit se jím. I z tohoto důvodu je vyšetřovací řízení používáno jako součást 

jiných metod řešení sporů, ale nikoliv jako samostatná metoda.  

Příkladem sporu, který byl řešen podle druhé ÚPŘMS je spor mezi Španělskem 

a Německem Tiger67 z roku 1917.68 V tomto případě se poprvé státy ex ante dohodly, že 

výsledná zpráva komise bude závazná. Tímto ujednáním se vyšetřovací komise a celé 

řízení přiblížilo rozhodčímu řízení, ale na rozdíl od arbitráže se komise zabývala pouze 

skutkovým stavem a nikoliv právním.69 

Příkladem vyšetřovací komise, která však nebyla založena na základě Haagských 

úmluv, je Kompenzační komise OSN, založená v roce 1991, jejímž úkolem je 

přezkoumávat nároky na odškodnění vzniklé invazí Iráku do Kuvajtu. Další komise 

                                                 
66 SHAW, Malcolm. N. International Law. 6th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. str. 772. 
67 Během první světové války, dne 7. 5. 1917 sledovala a potopila německá ponorka norskou loď v blízkosti 

španělského pobřeží z důvodu, že norská loď převážela pašované zboží pro německé nepřátele. Španělsko i Norsko 

byly neutrální státy po dobu první světové války. Předmětem sporu se stala otázka, zda došlo k napadení ve španělských 

územních vodách či na širém moři. 
68 TANAKA, Yoshifumi. The peaceful settlement of international disputes. Cambridge: Cambridge University Press, 

2018. ISBN 978-131661588. str. 58. 
69 MERRILLS, J. G. International Dispute Settlement. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. str. 44-53. 
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vznikly v rámci Rady bezpečnosti OSN, Specializovaných agentur OSN (Mezinárodní 

organizace práce, Mezinárodní organizace pro civilní letectví) či Světové banky.70  

 

2.2.2.5. Mediace (zprostředkování) 

Zprostředkování je v odborných publikacích definováno různě. Obecně lze 

mediaci popsat jako jakékoliv mimosoudní řešení sporu, do jehož řešení zasáhne třetí 

subjekt se snahou zajistit dohodu mezi stranami. Zprostředkování má svojí podstatou 

velmi blízko k negociaci, a tak někdy také bývá definováno jako „proces vyjednávání 

mající za cíl řešit problém, ve kterém externí, nestranná a neutrální strana spolupracuje 

se stranami sporu, aby jim pomohla dosáhnout uspokojivé vyjednané dohody.“71  

Doob definoval mediaci jako „snahu jedné nebo více osob ovlivnit jednu nebo více 

osob, když ta první, druhá nebo obě mají problém, který si žádá řešení.“72 Mitchell 

definoval mediaci jako „zprostředkovatelskou aktivitu, kterou provádí třetí strana 

s hlavním úmyslem dosáhnout kompromisu ve věcech o kterých je veden spor mezi 

stranami nebo alespoň ukončit rozvratné chování.“73  

Mediace tedy zahrnuje za (i) vztah mezi dvěma a více stranami a mediátorem, za 

(ii) chování určitého druhu a za (iii) výsledek, který je následkem toho daného chování.74  

Mediace je v mnoha aspektech podobná dobrým službám, ale odlišuje se od nich 

mimo jiné rolí mediátora v daném řešení konfliktu. V rámci mediace je mediátor 

zodpovědný za proces celé mediace, a tak se stává aktivním účastníkem na řešení sporu.75 

Účast na mediaci je pro strany dobrovolná a musí vždy existovat shoda stran o tom, že 

mediace proběhne.76 Zprostředkování má největší šanci na úspěch v situaci, kdy si všichni 

uvědomí, že pro ně bude výhodnější dospět k dohodě než pokračovat ve sporu.  

                                                 
70 MERRILLS, J. G. International Dispute Settlement. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. str. 54-56. 
71 GOODPASTER, Gary. A guide to negotiation and mediation. Irvington-on-Hudson: Transnational Publishers, 1997. 

ISBN 978-1571052087. str. 203. 
72 DOOB, Leonard William. Intervention: guides and perils. New Haven: Yale University Press, c1993. ISBN 

0300055714. str. 1. 
73 MITCHELL, Christopher Roger. Peacemaking and the consultant's role. Farnborough, Hampshire, England: Gower, 

1981. ISBN 0566003899. str. 287.  
74 BERCOVITCH, Jacob. Resolving international conflicts: the theory and practice of mediation. Boulder, Colo.: 

Lynne Rienner Publishers, 1996. Studies in international politics (Boulder, Colo.). ISBN 15-558-7601-3. str. 3. 
75 Handbook on the Peaceful Settlement of Disputes between States. New York: United Nations, 1992. ISBN 92-1-

133428-4. str. 40. 
76 Úmluva o pokojném vyřizování mezinárodních sporů ze dne 29. 6. 1899. [cit. 2017-04-12].  
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Mediace funguje za předpokladu, že třetí subjekt bude schopen pozměnit 

rozložení síly mezi stranami a společenskou dynamiku konfliktu tím, že bude ovlivňovat 

přesvědčení a chování jednotlivých stran, a to tak, že poskytne znalosti nebo informaci, 

nebo užije více efektivní negociační procesy nebo techniky, a tím pomůže stranám 

vyrovnat se s problémem.77   

Mediátor pro účastníky jednání vytvoří prostředí, ve kterém může dojít k ujasnění 

zájmů a potřeb stran, což je zásadní pro vyřešení etnického konfliktu a nalezení 

dlouhotrvajícího řešení.78 Mediace umožňuje stranám během celého procesu navázat 

vztah se znepřátelenou stranou a přeměnit vzájemný vztah pomocí komunikace, během 

které strany získávají vůči sobě důvěru. V případě, že je třeba učinit určité kompromisy 

v rámci nalezení řešení konfliktu je často jednodušší a politicky přijatelnější toto učinit 

v rámci mediace a ne samotné negociace.79 Zároveň nabízí mediace možnost domluvit se 

na kreativních řešeních, které plně odpovídají potřebám stran, neboť na rozdíl od 

negociace jsou tyto potřeby oběma stranám známy.  

Ne všechny metody řešení sporů jsou vhodné pro řešení etnického konfliktu. 

Zásadní v rámci řešení etnických konfliktů je potřeba etnických skupin získat respekt ke 

druhé skupině a pochopit navzájem odlišné zájmy a potřeby tak, aby bylo možné uzavřít 

mír, který bude udržitelný a dlouhotrvající. V případě řešení etnického konfliktu je třeba, 

aby strany prošly transformací vzájemného vztahu, tak aby mohly proběhnout 

strukturální změny v rámci fungování znepřátelených etnických skupin a mohla být 

nalezena řešení uspokojující zájmy a potřeby všech stran. Jak bylo nastíněno výše, toto 

nabízejí pouze některé prostředky řešení sporů. Porovnání, zda způsoby řešení sporů, 

které byly rozebrány v této kapitole, splňují důležité atributy pro vyřešení etnických 

konfliktů, je zachyceno v Příloze č. 2. Příloha č. 3 popisuje podmínky, za kterých jsou 

jednotlivé typy řešení konfliktů nevhodné.  

Mezinárodní společenství zatím nevyvinulo jednotný a koherentní právní rámec jak 

řešit vzniklé etnické konflikty co nejefektivněji a co nejúčinněji tak, aby byly navzájem 

soupeřící zájmy státu, etnických skupin a jednotlivců uspokojeny. Mediace však nabízí 

                                                 
77 GOODPASTER, Gary. A guide to negotiation and mediation. Irvington-on-Hudson: Transnational Publishers, 1997. 

ISBN 978-1571052087. str. 204. 
78 GOLDBERG, Stephen, Eric D. GREEN and Frank E. A. SANDER. Dispute resolution. Boston: Little, Brown, 1987. 

ISBN 0316319287. str. 91. 
79 MERRILLS, J. G. International dispute settlement. 5th ed. New York: Cambridge University Press, 2011. ISBN 

0521153395. str. 28. 
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mnoho výhod, jako důvěrnost, časovou efektivnost, možnost vybudování vztahu mezi 

stranami konfliktu, nalezení kreativních řešení, která odrážejí potřeby a zájmy stran. 

Všechny tyto přínosy je možno uplatnit právě při řešení etnických konfliktů. Z tohoto 

důvodu se mediace jeví jako velmi dobrý prostředek pro řešení etnických konfliktů, 

a tudíž se jí blíže bude věnovat následující kapitola.  
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3 Mediace jako způsob řešení mezinárodního konfliktu  

 

„Mír neznamená nepřítomnost konfliktu, ale přítomnost kreativních alternativ, jak na 

konflikt reagovat.“ 

- Dorothy Thompson  
 

Autorka zde naváže na základní definice mediace stanovené v kapitole 2.2.2.5. 

této diplomové práce a blíže rozebere zprostředkování neboli mediaci. Tato kapitola se 

bude věnovat teoretickým principům vztahujícím se k mediaci a úpravě mediace 

v mezinárodním právu. Mediace obsahuje určité prvky jako dobrovolnost, důvěrnost, 

nestrannost a nezávislost mediátora, možnost uplatnění kreativních řešení reflektujících 

zájmy a potřeby všech zúčastněných stran, které z ní dělají vhodný nástroj pro řešení 

etnických konfliktů. Zároveň má ale i určitá negativa. Výhody a nevýhody mediace 

jakožto nástroje řešení etnických konfliktů v Africe budou podrobněji analyzovány 

v kapitole 3.2. 

Rozsah etnického konfliktu může být devastující z hlediska lidského utrpení 

a toho jaké riziko spor může představovat pro regionální bezpečnost a mír. Proto je často 

při snahách o řešení konfliktu voláno po zásahu třetích stran.80 Vzhledem k výhodám 

mediace byly snahy řešit konflikty pomocí zprostředkování jak v západních, tak 

východních kulturách odnepaměti. Jedno z nejstarších použití mediace bylo 

zaznamenáno v Mezopotámii zhruba před 4000 lety. O zprostředkování se taktéž zmiňuje 

Starý zákon.81  

Iniciativa řešit spor pomocí mediace může vyjít jak od stran samotných, tak i od 

jiných aktérů, kterých by se spor mohl dotknout. Cílem zprostředkování je zamezit již 

vzniklému sporu a tomu, aby se spor rozrostl a prohloubil. Toto bylo velmi důležité 

především v období, kdy mezinárodní právo dovolovalo státům řešit nastalé spory 

pomocí užití síly a nevyžadovalo využití mírových prostředků.82  

Mediace se uskutečňuje často v případech, kdy konflikt probíhá již po delší dobu, 

nebo snahy jednotlivých aktérů konfliktu vyřešit spor pomocí násilí nebo jinou spornou 

                                                 
80 BERCOVITCH, Jacob. Resolving international conflicts: the theory and practice of mediation. Boulder, Colo.: 

Lynne Rienner Publishers, 1996. Studies in international politics (Boulder, Colo.). ISBN 15-558-7601-3. str. 3. 
81 BERCOVITCH, Jacob and Jeffrey Z. RUBIN. Mediation in international relations: multiple approaches to conflict 

management. New York: St. Martin's Press in association with the Society for the Psychological Study of Social Issues, 

1992. ISBN 978-0-333-45394-0. str. 1-2. 
82 ČEPELKA, Čestmír a Pavel ŠTURMA. Mezinárodní právo veřejné. V Praze: C.H. Beck, 2008. Beckovy právnické 

učebnice. ISBN 978-80-7179-728-9. str. 507.  
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cestou dosáhly maxima, žádný z aktérů není ochoten přijmout další náklady na to, že by 

konflikt mohl dopadnout v jeho neprospěch a strany jsou připraveny účastnit se přímého 

nebo nepřímého dialogu.83 Mediace nemusí být vykonávána pouze v rámci již 

probíhajícího konfliktu, ale tzv. „soft mediace“ zahrnuje snahy vytvořit lepší vztahy mezi 

komunitami nebo jakýmikoliv jinými znepřátelenými stranami ještě před tím, než nějaký 

konflikt vznikne. Jde o prevenci vzniku konfliktů a zároveň se tím automaticky tvoří 

podmínky pro to, aby ty konflikty, které poté vzniknou, měly větší šanci na to být 

vyřešeny, protože už existují určité vazby mezi danými komunitami.84 „Hard“ i „soft“ 

mediace nemůže fungovat pouze na principu, že si diplomaté vyměňují názory, postoje 

a návrhy řešení, ale musí být podpořena i jinými silami jako politickými, ekonomickými 

a vojenskými. 

V rámci zprostředkování je mediátor zodpovědný za proces celé mediace, a tak se 

stává aktivním účastníkem na řešení sporu.85 Mediátor je třetím subjektem, který nemá 

žádné rozhodovací pravomoci a účastní se procesu pouze proto, aby stranám konfliktu 

pomohl najít společné, pro všechny účastníky vyhovující řešení. Jako mediátor 

v mezinárodní mediaci může vystupovat jak mezinárodní organizace, stát nebo 

i jednotlivec. Mediace může být prováděna malými nebo středně velkými státy s cílem 

zlepšit si vztahy s těmi většími.86 Mezinárodně významné státy jsou často povolávány, 

aby mediovaly, protože mohou do mediace přinést jejich silnou pozici, a tak vnést řád do 

celého procesu. OSN často poskytuje služby mediace prostřednictvím svého Generálního 

tajemníka, neboť řešení mezinárodních konfliktů a udržování míru je jedním ze 

základních cílů této organizace. V některých případech mohou být mediátory 

i představitelé nevládních organizací, jako například Červeného kříže. V Africe se do 

řešení sporů v rámci mediace zapojily bývalé koloniální mocnosti. Jde například o snahy 

Portugalců vyřešit konflikt mezi angolskými frakcemi v roce 1990 nebo 

zprostředkovatelské úsilí Italů v občanské válce v Mosambiku během let 1991 - 1993; 

                                                 
83 BERCOVITCH, Jacob. Resolving international conflicts: the theory and practice of mediation. Boulder, Colo.: 

Lynne Rienner Publishers, 1996. Studies in international politics (Boulder, Colo.). ISBN 15-558-7601-3. str. 12. 
84 BROWN, Michael E. Ethnic conflict and international security. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 

1993. ISBN 06-910-0068-9. str. 168. 
85 Handbook on the Peaceful Settlement of Disputes between States. New York: United Nations, 1992. ISBN 92-1-

133428-4. str. 40. 
86 MERRILLS, J. G. International dispute settlement. 5th ed. New York: Cambridge University Press, 2011. ISBN 

0521153395. str. 30.  
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a o snahy Spojených států v Etiopii v letech 1990-1991 a v Somálsku v letech                          

1992 - 1993.87 

Výsledek interakce mezi stranami se odvíjí od historických, kulturních, 

politických, ekonomických a mnohých dalších zkušeností.88 Tyto znaky také ovlivní to, 

jak mediátor může vést mediaci a pro jakou strategii se rozhodne. V různých kontextech 

vznikají různé výsledky. Obvyklým výsledkem mediace je mediační dohoda stran, která 

může být pro strany závazná.89 Mediační dohoda nemusí být spravedlivá. Stačí, aby byla 

taková, že se strany s ní cítí spokojené a jsou ochotny ji přijmout. 90 

 

3.1. Aplikace mezinárodního právního rámce na mezinárodní mediaci  

 

Mediace, jakožto nástroj řešení konfliktu je zmíněna v několika základních 

mezinárodních dokumentech upravujících řešení sporů mezi státy. Podrobnější úpravu 

nalezneme v ÚPŘMS v čl. 2 až 8.  Dále je mediace zahrnuta například do Charty OSN91, 

Bogotského paktu92, Paktu Ligy arabských států93, Smlouvy o Antarktidě94, Deklaraci 

zásad mezinárodního práva týkající se přátelských vztahů a spolupráce mezi státy,95 

Manilské deklarace OSN o mírovém řešení sporů 96. Charta Organizace africké jednoty 

uložila členským státům povinnost řídit se principem pokojného urovnávání sporů 

prostřednictvím vyjednávání, mediace, usmíření a arbitráže a za účelem řešení 

vnitrostátních sporů ustavila Komisi pro mediaci, usmíření a arbitráž.97 

                                                 
87 ACHANKENG, Fonkem. Conflict and conflict resolution in Africa: Engaging the colonial factor. [online]. [cit. 

2017-04-14]. Dostupné z: http://www.accord.org.za/ajcr-issues/%EF%BF%BCconflict-and-conflict-resolution-in-

africa/. 
88 BERCOVITCH, Jacob. Resolving international conflicts: the theory and practice of mediation. Boulder, Colo.: 

Lynne Rienner Publishers, 1996. Studies in international politics (Boulder, Colo.). ISBN 15-558-7601-3. str. 4. 
89 ČEPELKA, Čestmír a Pavel ŠTURMA. Mezinárodní právo veřejné. V Praze: C.H. Beck, 2008. Beckovy právnické 

učebnice. ISBN 978-80-7179-728-9. str. 508. 
90 BERCOVITCH, Jacob. Resolving international conflicts: the theory and practice of mediation. Boulder, Colo.: 

Lynne Rienner Publishers, 1996. Studies in international politics (Boulder, Colo.). ISBN 15-558-7601-3. str. 19. 
91 Organizace spojených národů. Charta OSN ze dne 26. 6. 1945. Kapitola VI, článek 33. [cit. 2017-04-12].  
92 Organizace amerických států. Bogotský pakt ze dne 30. 4. 1948. Organizace amerických států. Treaty series. č. 17 a 

6. čl. XI. až XIV. [cit. 2017-04-14].  
93 Liga arabských států. Pakt Ligy arabských států ze dne 22. 3. 1945. čl. 5. [cit. 2017-04-14].  
94Smlouva o Antarktidě ze dne 1. 12. 1959. čl. XI. [cit. 2017-04-14].  
95 Valné shromáždění OSN. A/RES/25/2625 ze dne 24. 10. 1970. Deklarace zásad mezinárodního práva 

týkající se přátelských vztahů a spolupráce mezi státy. [cit. 2017-04-10]. 
96 Valné shromáždění OSN. A/RES/37/10 ze dne 15. 12. 1982. Manilská deklarace. Kapitola I. čl. 5. [cit. 2017-04-14]. 
97 ZARTMAN, William. Mediation by Regional Organizations: The Organization for African Unity (OAU) in 

Chad. Mediation in International Relations. DOI: 10.1057/9780230375864_6. str. 82. 



 

 

 

27 

Dále vydalo Valné shromáždění OSN rezoluce A/RES/70/30498 v roce 2016, 

A/RES/68/30399 v roce 2014, A/RES/66/291100 v roce 2012, A/RES/65/283101 v roce 

2011 zabývající se posílením role mediace jakožto nástroje mírového řešení sporů. 

Rezoluce z roku 2016 zdůrazňuje význam všech zúčastněných stran do procesu mediace, 

pokud je to vhodné a v souladu s platným mezinárodním právem. Zároveň zde Valné 

shromáždění uznává potenciál zprostředkování při předcházení konfliktů. Toto bylo 

rovněž potvrzeno v rezoluci č. 2282 Rady bezpečnosti zde dne 27. 4. 2016.102  

Dále byla v letech 2008 a 2009 publikována Prohlášení předsedy Rady 

bezpečnosti s názvem „Udržování mezinárodního míru a bezpečnosti: zprostředkování 

a urovnávání sporů“.103  

V červnu roku 2017 vydal Generální tajemník OSN zprávu A/72/115 o aktivitách 

OSN na podporu mediace.104 Tato zpráva uznává, že zprostředkování je důležitým 

nástrojem pro předcházení, řízení a řešení konfliktů; analyzuje pět prvků podpory 

mediace a poskytuje příklady aktivit OSN v rámci každého prvku; a stanoví prostředky, 

pomocí kterých mohou subjekty systému OSN koordinovat svou podporu iniciativ 

zprostředkování na různých úrovních.105 Dále vydal Generální tajemník několik dalších 

zpráv a jednou z nich byla zpráva A/70/709 ze dne 2. 2. 2016106, ve které Generální 

tajemník OSN zdůrazňuje potřebu posílení kapacity zajistit prevenci konfliktu pomocí 

zprostředkování ze strany Sekretariátu OSN a pro spolehlivější financování těchto kapacit 

prostřednictvím běžného rozpočtu organizace. Taktéž byla vydána zpráva Generálního 

tajemníka A/70/328 o „Spolupráci mezi OSN a regionálními a sub-regionálními 

                                                 
98 Valné shromáždění OSN. A/RES/70/304 ze dne 26. 9. 2016. O posílení role zprostředkování v mírovém řešení sporů, 

předcházení konfliktům a jejich řešení. [cit. 2017-04-14].  
99 Valné shromáždění OSN. A/RES/68/303 ze dne 13. 8. 2014. O posílení role zprostředkování v mírovém řešení sporů, 

předcházení konfliktům a jejich řešení. [cit. 2017-04-14]. 
100 Valné shromáždění OSN. A/RES/66/291 ze dne 15. 10. 2012. O posílení role zprostředkování v mírovém řešení 

sporů, předcházení konfliktům a jejich řešení. [cit. 2017-04-14]. 
101 Valné shromáždění OSN. A/RES/65/283 ze dne 28. 7. 2011. O posílení role zprostředkování v mírovém řešení 

sporů, předcházení konfliktům a jejich řešení. [cit. 2017-04-14]. 
102 Rada bezpečnosti OSN. S/RES/2282 ze dne 2. 4. 2016. O postkonfliktním budování míru. [cit. 2017-04-14]. 
103 Prohlášení předsedy Rady bezpečnosti OSN. S/PRST/2008/36 ze dne 23. 9. 2008. Udržování mezinárodního míru 

a bezpečnosti: zprostředkování a urovnávání sporů. [cit. 2017-04-14]; Prohlášení předsedy Rady bezpečnosti OSN. 

S/PRST/2009/8 ze dne 23. 9. 2008. Udržování mezinárodního míru a bezpečnosti: zprostředkování a urovnávání sporů. 

[cit. 2017-04-14]. 
104 Zpráva Generálního tajemníka OSN. A/72/115 ze dne 27. 6. 2017. Zpráva o činnosti OSN pro podporu mediace. 

[cit. 2017-04-14]. 
105 Zpráva Generálního tajemníka OSN. A/72/115 ze dne 9. 8. 2017. Zpráva o činnostech OSN na podporu 

zprostředkování. [cit. 2017-04-14].  
106 Zpráva Generálního tajemníka OSN. A/70/709 ze dne 2. 2. 2016. Zpráva generálního tajemníka pro světový 

humanitární summit. [cit. 2017-04-14]. 
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organizacemi v mediaci“ v roce 2015.107 Tato zpráva popisuje snahy o posílení 

spolupráce a partnerství mezi OSN a regionálními a subregionálními organizacemi, 

zprostředkování kapacit a prohloubení strategických a operačních partnerství při 

provádění mediace. Dále tato zpráva taktéž posuzuje trendy v konfliktech 

a zprostředkování a připomíná základy efektivního zprostředkování jako pozadí snah 

o spolupráci. Zpráva popisuje vyvíjející se zkušenost a schopnosti OSN a regionálních 

a subregionálních organizací v oblasti zprostředkování a popisuje spolupráci, která 

pomáhá tomuto rozvoji. Zároveň identifikuje různé modely spolupráce, zdůrazňuje 

význam soudržnosti, koordinace a doplňkovosti v oblasti mediace a doporučuje další 

kroky v několika oblastech za účelem posílení spolupráce pro efektivnější 

zprostředkování. 

V rámci výše zmíněných dokumentů byla deklarována podpora OSN při rozvoji 

mediace mimo jiné v Africe. Africká unie přijala společný rámec pro posílení spolupráce 

v oblasti míru a bezpečí. V rámci tohoto plánu byl ze strany OSN poskytnut pevný 

institucionální rámec s cílem vybudovat efektivní strategické a operativní partnerství, tak 

aby Africká unie („AU“) mohla nadále rozvíjet svoji kapacitu řešit konflikty mírovou 

cestou. Toto bylo mimo jiné uskutečněno skrze Odbor pro politické záležitosti OSN, který 

poskytl technickou podporu AU při navrhování a provozování odborných seznamů 

obsahujících vhodné mediátory pro řešení jednotlivých konfliktů. Dále bylo uspořádáno 

společné školení zástupců AU a Odboru pro politické záležitosti OSN, s cílem sdílet 

zkušenosti v oblasti mediace a podpořit tak zavedení inovativní mírové architektury 

v Africe. 

I přesto, že se mezinárodní mediace stala velmi důležitým nástrojem řešení 

mezinárodních konfliktů, tak až do roku 2012 neexistovala žádná koherentní koncepce 

a strategie postupu v případě využití mediace, a tak bylo velmi náročné řešit konflikty 

pomocí mediace komplexně a na mezinárodní úrovni. Významným milníkem v oblasti 

strategické koncepce a zavedení pravidel mediace bylo už schválení Pokynů OSN pro 

efektivní mediaci („PEF“) 13. září 2012 na zasedání Valné hromady rezolucí číslo 

A/66/811.108 PEF jsou prvním a zásadním rámcem pro mediaci vydaným OSN, jehož 

cílem je popsat přístup OSN k mediaci, zvýšit efektivitu mediace a především poskytnout 

                                                 
107 Zpráva Generálního tajemníka OSN. A/70/328 ze dne 19. 8. 2015. Spolupráce mezi Organizací spojených národů 

a regionálními a subregionálními organizacemi v oblasti mediace. [cit. 2017-04-14].  
108 Valné shromáždění OSN. Pokyny OSN pro efektivní zprostředkování ze dne 13. 9. 2012. [cit. 2017-04-14]. 
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návod na to, jak postupovat při mediaci. PEF vysvětlují podstatu každého pojmu, 

nastiňují některé potenciální výzvy a dilemata, jimž čelí zprostředkovatelé, a nabízejí 

určitý návod, jak v daných případech postupovat. PEF se zabývají následujícími tématy: 

připravenost stran na mediaci, souhlas stran s mediací, nestrannost a nezávislost 

mediátora, inkluze společnosti do celého procesu, národní vlastnictví procesu řešení 

konfliktu, mezinárodní právo v oblasti mediace, koordinace mediačních snah a kvalitní 

mediační dohody. PEF uznávají, že všechny konflikty jsou jedinečné a vyžadují konkrétní 

přístupy, ale upozorňují na osvědčené postupy, které by měly být použity s cílem zvýšit 

vyhlídky na úspěch, minimalizovat potenciální chyby zprostředkovatele a pomáhat 

vytvářet příznivější prostředí pro mediaci. 

První kroky k rozvoji mezinárodní mediace byly však učiněny už před rokem 

2012. V roce 2006 byl sestaven Útvar mediační podpory („Mediation Support Unit“) 

v Oddělení pro politické záležitosti OSN, který podporuje mezinárodní mediátory 

prostřednictvím školení, poradenství, výzkumu a institucionálních znalostí.109 V současné 

době hraje Odbor pro politické záležitosti ústřední roli v úsilí OSN při prevenci a řešení 

etnických konfliktů. 

Útvar mediační podpory podpořil mírové procesy v rámci Hospodářského 

společenství států střední Afriky a AU.110 V následujících letech byl sestaven 

Pohotovostní tým mediačních expertů pro rychlé nasazení v konfliktních oblastech; 

Vědecká poradní rada OSN pro mediaci; několik tréninkových programů, včetně „UN 

High Level Mediation Course“, a také byl zahájen provoz speciální webové stránky 

s názvem „UN Peacemaker“.111  

Úprava mediace na mezinárodní úrovni není dostatečná, a i když je mediace 

jakožto nástroj řešení konfliktů zakotvena v mnoha mezinárodních dokumentech, je tato 

úprava velmi vágní. I když už v současné době existují PEF, tak zatím není na 

mezinárodní úrovni koherentně a závazně stanoveno, jak postupovat v rámci mediace, 

jak zohlednit jednotlivá specifika konfliktů, jak vybrat vhodného mediátora a mediační 

strategii, případně jaký právní rámec v případě mezinárodní mediace využít.  

 

                                                 
109 Mediation Support Overview. UN Peacemaker. United Nations. [online]. [cit. 2017-04-14]. Dostupné z: 

http://peacemaker.un.org/mediation-support. 
110 Zpráva Generálního tajemníka. S/2009/189 ze dne 8. 4. 2009. Zpráva o zlepšení mediace a jejích podpůrných aktivit. 

[cit. 2017-04-14].  
111 UN Peacemaker. United Nations. [online]. [cit. 2017-04-14]. Dostupné z:  http://www.peacemaker.un.org/. 

http://www.peacemaker.un.org/
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3.2. Výhody a nevýhody mezinárodní mediace v etnických konfliktech 

v Africe  

 

„Mediace je jako stavění mostů, neboť mediace staví mosty mezi kulturami, národy 

a rasami. “ 

- T.D. Jakes  

 

Mediace poskytuje mnoho výhod při řešení konfliktů, ale zároveň obsahuje 

i určité nevýhody. Tyto klady a zápory budou v této kapitole aplikovány na řešení 

etnických konfliktů v Africe. 

3.2.1. Výhody  

Mediace je co do procesu velmi jednoduchým a flexibilním nástrojem řešení 

sporů, protože je to postup, který se neustále mění a vyvíjí a reaguje na potřeby stran, 

které se nacházejí v konfliktní situaci.112 Neexistují kompletní procedurální pravidla, 

která musí být v rámci mediace dodržována, a tak může reflektovat individuální potřeby 

stran v daném konfliktu. V průběhu mediace je možné upravovat témata, která budou 

v mediaci řešena. To umožnilo pokrýt opravdu všechny problémy a otázky, které mezi 

sebou strany mají.  

Nadto je mediace v porovnání s ostatními nástroji řešení konfliktu relativně 

nenákladná a časově efektivní metoda. Toto je významným faktorem při řešení etnických 

konfliktů v Africe, které se taktéž neustále proměňují v prostoru a čase.  

Mediace je vhodným nástrojem pro vyřešení konfliktu mírovou cestou právě 

v Africe, protože umožňuje přijmout kolaborativní demokratický přístup při řešení 

konfliktu, jehož podstatou je doplnit a ne nahradit v Africe původní nástroje řešení 

konfliktu a také umožňuje stavět na již existujících lokálních metodách. Toto je zásadní 

právě v Africe, kde existuje silná klanová struktura a pro osoby z venčí, kteří neznají 

kulturu, zvyky a tradice je velmi složité konflikt efektivně řešit.113 

Zároveň je možno v rámci mediace zapojit jako mediátory jak lokální 

představitele, kteří dodají celému procesu důvěryhodnost a zohlední místní, kulturní, 

                                                 
112 BERCOVITCH, Jacob. Resolving international conflicts: the theory and practice of mediation. Boulder, Colo.: 

Lynne Rienner Publishers, 1996. Studies in inter13national politics (Boulder, Colo.). ISBN 15-558-7601-3. str. 13. 
113 CLOKE, Kenneth. Mediators Without Borders: A Proposal to Resolve Political Conflicts. [online]. [cit. 2017-04-

14]. Dostupné z: http://www.mediate.com/articles/cloke5.cfm. 
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náboženské a sociální tradice, tak zástupce z mezinárodní sféry, kteří zajistí průběh 

mediace z procesního hlediska. Tento model se nazývá co – mediace a umožňuje 

maximálně přizpůsobit proces stranám z hlediska jejich potřeb a zohlednit proměnlivé 

faktory ovlivňující konflikt, tak aby bylo možné dojít ke smírnému řešení.  

Jakmile vznikne spor, často se strany soustředí pouze na konkrétní problematiku 

sporu a ztrácejí určitý přehled a nadhled.114 Tím, že je mediátor schopen použít různé 

techniky, tak je schopen přetlumočit informaci druhé straně tak, aby jí opravdu slyšela 

a pochopila.115 Proto, pokud mediátor dokáže stranám zprostředkovat lepší pochopení 

jejich pozic, zájmu a cílů, je možné častokrát najít jejich průnik, a tak podpořit mediaci 

a řešení konfliktu. Toto umožní stranám postupně v rámci komunikace odkrývat 

jednotlivé potřeby a zájmy stran. Mediace umožňuje rozvoj komunikačních schopností, 

které sníží předsudky a umožní stranám zapojit se do konstruktivního dialogu. Toto je 

zásadní pro nalezení dlouhotrvající a funkční dohody.  

Tak aby bylo možno vyřešit etnický konflikt v Africe, je třeba, aby lidé 

v komunitách zasažených konfliktem, byli schopni vyvinout určité emocionální 

schopnosti a vazby, které jim pomohou pracovat se zlobou a vinou a umožní jim 

vypořádat se s jejich smutkem a ztrátou zároveň. V rámci mediace je stranám umožněno 

dosáhnout odpuštění a opětovnému sblížení, a tím pádem přetransformovat vztah stran. 

Toto je základním předpokladem pro to, aby byla nalezena dohoda, která uspokojí 

všechny strany sporu a bude udržitelná a dlouhotrvající.  

Výhodou mediace je, že umožňuje stranám zapojit se do procesu řešení konfliktů, 

aniž by je předem zavazovala k tomu dané řešení přijmout. Dále jim mediace umožňuje 

udržet kontrolu nad celým procesem a možnost nalezení kreativních řešení. Na rozdíl od 

soudního řízení se mohou strany dohodnout prakticky na čemkoliv, co neporušuje 

mezinárodní právo a další základní právní principy. Toto zvyšuje šanci, že bude mediační 

dohoda opravdu dodržena. 

Taktéž je výhodou mediace její dobrovolnost a důvěrnost. V případě že mají 

strany pocit, že mediace nevede ke kýženým řešením, mohou jí kdykoliv ukončit. 

Zároveň cokoliv co bude řečeno v rámci mediace, nesmí být použito před soudem a celý 

                                                 
114 BERCOVITCH, Jacob. Resolving international conflicts: the theory and practice of mediation. Boulder, Colo.: 

Lynne Rienner Publishers, 1996. Studies in inter13national politics (Boulder, Colo.). ISBN 15-558-7601-3. str. 37. 
115 Ibid. str. 35. 
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proces mediace je důvěrný. Toto často účastníkům etnického konfliktu poskytuje velkou 

výhodu.   

3.2.2. Nevýhody  

Mediátor může aplikovat v rámci mediace několik mediačních stylů, které 

ovlivňují přístup mediátora při řešení problému a jeho zapojení v rámci procesu. 

Problémem je, že se jen velmi málo publikací zabývá teoretickým vztahem mezi 

mediačním stylem a výsledkem mediačního procesu.116 Proto je pro mediátora velmi 

složité aplikovat správný mediační styl, a tak opravdu pomoci vyřešit konflikt.  

Osoba mediátora je zásadní pro proces řešení sporu pomocí zprostředkování. 

S tím je spojen fakt, že funkce mediátora není jednoduchá, většinou probíhají zdlouhavá 

vyjednávání s nejistým výsledkem, táhnoucí se až několik let, jež kladou vysoké nároky 

na nestrannost a schopnosti mediátora. Zároveň se strany musí na mediátorovi shodnout 

a musí v něj mít důvěru. Pokud mají strany pocit, že je mediátor zaujatý, spíše chce 

prosazovat svoje zájmy nad zájmy stran a nerozumí jejich potřebám, je jen malá šance, 

že si jej vyberou jako mediátora. J. G. Merrills upozorňuje na fakt, že je velice obtížné 

řešit spory mediací, jelikož často nelze nalézt vhodného a schopného mediátora. 

Pokud tedy strana sporu věří, že je plně v právu a může vyhrát případný spor nebo 

že je ještě brzy na to činit jakékoliv ústupky a kompromisy, tak zde pravděpodobně není 

prostor pro mediaci. 

Problém může vyvstat i s mediačními dohodami. Často je jednodušší se 

dohodnout na provizorních řešeních, ale v případě, že se během mediace neodkryjí 

opravdové důvody problému a nevyřeší se problém samotný, bude mít mediační dohoda 

jen velmi krátké trvání. Problémem je i vymahatelnost jednotlivých řešení, na kterých se 

strany dohodnou, právě z důvodu volnosti, která je do rukou stran při jejím tvoření 

vložena.117 Zároveň mediace nemusí vždy skončit mediační dohodou. Strany sporu nebo 

mezinárodní společenství může vynaložit čas a peníze a nakonec bude muset nalézt řešení 

pomocí jiných prostředků.  

                                                 
116 BEARDSLEY, Kyle C., David M. QUINN, Bidisha BISWAS and Jonathan WILKENFELD. Mediation Style and 

Crisis Outcomes. Journal of Conflict Resolution [online]. 2006, [cit. 2017-04-12]. DOI: 10.1177/0022002705282862. 

ISSN 0022-0027. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0022002705282862. str. 62. 
117 MERRILLS, J. G. International dispute settlement. 5th ed. New York: Cambridge University Press, 2011. ISBN 

0521153395. str. 41. 
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Na základě výše uvedeného je možné vidět, že mediace přináší mnoho výhod při 

řešení etnických konfliktů, ale strany, které se rozhodnou tuto metodu využít si musí být 

vědomy úskalí, která s sebou přináší a musí se snažit je maximálně potlačit. 
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4 Řešení etnických konfliktů pomocí mediace: případové 

studie  

 

Od poloviny 80. let 20 století se mediátoři účastnili řešení konfliktů v Africe, např. 

v Burundi, Demokratické Republice Kongo, Rwandě, Ugandě a dalších zemích. Tak, aby 

bylo dosaženo všech potřeb, se do procesů řešení konfliktů zapojovali jako mediátoři jak 

prezidenti, ministři zahraničních věcí, tak starší státníci, a to vše za účelem obnovení 

politického řádu, sociální soudržnosti a hospodářské stability. V této kapitole budou 

rozebrány dva z výše zmíněných případů – mediační snahy ve Rwandě a Burundi, které 

byly vyvinuty ve snaze vyřešit konflikty mezi etniky Hutu a Tutsi, které probíhaly v obou 

zemích. Autorka v této kapitole popisuje a analyzuje jednotlivé etapy mediačních snah 

a na závěr každé případové studie budou tyto postupy zanalyzovány a bude zhodnocena 

vhodnost a efektivita využití mediace pro daný konflikt. Závěrem bude učiněna 

komparace obou případových studií a autorka popíše základní body, které bylo možno 

z případových studií vypozorovat.   

 

4.1. Rwanda  

 

„Vím, že Bůh existuje, protože ve Rwandě jsem si potřásl rukou s ďáblem. Viděl 

jsem ho, cítil jsem ho, dotknul jsem se ho. Vím, že ďábel existuje, a proto vím, že existuje 

i Bůh.118 

- Romeo Dallaire  

Rwanda je hustě obydlená, středoafrická země, kterou před genocidou obývalo 

7 miliónů obyvatel.119 Zemi ovládala menšina Tutsi, která byla především majitelem 

dobytka, nad většinou Hutu, kteří se živili jako zemědělci a domorodým obyvatelstvem 

Twa.120  

Napětí a střety mezi etniky Hutu a Tutsi nebyly ve Rwandě ničím neobvyklým. 

V roce 1959, kdy Rwanda začala usilovat o nezávislost, vypukly boje mezi Hutu a Tutsi, 

                                                 
118 DALLAIRE, Roméo. Shake hands with the devil: the failure of humanity in Rwanda. Vintage Canada ed. Toronto: 

Vintage Canada, 2004, xviii, 562 s. ISBN 06-793-1172-6. str. 13. 
119 Republic of Rwanda. History. [online]. [cit. 2018-01-14]. Dostupné z: http://www.gov.rw/home/history/ 
120Rwanda: How the genocide happened. BBC News. [online]. [cit. 2018-01-14]. Dostupné 

z http://www.bbc.com/news/world-africa-13431486. 
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kteří bojovali o politickou kontrolu nad zemí. Násilí za sebou zanechala okolo 10.000 

mrtvých. Etnická skupina Hutu zvítězila a v roce 1962 prostřednictvím hnutí známého 

jako Parmehutu (strana pro emancipaci Hutu) došlo ve Rwandě rozhodujícímu posunu 

moci z rukou tutsijské menšiny do rukou Hutu.121 Stovky tisíc Tutsi uprchly do sousední 

Ugandy, Tanzanie, Burundi a Zairu. 

Prvopočátky událostí, které vyústily v rozsáhlou genocidu, lze sledovat již v roce 

1986, kdy ugandská rebelská armáda, která zahrnovala mnoho tutsijských uprchlíků 

z Rwandy, svrhla vládu v Ugandě. Nevyhnutelně a zejména ve světle pokračující 

diskriminace uvnitř Ugandy se rwandský kontingent povstalců obrátil směrem ke své 

vlasti. Na podzim roku 1990 vtrhli tutsijští bojovníci žijící v Ugandě do Rwandy s cílem 

sesadit vládu složenou z představitelů etnika Hutu.122 Tato skupina se nazývala 

Rwandskou vlasteneckou frontou („RVF“) a byla politickým protějškem rwandské 

vlastenecké armády („RVA“).123 V čele rwandské vlády stál prezident Habyarimana 

a tutsijskou povstaleckou armádu vedl Paul Kagame.   

 

4.1.1. Mediace konfliktu, 1990 - 1991 

V první fázi občanské války odmítl prezident Habyarimana jakkoliv vyjednávat 

se zástupci RVF a požádal o vojenskou podporu Belgie, Francie a Zairu.124 S postupnou 

eskalací konfliktu byl však pozván tehdejší prezident Zairu, Mobutu Sese Seko, aby se 

pokusil jakožto mediátor zprostředkovat komunikaci o mírovém řešení konfliktu mezi 

RVF a rwandskou vládou. Byla uspořádána dvě mediační jednání, jedno v říjnu 1990 

a druhé březnu 1991, během nichž Mobutu Sese Seko navrhl zajištění příměří, které bude 

kontrolováno Organizací africké jednoty („OAJ“), neutrální pozorovatelskou vojenskou 

skupinou. Mobutu, i přestože úspěšně zahájil svou roli mediátora, tak jeho osobní vztah 

                                                 
121 FEGLEY, Randall. Rwanda. Oxford: Clio Press Ltd., World Bibliographical Series, 1993. Volume 154. str. xxiii 
122 KHADIAGALA, Gilbert M. Mediation efforts in Africa’s Great Lakes Region. [online]. [cit. 2018-01-14]. Dostupné 

z: https://www.africaportal.org/publications/mediation-efforts-in-africas-great-lakes-region/. str. 50. 
123 I přes to, že RPA se skládala především z uprchlických rodin Tutsi žijících v Ugandě, od počátku šedesátých let 

zahrnovala RPA také uprchlíky Hutu a Tutsi z jiných sousedních zemí. Politické křídlo RVF veřejně nepožadovala 

zajištění Tutsi nadvlády ve Rwandě, ale cílem bylo ustanovení pluralitní vlády. Strategie povstalecké armády, která se 

vyvíjela poté, co byla v roce 1990 vyhlášena bojová vedení, nesledovala vojenské vítězství, ale spíše omezený pokrok 

na území Rwandy, jako páku pro dohodnuté vypořádání s Habyarimanou. Teprve poté, co zástupci Hutu zahájili 

genocidu v roce 1994, RPA změnila svůj cíl na hledání násilného zabavení vlády v Kigali. 
124 KHADIAGALA, Gilbert M. Mediation efforts in Africa’s Great Lakes Region. [online]. [cit. 2018-01-14]. Dostupné 

z: https://www.africaportal.org/publications/mediation-efforts-in-africas-great-lakes-region/. str. 50. 
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k rwandskému prezidentovi zapříčinil, že se stal jako mediátor všeobecně nepřijatelným 

a byl nucen z funkce rezignovat.125  

 

4.1.2. Mediace konfliktu, 1992 - 1993 

Po neúspěšném pokusu prezidenta Mobuty řešit konflikt pomocí mediace, se do 

mediačních snah zapojila Tanzanie. Zástupci Tanzanie mediovali konflikt                        

v letech 1992 -1993 a jejich snahy vyústily k podepsání dohody z Arushi v srpnu 1993.126   

První setkání ve věci formálních negociací mírového procesu začala v červnu 

1992, kdy se strany konfliktu sešly ve Francii, aby se dohodly na podmínkách 

a pravidlech, kterými se mírová jednání vedená v Tanzanii budou řídit.127  Tanzanijská 

vláda přidělila řešení konfliktu zástupcům z ministerstva zahraničních věcí a vedoucím 

mediačního týmu byl jmenován velvyslanec Ami Mpungwe. Mpungweho tým 

kontroloval tok informací mezi jednotlivými delegacemi, předsedal jednotlivým 

vyjednávacím komisím a koordinoval jednotlivá setkání a postupy s vládou 

a mezinárodními pozorovateli. Toto bylo zásadní pro provedení mediace, která 

zahrnovala mnoho aktérů s různými zájmy. Prezident Tanzanie, Ali Hassan Mwinyi se 

účastnil mediací pouze tehdy, pokud jednání uvízla na mrtvém bodě.  

RVF zastupovali Dr. Theogene Rudasingwa a Pasteur Bizimungu a tehdejší vládu 

reprezentovali členové tří rozdílných politických stran, jmenovitě Národní republikánské 

hnutí za demokracii a rozvoj, Liberální strana a také Koalice pro obranu republiky. 

Delegace RVF byla během mediačních jednání sjednocena, oproti tomu vládní delegace 

zrcadlila rozpoložení, které v té době vládlo v Kigali, hlavním městě Rwandy, mezi 

umírněnými a radikály. Toto rozdělení ve vedení vládní strany se později ukázalo jako 

škodlivé a kontraproduktivní, neboť konflikty mezi představiteli jedné strany sporu často 

blokovaly mediační jednání a posléze také zapříčinily oslabení řádného provedení mírové 

dohody z Arushi.128 

                                                 
125 KHADIAGALA, Gilbert M. Mediation efforts in Africa’s Great Lakes Region. [online]. [cit. 2018-01-14]. Dostupné 

z: https://www.africaportal.org/publications/mediation-efforts-in-africas-great-lakes-region/. str. 50. 
126 Ibid. 
127 TARR, Abdul. Arusha: Rwanda insight into the Arusha negotiation proces. DOI 10.13140/RG.2.1.1122.888. 

[online]. [cit. 2018-01-14]. Dostupné z: 

https://www.researchgate.net/publication/282439793_Arusha_Accords_Rwanda. 
128 JONES, Bruce D. Peacemaking in Rwanda:  The  dynamics of failure. London: Lynne Reinner. 2001.  DOI: 

10.1093/afraf/adg010. str. 72. 
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Zástupci Tanzanie během těchto rozhovorů vykonávali funkci mediátorů hned ve 

dvou směrech, a to mezi válčícími stranami ve Rwandě a mezi mezinárodními 

pozorovateli, kteří se taktéž účastnili jednání. Mediačních snah se účastnili představitelé 

Burundi, Francie, Německa, OAJ, OSN, Spojených států amerických, Ugandy a Zairu. 

Účast těchto mezinárodních aktérů byla zásadní, neboť podpořili potřebu řešit spor 

pomocí mediace svým vlivem a prostředky. Například když se strany zasekly na mrtvém 

bodě ohledně vytvoření národního vojska, byli to právě tito aktéři, kteří poskytli technické 

odborné znalosti o sestavení armády, což se ukázalo jako instrumentální pro nalezení 

kompromisu.  

Mediace se zprvu soustředila na zajištění dlouhodobého klidu zbraní mezi 

znepřátelenými etniky, a to především za účelem vybudování důvěry mezi stranami. Byla 

vytvořena administrativa, s cílem zajistit sdílení moci mezi všemi stranami sporu. Každá 

z bojujících stran nadále okupovala území, které v té době kontrolovala. Toto ujednání 

zapříčinilo, že RVF zůstalo v moci pouze relativně úzké pásmo v oblasti severní Rwandy, 

zatímco vláda nadále udržovala kontrolu nad větší částí národního území. Zástupci 

z Mali, Nigérie, Senegalu a Zimbabwe byli navíc pověřeni vytvořit nárazníkové zóny 

mezi danými oblastmi.129  

Poté, co byla dosažena dohoda o příměří, strany se soustředily na rozhovory 

ohledně sdílení výkonu moci. Se zaměřením na jednotlivé specifické aspekty konfliktu 

se podařilo rozdělit spor do menších zvládnutelných oblastí, a tím se vyjednávání 

o jednotlivých problémech zásadně usnadnilo. Takto nastavená struktura mediačních 

jednání umožnila podepsat na konci roku 1992 několik významných protokolů.130 

I přesto, že stále docházelo k ozbrojeným potyčkám, strany se sešly opět 

u vyjednávacího stolu v únoru 1993 kvůli mezinárodnímu nátlaku, který na ně byl kladen. 

Mezi březnem a srpnem 1993, tanzanští mediátoři vedli strany cíleně k podpisu všech do 

té doby projednávaných protokolů, které se posléze staly základem pro mírovou dohodu 

z Arushi. Základním předmětem dohody bylo zajištění nové demokraticky zvolené vlády 

sestávající ze členů obou etnik.  

                                                 
129 WAGE, David and Lois HAIGH. A Case Study on the Arusha Peace Agreement. 2004. [online]. [cit. 2018-01-14]. 

Dostupné z: http://consensus.fsu.edu/academic_directory/2004casestudies/HaighWageRwandaCaseStudy.pdf. 
130 KHADIAGALA, Gilbert M. Mediation efforts in Africa’s Great Lakes Region. [online]. [cit. 2018-01-14]. Dostupné 

z: https://www.africaportal.org/publications/mediation-efforts-in-africas-great-lakes-region/. str. 51. 
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Na žádost Ugandy a Rwandy pověřila Organizace spojených národů mírovou misi 

s názvem „Pozorovatelská mise OSN v Ugandě a Rwandě“ („UNOMUR“),131 která měla 

chránit hranice mezi oběma zeměmi. Tento mírový proces v té době odrážel úspěšný, 

téměř dokonalý výsledek řešení konfliktu.  

Tato dohoda zdánlivě řešila všechny společenské, ekonomické a politické 

problémy a důsledky bojů a mezinárodní společenství souhlasilo s tím, že zajistí vykonání 

dohody za pomoci mírových sil. Mediátoři však nezaznamenali během procesu 

zprostředkování míru strachu, která byla vyvolána mezi rwandskými elitami. Předmětem 

těchto obav byl strach z politické paušalizace a zprostředkovatelé si neuvědomili, do 

jakých mezí jsou ochotni pro zachování statusu quo Rwanďané zajít. Přinucení prezidenta 

Rwandy, aby podepsal a začal uplatňovat dohody z Arushi, se zdálo jako významný 

úspěch mediačních snah. Později se toto však ukázalo jako jeden z důvodů vypuknutí 

genocidy, neboť rwandská elita to považovala za své ohrožení. Aby si ochránili výsady, 

které se dle jejich názoru mezinárodní společenství snažilo odejmout, byli extremisté 

ochotni masakrovat své spoluobčany.132 

Tudíž křehké příměří, které bylo nastoleno uzavřením dohody z Arushi vydrželo 

do 6. dubna 1994, kdy bylo v ranních hodinách poblíž letiště v Kigali sestřeleno armádní 

letadlo s prezidenty Rwandy a Burundi na palubě. Tato událost byla použita jako záminka 

pro genocidu. Genocida byla vyvrcholením dlouhotrvající občanské války mezi 

majoritními Hutu a minoritními Tutsi a je označována, jako jeden z nejkrvavějších 

konfliktů, během něhož došlo k nejtěžším zločinům proti lidskosti a největších ztrátách 

na životech.133 Systematický masakr trval až do 4. července, kdy se tutsijské RPF podařilo 

obsadit hlavní město Kigali.134 Příloha č. 4 zachycuje místa jednotlivých bojů.  

 

                                                 
131 UNOMUR, anglicky nazvána United Nations Observer Mission Uganda–Rwanda, byla mírová mise vedená dle 

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 846. Cílem této mise byla kontrola státní hranice mezi Ugandou a Rwandou a 

zabránění případné vojenské podpory rwandských uprchlíků. Velitelem byl kanadský brigádní generál Roméo Dallaire, 

který následně velel i Pomocné misi OSN pro Rwandu v době rwandské genocidy. 
132 KUPERMAN, Alan J. The Other Lesson of Rwanda: Mediators Sometimes Do More Damage than Good. SAIS 

Review 16, no. 1 (1996): 221-40. doi:10.1353/sais.1996.0013. str. 222. 
133 EICHLER, Jan. Terorismus a války na počátku 21. století. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2007, 352 s. ISBN 978-802-

4613- 178. str. 60. 
134 Ústav mezinárodních vztahů. Mezinárodní politika 4, 2014 - Rwanda - Ústav mezinárodních vztahů. [online]. [cit. 

2018-01-14]. Dostupné z: http://www.iir.cz/article/proc-mirotvurci-osn-selhali-v-zabraneni-genocidy-ve-rwande. 
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Organizace spojených národů následně povolila mezinárodní mírovou sílu 

UNAMIR135 podle kapitoly VI Charty OSN, která obecně omezuje vojáky od využívání 

sil, s výjimkou sebeobrany, a podmínku jejich rozmístění na základě souhlasu místní 

vlády. Zatímco někteří kritizovali tento poslední aspekt dohod, mandát kapitoly VI 

Charty OSN je standardním operačním postupem pro provádění mírové dohody OSN 

a pravděpodobně by byl přiměřený, kdyby se strany i nadále zavázaly k provádění již 

předem přijatých dohod. 

 

4.1.3. Výsledek mediace a hodnocení snah  

Mediace v Arushi měla předpoklady stát se učebnicovým příkladem události, 

která je vhodná a připravená být vyřešena pomocí mediace. Konflikt byl zralý, mediátoři 

měli za sebou určité pákové efekty podporující udržení stran u jednacího stolu, mediátoři 

taktéž byli vedeni správnou motivací a existovala i srozumitelná zprostředkovatelská 

strategie. Tanzanští mediátoři řídili celý proces zprostředkování tak, aby do maximální 

možné míry zapojili všechny rwandské strany, které měly zájem na výsledku jednání. 

Mírová dohoda obsahovala detailní podmínky příměří a ústavní plán, který měl pomoci 

stranám i během příštích konfliktů.  

Tanzanie, ne jako Zair, předchozí mediátor, měla dobré vztahy s oběma stranami 

sporu, a tudíž byl celý proces vnímán jako legitimní. Institucionální základ primárních 

zprostředkovatelů, Ministerstvo zahraničních věcí, poskytlo dostatek prostoru pro řízení 

mediačních snah bez rozptýlení od jiných úkolů a funkcí. Na rozdíl od prezidentů, kteří 

jsou často přetíženi, tito úředníci měli možnost věnovat dostatek času celému procesu. 

Kromě toho rozdělení mediačních úkolů mezi jednotlivé členy týmu umožnilo věnovat 

se detailně jednotlivým specifickým problémům.136  

Mnohostrannost, kterou bylo možno sledovat při vyjednávání mírové dohody 

z Arushi, je dobrým příkladem koordinace lokálních a mezinárodních aktérů při mediaci. 

Z celého procesu vyplynula potřeba najít řešení, které bude lokální, i přes to, že mnoho 

                                                 
135 UNAMIR, anglicky nazvána UN Assistance Mission for Rwanda (Mise OSN pro pomoc Rwandě) byla mírová 

operace OSN ustanovená Radou bezpečnosti OSN dle kap. VI Charty OSN podle dohody rozmístění na základě 

souhlasu místní vlády. Zatímco někteří kritizovali tento poslední aspekt dohod, mandát kapitoly VI je standardním 

provozním postupem pro provádění mírové dohody OSN a pravděpodobně by byly přiměřené, pokud by strany zůstaly 

zavazovány k provádění dohod. 
136 KUPERMAN, Alan J. The Other Lesson of Rwanda: Mediators Sometimes Do More Damage than Good. SAIS 

Review 16, No. 1. 1996: 221-240. DOI:10.1353/sais.1996.0013. str. 221- 236. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Peacekeeping
https://cs.wikipedia.org/wiki/Peacekeeping
https://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace_spojen%C3%BDch_n%C3%A1rod%C5%AF
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mezinárodních aktérů, jako například Francie, mělo v této oblasti své zájmy. Taktéž 

vyplynulo, že v případě Afriky, je vhodné nalézt mediátory, kteří jsou místní a podpořit 

je v jejich mediačních snahách, spíše než extenzivně zasahovat do celého procesu skrze 

mediátora pocházejícího odjinud. Účast mezinárodních aktérů však přidala mediaci na 

důležitosti.   

Systém uvalení sankcí se zprvu taktéž zdál být efektivním. V roce 1993 Spojené 

státy poskytly Rwandě finanční pomoc ve výši 20 milionů dolarů na zajištění pokračující 

demokratizace, respektování lidských práv a právního státu a omezování násilí.137 Když 

vláda neplnila závazek, USA ukončily všechnu humanitární pomoc. Mezinárodní 

měnový fond a Světová banka postoupily ještě dále a zastavily veškerou pomoc.138 

Parlamentní shromáždění Evropské unie doporučilo, aby všechny členské státy zadržely 

zemědělské úvěry pro Rwandu. Zprvu to vedlo k opětovnému navázání diskuzí, posléze 

však tyto ekonomické sankce měly dopad na ochotu Hydarimany usednout k jednacímu 

stolu a nalézt rychle dlouhotrvající řešení.  

Další kladnou stránkou mediace bylo, že se obě strany zabývaly všemi hlavními 

body vzniku sporu a výsledná dohoda měla jasnou strukturu. Nejprve byly řešeny 

primární příčiny občanské války - přetrvávající otázka uprchlíků, nedostatek politické 

pluralizace a institucionalizovaná diskriminace. Za druhé byly řešeny problémy 

způsobené občanskou válkou, jako je potřeba přesídlit vnitřně vysídlené osoby a opětovně 

integrovat vojenské síly. Nakonec se dohoda zabývala potřebou zajistit bezpečnost během 

přechodu tím, že se zajistí neutrální mezinárodní síla. 

V období těsně po uklidnění situace v zemi se analytici snažili nalézt příčiny 

nastalé genocidy. V některých případech bývají jako důvod neúspěchu mírové mediace 

označovány nedostatečné zkušenosti a snaha mediátorů z Tanzanie, kteří měli očekávat 

snahy radikální skupiny Hutu zmařit výsledky mírových jednání a měli na to být 

připraveni a přijmout přiměřená opatření.139  

Pozornost se ale nesoustředila především na hledání důvodů neúspěchu řešení, 

kterého bylo dosaženo během mediace, ale zájem se okamžitě obrátil především směrem 

                                                 
137 BOUCHER, Richard. US Department of State Spokesman. 9. 3. 1993. [online]. [cit. 2018-01-14]. Dostupné z: 

http://dosfan.lib.uic.edu/ERC/briefing/dispatch/1993/html/Dispatchv4no11.html. 
138 African Rights. Rwanda--Death, Despair and Defiance. London: African Rights. 1994. ISBN 978-1899477036. str. 

83-84. 
139 Ibid.   
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k mezinárodní komunitě. Ta byla obviňována z toho, že nedokázala přijmout rychlé kroky 

k zastavení násilí.  

Zaměření se na události, které nastaly po vypuknutí násilných bojů, a okamžité 

obvinění mezinárodní komunity zapříčinilo přehlížení jedné z nejpodstatnějších lekcí, 

které je možné si z mediačních snah ve Rwandě pro budoucí zprostředkovatelské snahy 

odnést. Události, které vedly k tragédii v Rwandě, skutečně ukazují, že zprostředkování 

zůstává stále nepřesnou vědou. Zatímco přední odborníci v oblasti řízení konfliktů 

zdůrazňovali potřebu, aby mediátor při zajištění vymahatelnosti mediační dohody využil 

pákový efekt a sankční metody, jako je případné zadržení pomoci, omezení obchodu nebo 

uvalení sankcí v případě nedodržení vyjednaných dohod, zkušenost z Rwandy dokazuje, 

že využití takového sankcí je dvousečné a může vyvolat větší radikalizaci znepřátelených 

stran.140  

 

4.2. Burundi  

 

Burundi nacházející se v oblasti Velkých jezer zažívá od doby dosažení 

nezávislosti dne 1. července 1962 opakující se válečné střety, a to především mezi dvěma 

etnickými skupinami Hutu a Tutsi. V této době dominovala minorita Tutsi všechny 

aspekty moci nad většinou Hutu.141  

Jedněmi z největších konfliktů v této zemi byly boje, které proběhly v roce 1972, 

mezi rebely Hutu z jihu, kteří použili Tanzanii jako odrazový můstek, a kteří napadli zemi 

přes provincii Bururi, kde systematicky zabíjeli členy etnické skupiny Tutsi.142 

Represivní reakce burundské armády, nazývané Burundské ozbrojené síly („BOS“), byla 

stejně brutální a mířená proti členům obyvatelstva Hutu, včetně členů elity. Během bojů 

bylo zmasakrováno vládními jednotkami kolem 120 tisíc Hutuů. Toto bývá označováno 

jako tzv. burundská genocida z roku 1972. Válka vyústila v první projev vnitřně 

                                                 
140 KUPERMAN, Alan J. The Other Lesson of Rwanda: Mediators Sometimes Do More Damage than Good. SAIS 

Review 16, no. 1 (1996): 221-40. doi:10.1353/sais.1996.0013. str. 222. 
141 KHADIAGALA, Gilbert M. Mediation efforts in Africa’s Great Lakes Region. [online]. [cit. 2018-01-14]. Dostupné 

z: https://www.africaportal.org/publications/mediation-efforts-in-africas-great-lakes-region/. str. 52. 
142 BOSHOFF, Henri, Waldemar VREY and George RAUTENBACH. The Burundi peace process: from civil war to 

conditional peace. Pretoria: Institute for Security Studies. 2010 [online]. [cit. 2018-01-14]. Dostupné z: 

https://issafrica.s3.amazonaws.com/site/uploads/Mono171.pdf. str. 3. 
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vysídlených lidí v Burundi a mnoho obyvatel uprchlo do sousedních zemí. V roce 1988 

byli tisíce Hutu masakrováni Tutsi a mnozí z nich uprchli do Rwandy.  

Na začátku 90. let 20. století byly v zemi provedeny ústavní reformy, které vedly 

v červnu 1993 k volbám, kterých se účastnilo více politických stran. Prezidentem Burundi 

se stal Melichor Ndadye a jeho politická strana Fronta za burundskou demokracii 

(„FRODEBU“) taktéž vyhrála volby parlamentní.143 Představitelé této politické strany 

byli především z etnika Hutu.144 Melchior Ndadye se zasadil o reformy v oblasti vojenství 

a ekonomie s cílem potřít rozdíly mezi oběma etniky. Byl však zastaven vojensky 

vedenou vzporou a v říjnu roku 1993 byl tento první demokraticky zvolený prezident 

zavražděn. Toto přivedlo zemi do vlny plné bojů a násilí, při nichž bylo zabito více jak 

50 000 lidí a přes 150 000 jich bylo vysídleno. Smrt prezidenta Burundi vyvolala vlnu 

solidarity napříč mezinárodním společenstvím, ale snahy o intervenci byly zmařeny 

vojenskými představiteli Burundi. Zástupci Hutu z řad občanské strany si však přáli 

intervenci ze zahraničí za účelem znovunastolení jejich moci. V listopadu 1993, po 

intenzivních diplomatických vyjednáváních a zapojení představitelů OSN a OAJ 

souhlasili vojenští zástupci Burundi se vstupem jednotek OAJ s cílem monitorovat situaci 

v zemi. Jako součást těchto snah odsouhlasila Rada bezpečnosti OSN nasazení malého 

týmu mediátorů, který byl veden bývalým ministrem zahraničních věcí Mauretánie, 

Ahmedou Ould-Abdallahem, jako speciálním zástupcem Generálního tajemníka 

(„SZGT“).145 

 

4.2.1. Mediace konfliktu, 1994 - 1995 

 

Občanská válka probíhající mezi etniky Hutu a Tutsi měla, obdobně jako ve 

Rwandě, svůj původ v politické a ekonomické nerovnováze těchto dvou etnik. Proto si 

mediace vedená Ahmedou Ould-Abdallahem klada za cíl znovu obnovit fungování 

demokratických institucí, které byly svrženy po vojenském převratu, facilitovat dialog 

mezi stranami konfliktu, ustanovit komisi, která se bude zabývat událostmi října 1993 

a následnými masakry, a spolupracovat velmi úzce s OAJ. V posledním bodě kooperoval 

                                                 
143 Roku 1993 vyhrála volby hutuská strana FRODEBU a prezidentem Burundi se stal poprvé příslušník kmene Hutu 

Melchior Ndadaye. 
144 KHADIAGALA, Gilbert M. Mediation efforts in Africa’s Great Lakes Region. [online]. [cit. 2018-01-14]. Dostupné 

z: https://www.africaportal.org/publications/mediation-efforts-in-africas-great-lakes-region/. str. 52. 
145 Ibid. str. 53. 
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Ould-Abdallah s Papa Louis Fallem, a to zejména skrze výměnu informací a zajišťování 

jednání s burundskými stranami. Ould-Abdallahovi se povedlo zajistit podpis dohody 

v lednu 1994, jejímž obsahem bylo ustanovení nástupce bývalého prezidenta, kterým se 

stal Cyprien Ntaryamira. Ntarymira vedl vícestranný kabinet, ve kterém zastávali Tutsi 

40 % křesel.146   

Jednání SZGT, Ould-Abdallaha, jakožto mediátora v daném konfliktu si vyžádalo 

nespočet osobních slibů představitelům politických stran a tím zajištění rychlého podpisu 

dohody, která měla zabránit ještě většímu zhoršení tamní politické situace. Takovýto druh 

intervencí se odlišuje od běžné mediace, kdy mediátor pouze komunikuje se stranami 

jako třetí nezávislá a nestranná osoba, která stranám pomáhá komunikovat. Takovéto 

jednání poté může mít za následek rychle přijaté ústupky, které však nemají dlouhého 

trvání, protože strany za nimi plně nestojí. V konečném důsledku byl  Ould-Abdallah 

výkonný jako krizový manažer, nikoliv však jako mediátor.147 Výše zmíněná dohoda 

nedokázala zabránit násilným potyčkám mezi Hutu a Tutsi, ba naopak dohoda 

radikalizovala jednotlivce z řad Hutu. Situace se dále zhoršila poté, co byl prezident zabit 

spolu s rwandským prezidentem Juvénalem Habyarimana při letecké havárii v dubnu 

1994. Pozornost mezinárodního společenství se z Burundi obrátila směrem k Rwandě, ale 

Ould-Abdallah nepřestal s mediačními snahami a dále pokračoval ve snaze pomoci 

sjednat mezi znepřátelenými etniky mír.148  

V květnu 1994 byl jako prozatímní prezident zvolen Sylvestr Ntibantunganya. 

Ould-Abdallah započal nová jednání s tímto prezidentem, která vyústila v podpis vládní 

konvence v srpnu 1994 a nahradila bývalou ústavu státu. V nové ústavě byla přerozdělena 

křesla v kabinetu, kdy nově 55% připadalo zástupcům Hutu. Snahou nové ústavy bylo 

snížit násilí mezi stranami, ale ústava spíše přispěla k rozvoji militantního křídla Hutu. 

Toto vedlo k rezignaci Ould-Abdallah z pozice speciálního zástupce Generálního 

tajemníka v září roku 1995.149  

 

                                                 
146 KHADIAGALA, Gilbert M. Mediation efforts in Africa’s Great Lakes Region. [online]. [cit. 2018-01-14]. Dostupné 

z: https://www.africaportal.org/publications/mediation-efforts-in-africas-great-lakes-region/. str. 53. 
147 Ibid. 
148 Ibid.  
149 Ibid.  
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4.2.2. Mediace konfliktu, 1996 - 1999 

Stále se opakující a eskalující vzpoury generovaly další snahy a pokusy o řešení 

tohoto etnického konfliktu. I když někteří vládní zástupci volali po intervenci ze 

zahraničí, tak sub-regionální iniciativa, která byla založena na podzim 1995 pod 

patronátem Cartrova Centra, převzala iniciativu a navrhla znovuzahájení diplomatických 

jednání. Mezi účastníky Cartrovy iniciativy patřili bývalý prezident Mali Ahmoud Toure, 

jihoafrický biskup Desmond Tutu a bývalý prezident Tanzanie, Nyerere. Na summitu, 

který se konal v hlavním městě Tunisu, byl jakožto hlavní mediátor konfliktu v Burundi 

ustanoven právě Nyerere.  

Nyerere zorganizoval předběžné rozhovory ve městě Mwanza v Tanzanii 

v březnu a dubnu 1996. Tato setkání příliš neposunula řešení sporu. Hlavní překážkou 

během mediace se ukázalo nalezení spojení mezi hlavními znepřátelenými politickými 

stranami FRODEBU a Svazem národního pokroku („UPRONA“).150 Taktéž zástupci 

Tutsi odolávali snahám Nyerereho zapojit do vyjednávání ozbrojené rebely z Hutu. 

Jakmile došlo k patové situaci, Nyerere podpořil regionální aktéry, kteří hrozili 

vojenským zásahem. Buyoya a jeho vojsko vyvolali tuto hrozbu za účelem svrhnutí 

občanské vlády v červenci 1996. Buyoyovo povstání donutilo okolní státy uplatnit 

ekonomické sankce proti Burundi. Sankce zapříčinily zhoršení vztahu mezi Nyererem a 

burundskými autoritami a znemožnily pokračování mediace na příští dva roky. Během 

této patové situace se další aktéři, jako například komunita Sant Egidio v Římě nabídli 

pokračovat v mediačních jednáních, ale bez jakéhokoliv úspěchu. 

Pouze poté, co Buyoya získal větší sebedůvěru na domácí půdě, a kdy 

mezinárodní společenství vyvinulo tlak na regionální aktéry, aby byly odstraněny 

ekonomické sankce, bylo možno pokračovat v mediaci. K tomuto došlo v červnu 1998.  

Částečně inovativním přístupem Nyerereho, jak dodat větší legitimitu 

negociačním a mediačním jednáním, bylo ustanovení mezinárodně významných 

osobností do rolí předsedajících jednotlivých negociačních komisí.151 Komise a jejich 

předsedové byli: komise zabývající se charakterem konfliktu a jejím předsedou byl 

Armando Guebuza z Mosambiku, další komisí byla komise pro demokracii a vládu práva, 

                                                 
150 UPRONA je nacionalistická politická strana v Burundi, která většinu podpory získává od zástupců etnické skupiny 

Tutsi.  
151 KHADIAGALA, Gilbert M. Mediation efforts in Africa’s Great Lakes Region. [online]. [cit. 2018-01-14]. Dostupné 

z: https://www.africaportal.org/publications/mediation-efforts-in-africas-great-lakes-region/. str. 55. 
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jejíž předsedající byl Nicholas Haysom z Jižní Afriky. Dále byla ustanovena komise 

věnující se míru a bezpečnosti, vedená otcem Mato Zuppim z Itálie, komise věnující se 

ekonomickému rozvoji vedená Georgem Lennkhim z Rakouska. Vzhledem k tomu, že 

bylo v Arushe přítomno 19 stran účastnících se jednotlivých mediačních a vyjednávacích 

jednání bylo rozdělení konfliktu do jednotlivých subkategorií značným ulehčením 

negociací. Nevýhodu takového postupu je hrozba, že s přibývajícím počtem komisí se 

může vyjednávání značně zpomalit.  

Ustanovení předních osobností do čela jednotlivých komisí dalo mediaci 

mezinárodní charakter a neutralizovalo argumenty kritiků, kteří vytýkali dominanci 

Tanzanie v mírových jednáních. Na druhou stranu toto vyvolávalo nejistotu v týmu 

vedoucího mediátora Nyerereho, kdy jeho členové měli pocit, že jejich snahy a postupy 

jsou tímto zpochybňovány. Nyerere zemřel v říjnu 1999, a tím skočily jeho snahy 

o vyřešení konfliktu, ale do té doby byly již prezentovány první návrhy a dohody, které 

vyvstaly z práce jednotlivých komisí.  

   

4.2.3. Mediace konfliktu, 1999 - 2001 

Po smrti Neyrereho bylo třeba nalézt nástupce, který bude pokračovat v uzavření 

mírových dohod. Snahou bylo jmenovat osobu, která bude důvěryhodná pro všechny 

zúčastněné, a která bude mít silné vazby na mezinárodní společenství, ale i na daný region 

v Africe. Regionální aktéři si vybrali Nelsona Mandelu, u nějž věřili, že bude schopen 

zajistit, aby se zaměřila mezinárodní pozornost opět na vyřešení problémů v Burundi. Pro 

Mandelovu mediaci bylo nezbytné, aby získala podporu od regionálních aktérů, protože 

Buyoyeho vláda silně obhajovala potřebu obejít regionální aktéry, a to především 

Tanzanii. Jako kompromis zdědil Mandela strukturální nastavení mediačních procesů od 

svého předchůdce Nyerereho včetně zprostředkovatelského týmu.152 

Mandelova mediace se soustředila na tři základní body: inkluzi, důvěru 

a odpuštění. V případech, kdy Neyerereho tým vyloučil některé klíčové povstalecké 

frakce z jednání, Mandela signalizoval odhodlání je do mediačních snah opět zapojit. 

S charakteristickou autoritou a upřímností odsoudil burundské politické strany za to, že 

                                                 
152 KHADIAGALA, Gilbert M. Mediation efforts in Africa’s Great Lakes Region. [online]. [cit. 2018-01-14]. Dostupné 

z: https://www.africaportal.org/publications/mediation-efforts-in-africas-great-lakes-region/. str. 57 
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zklamaly svůj lid tím, že nerozpoznaly naléhavost potřeby ukončit válku. Navíc využil 

Mandela svých diplomatických schopností a prestiže k mobilizaci mezinárodních tlaků, 

tak aby jeho úsilí bylo dodáno na důvěryhodnosti. Při obnovení jednání v únoru 2000 

vyzval Mandela tehdejšího prezidenta Spojených států amerických, Billa Clintona, aby 

se skrze televizní vysílání spojil s delegáty, kteří se účastnili mediace. Taktéž loboval 

u Rady bezpečnosti OSN za to, aby se více věnovala potřebě nastolení míru v Burundi.153 

Vycházejíc z morální autority, osobního postavení a bezkonkurenční mezinárodní 

prestiže, Mandela převzal vedení jednání. Do léta roku 2000 dokončila většina výborů 

své negociace. Na konci těchto negociací předložil Mandela návrh dohody, který 

syntetizoval práci jednotlivých výborů. S připraveným návrhem dohody pozval Mandela 

světové vůdce, aby se zúčastnili ceremoniálu, i když některé ze stran konfliktu stále 

nepřijaly klíčová ustanovení dohody. Na konci to byla právě přítomnost mezinárodních 

představitelů a Mandelův šibeniční termín, které donutily 14 z 19 stran sporu ke 

kompromisu a k podepsání tzv. dohody z Arushi154 (angl. Arusha Peace and 

Reconcilliation Agreement for Burundi, někdy zkráceně nazývaná Arusha Accord) dne 

28. srpna 2000.155 

 Přestože byla dosažena bez příměří, dohoda z Arushi byla částečnou dohodou 

určenou k uzavření stran do určitého kooperativního rámce, ze kterého by se později mohl 

vyvinout skutečný mír. V rámci mírové dohody byla ustanoveno tříleté přechodné 

období, během něhož mělo dojít ke sdílení moci mezi jednotlivými etniky. Toto mělo 

sloužit jako nástroj pro obnovu důvěry, ale také mělo umožnit rebelům připojit se 

k mírovému procesu. Po podpisu dohody pokračoval Mandela v používání kombinace 

morálního tlaku, regionálního a mezinárodního vlivu na vyjednávání o vytvoření 

přechodných institucí a snahy nalézt příměří. Mandela také hrál ústřední roli 

v přesvědčení Jižní Afriky, aby poskytla vojenskou sílu na ochranu vedoucích 

                                                 
153 KHADIAGALA, Gilbert M. Mediation efforts in Africa’s Great Lakes Region. [online]. [cit. 2018-01-14]. Dostupné 

z: https://www.africaportal.org/publications/mediation-efforts-in-africas-great-lakes-region/. str. 57 
154 Dohoda z Arushi byla podepsána Burunskou vládou, CNDD, PALIPEHUTU, FRODEBU, UPRONA, stejně tak 

jako Alliance Burundo-Africaine pour le Salut, Alliance Nationale pour le Droit et le Développement, Alliance des 

Vaillants, Front pour la Libération Nationale, Parti Socialiste et Panafricaniste, Parti pour le Redressement National, 

Parti Indépendant des Travailleurs, Parti Libéral, Parti du Peuple, Parti pour la Réconciliation du Peuple, Parti Social-

Démocrate, Ralliement pour la Démocratie et le Développement Economique et Social and Rassemblement du Peuple 

Burundais. 
155 KHADIAGALA, Gilbert M. Mediation efforts in Africa’s Great Lakes Region. [online]. [cit. 2018-01-14]. Dostupné 

z: https://www.africaportal.org/publications/mediation-efforts-in-africas-great-lakes-region/. str. 57. 
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představitelů Hutu.156 Toto připravilo půdu pro zřízení mise Africké unie v Burundi 

(„AMIB“)157 a následnou operaci Organizace spojených národů v Burundi („ONUB“).158 

 

4.2.4. Mediace konfliktu, 2001 - 2005 

V roce 2001 se po Mandelovi, do role hlavního mediátora etnického konfliktu 

postavil bývalý jihoafrický náměstek prezidenta, Jacob Zuma. Mandela se během 

mediace soustředil především na zajištění přechodného období pro znovuobnovení 

institucionálního systému v Burundi. Zato Jacob Zuma se zaměřil na vyjednání příměří 

mezi znepřátelenými skupinami. Zuma čelil od začátku konkurenci od gabonského 

prezidenta Omara Bongy, který byl jmenován jedním z křídel rebelského hnutí, které se 

nazývalo Národní rada pro obranu demokracie - síly pro obranu demokracie 

(„CNDD - FDD“).159 Mandela, uvědomujíc si napětí, které mohlo být způsobeno 

snahami Bongy zapojit se do mediačního procesu, se opět zapojil do mediačních jednání 

s cílem harmonizovat zájmy jednotlivých mediátorů a odstranit tak zdroj napětí, ve který 

někteří povstalci doufali, že jej využijí. I přes to, že Bongo hostil některá mediační jednání 

o příměří, postupem času o celý proces ztratil zájem.160  

 První fáze přechodu začala 1. listopadu 2001 a mezinárodní komunita doufala, že 

rebelové z etnika Hutu shledají vládu jako legitimní, a proto se vážně zapojí do rozhovorů 

o příměří. Neshody uvnitř rebelského hnutí toto však činily obtížným. Zuma se během 

své mediace soustředil především na komunikaci s regionálními vůdci, neboť ti zůstali 

nepostradatelní při výkonu tlaku na jednotlivé strany. Současně se rozhodl zapojit 

jednotlivé roztříštěné skupiny rebelských povstalců v oddělených jednáních. Část těchto 

jednání znovu přezkoumala některá ustanovení o sdílení moci, které byly uzavřeny 

v dohodě z Arushi. Tato strategie se ukázala jako úspěšná již v srpnu 2002, kdy přechodná 

                                                 
156 KHADIAGALA, Gilbert M. Mediation efforts in Africa’s Great Lakes Region. [online]. [cit. 2018-01-14]. Dostupné 

z: https://www.africaportal.org/publications/mediation-efforts-in-africas-great-lakes-region/. str. 57. 
157 Africká mise v Burundi byla prvním nasazením vojenských jednotek AU. Mise byla schválena ústředním orgánem 

mechanismu pro prevenci konfliktů, řízení a rezoluce e v únoru 2003. AMIB získal mandát na jeden rok a byl nasazen 

od dubna 2003 do května 2004. Byla to integrovaná mise zahrnující vojenské kontingenty z Etiopie, Mosambiku a Jižní 

Afriky, stejně jako pozorovatele z Burkiny Faso, Gabonu, Mali, Toga a Tuniska. 
158 ONUB, anglicky nazvaná United Nations Operation in Burundi, byla zřízena rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 

1545 v květnu 2004, aby zajistila pokračování a implementaci Dohody z Arushi. 
159 Během burundské občanské války, byla CNDD-FDD nejvýznamnější povstaleckou skupinou a posléze se stala 

hlavní politickou stranou v Burundi. 
160 KHADIAGALA, Gilbert M. Mediation efforts in Africa’s Great Lakes Region. [online]. [cit. 2018-01-14]. Dostupné 

z: https://www.africaportal.org/publications/mediation-efforts-in-africas-great-lakes-region/. str. 58. 
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vláda dosáhla dohody s CNDD-FDD, která byla vedená Bosco Ndayikengurukiyem 

a frakcí vedenou Alainem Mugabarabonou. V říjnu 2002 zajistil Zuma svými mediačním 

úsilím mezníkovou dohodu mezi přechodnou vládou a největší politickou stranou CNDD-

FDD pod vedením Pierra Nkurunzize.161 V říjnu 2003 Nkurunziza podepsal Pretorijský 

protokol o politickém, obranném a bezpečnostním sdílení moci v Burundi.162 

 Pretorijský protokol a nasazení ONUB na začátku roku 2004 umožnily Zumovi 

a regionálním vůdcům soustředit se na zprostředkování rozhovorů o nové ústavě, které 

vyvrcholilo uzavřením ústavního kompromisu v Pretorii v srpnu 2004. Tato ústava byla 

schválena referendem v únoru 2005 a položila institucionální základ pro místní, 

komunální a parlamentní volby, které se uskutečnily v červnu a červenci 2005. S 58 % 

většinou v parlamentu byl zvolen prezidentem Nkurunziza, což znamenalo úspěšné 

ukončení přechodného období.163 

 

4.2.5. Výsledek mediace a hodnocení snah  

 Ould-Abdallahovi se povedlo skrze mediační snahy dosáhnout podpisu dvou 

velmi nestabilních a křehkých dohod za současného znovu zajištění částečné stability ve 

společnosti v Burundi. Zároveň se moc parciálně přesunula do rukou Tutsi. Ould-

Abdallah vykonával svou funkci v prostředí, kde občanská válka byla bezprostřední 

hrozbou, a ozbrojené síly odolávaly požadavkům externích aktérů na uzavření příměří. 

I přes to, že často bývá kritizován za to, že nebyl zcela neutrální a nestrannou třetí stranou 

a částečně podporoval zájmy Tutsi, tak dokázal zajistit přítomnost mezinárodních aktérů, 

kteří udrželi mediaci v chodu, a to v době, kdy to Burundi nejvíce potřebovalo.164  

I přes to, že byly Ould-Abdallahovi mediační snahy slabé a uspěchané, tak 

připravily půdu pro následující mediátory. Samotný Ould-Abdallah přisuzuje svojí 

rezignaci před dokončením zprostředkování mimo jiné tomu, že měsíc před tím, než byla 

podána, jmenoval tehdejší generální tajemník OSN nového vyslance pro oblast Velkých 

                                                 
161 KHADIAGALA, Gilbert M. Mediation efforts in Africa’s Great Lakes Region. [online]. [cit. 2018-01-14]. Dostupné 

z: https://www.africaportal.org/publications/mediation-efforts-in-africas-great-lakes-region/. str. 58. 
162 Pretorijský Protokol o sdílení politické moci, obraně a bezpečnosti ze dne 8. 10. 2003. čl. 1.1.12 a 1.1.15. [cit. 2017-

04-14]. 
163 KHADIAGALA, Gilbert M. Mediation efforts in Africa’s Great Lakes Region. [online]. [cit. 2018-01-14]. Dostupné 

z: https://www.africaportal.org/publications/mediation-efforts-in-africas-great-lakes-region/. str. 59. 
164 Ibid. str. 54. 
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jezer. Ould-Abdallah se obával, že přítomnost další osoby povede pouze k dalšímu 

štěpení mezinárodní komunity, která v té době musela jednat jednotně.165 

Nyerereho mediace je mimo jiné významná tím, že započal éru mediátorů 

v oblasti Velkých jezer, kteří byli bývalými státníky. Jedním z důvodů úspěchu jeho 

mediační snah byl fakt, že Nyerere byl již zkušeným mediátorem. Nyerere čerpal 

především z jeho zkušeností jakožto účastníka snah o sjednocení Tanzanie, a také jeho 

velmi vysokých morálních hodnot. Nyerere taktéž spolupracoval ve velké míře se 

zástupci mezinárodního společenství, což dodávalo jeho snahám legitimitu. Na druhou 

stranu musel Nyerere během svého úsilí svou práci koordinovat se zvláštními velvyslanci 

ze západních zemí, což činilo celý proces komplikovaným a v určitých chvílích 

neefektivním.  

Nyerereova mediace se uskutečnila v době, kdy panovala silná animosita mezi 

regionálními státy a vládou prezidenta Buyoya, která byla posílena o napětí zapříčiněné 

ekonomickými sankcemi. Nyerereova role staršího státníka jej zčásti izolovala od těchto 

problémů a umožnila mu jednat nestranně a nezávisle, což je jedním ze základních 

předpokladů pro úspěšného mediátora.  

Nyerere byl kritizován za své odhodlání vyloučit některé frakce Hutu od 

vyjednávacího stolu. Díky své diplomatické vytrvalosti si však Nyerere přese všechny 

překážky vysloužil respekt i mezi burundskými nepřáteli. Nakonec jej většina Burunďanů 

uznávala jako autoritativního státníka působícího v multilaterálním rámci, a který jim 

pomůže vyřešit jejich rozdíly.166 

Existovalo vzájemné podezření mezi Nyerereho a týmem západních vyslanců, 

zejména Howardem Wolpem ze Spojených států a Aldo Ajellem z Evropské unie, že tito 

vyslanci sice doplňovali mediační úsilí regionálních zástupců, ale zároveň v několika 

případech nepřiměřeně zasahovali do procesu zprostředkování. Tyto konflikty se 

projevily například, když se zástupci západního světa tvrdě snažili zajistit zrušení 

hospodářských sankcí, aniž by měli záruku, že prezident Buyoya po jejich zrušení bude 

opětovně pokračovat ve vyjednávání.  

                                                 
165 OULD-ABDALLAH, Ahmedou. Burundi on the Brink. Washington DC.: US Institute of Peace, Perspectives Series. 

2000. str. 90.  
166 KHADIAGALA, Gilbert M. Mediation efforts in Africa’s Great Lakes Region. [online]. [cit. 2018-01-14]. Dostupné 

z: https://www.africaportal.org/publications/mediation-efforts-in-africas-great-lakes-region/. str. 56. 
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Ostatní rozdílné názory obou týmů byly postupně vyřešeny jmenováním 

významných osobností do čela jednotlivých negociačních výborů. Vytváření efektivní 

koordinace mezi místními a mezinárodními mediátory v kontextu nerovnováhy zdrojů je 

obtížné, ale Nyerere a jeho tým přinesli na povrch napětí, které existovalo mezi oběma 

týmy. Do budoucna je nezbytné diskutovat o tom, jak lépe podpořit koordinační strategie 

mezi jednotlivými aktéry mediace.167 

N. Mandela, tím, že se vstoupil mediace, přispěl k oživení mediačních snah, které 

postupně začaly trpět únavou. Nelson Mandela se vyznačoval mediačním stylem, ve 

kterém spojil několik protikladných prvků -  odsouzení a chválu a také houževnatost 

a flexibilitu. Tímto N. Mandela přiměl vyjednavače, aby se snažili o koncesi, alespoň 

v určitých oblastech. Jakožto zástupce Jižní Afriky byl geograficky vzdálený od 

konfliktu, ale nikoliv úplně odtržený. Ve své funkci mediátora sloužil Mandela jako 

„hromosvod“ pro všechny strany. Tutsi ho obviňují z přenesení podmínek jihoafrického 

apartheidu do konfliktu v Burundi; naopak zástupci Hutu jej nařkli z předpojatosti 

v pohledu k menšinám. Tato dvojnásobná, ale protichůdná vnímání umožnila Mandelovi 

stát nad věcí a komunikovat s oběma stranami z pozice autority. Jeho znovuzapojení 

mezinárodní komunity do řešení konfliktu bylo rozhodující pro vyřešení některých 

politických překážek, které vznikly během Nyerereovy bitvy se západními vyslanci. 168 

Ačkoli vyvíjel Mandela větší kontrolu nad stranami než Nyerere, je nezbytné tyto 

dvě mediace vidět jako určité kontinuum, kde navazuje jedna na druhou a jedna z druhé 

čerpá. Mandela, který zdědil strukturu procesu, dosáhl mnohé v otázkách určování 

klíčových problémů konfliktu a hledání jejich řešení. Starší státníci Mandelových 

rozměrů jsou nezbytní při řešení afrických konfliktů, ale o to jsou vzácnější.169  

Zuma se ve svých mediačních snahách vydal ve směru, kterým se vydali i jeho 

předchůdci Nyerere a Mandela. Dokázal stavět z úspěchů předchozích iniciativ a pomohl 

rozšířit a posilovat Dohodu z Arushi. Toto úsilí také uspělo díky opakovaným snahám 

a odhodlání Jihoafrické republiky zasadit se o úspěšný výsledek v Burundi. Zuma si 

taktéž uvědomoval důležitost koordinace svých diplomatických snah s regionálními státy 

a aktéry, které v průběhu let investovaly značné prostředky do celého procesu. 

                                                 
167 KHADIAGALA, Gilbert M. Mediation efforts in Africa’s Great Lakes Region. [online]. [cit. 2018-01-14]. Dostupné 

z: https://www.africaportal.org/publications/mediation-efforts-in-africas-great-lakes-region/. str. 56. 
168 Ibid. str. 58. 
169 Ibid. str. 59. 
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Posilováním regionálního diplomatického rámce kolem Burundi, Zuma, jako před ním 

Mandela, přispěl k budování mostů mezi oblastí Velkých jezer a Jihoafrickou 

republikou.170 

Z výše uvedeného lze stanovit, že i když současná politická situace v Burundi není 

zdaleka stabilní, mediace zabránila tomu, aby došlo k násilnému konfliktu podobnému 

Rwandě.  

 

4.3. Komparace případových studií s ohledem k mediaci  

Na případových studiích prezentovaných v této práci je možné pozorovat, že čím 

dříve se začnou etnické roztržky řešit, tím větší je šance na jejich vyřešení. Zároveň se 

potvrdilo, že se mediace uplatní v případech, kdy mezi stranami sporu existuje určitý 

dlouhodobý vztah a je nezbytné nalézt takové řešení, které bude funkční i do budoucnosti. 

Mediace je převážně úspěšná v té fázi konfliktu, kdy si strany uvědomí, že je třeba změnit 

náhled na strategii a postup řešení konfliktu. Toto nastane v případě, že se strany nachází 

v patové situaci, nebo když si uvědomí, že je riskantní pokračovat ve sporu z důvodu 

devastujícího výsledku. Zkušenost z Rwandy poskytuje důležitou lekci, mediátoři musí 

být obzvlášť opatrní při využívání pákového efektu, zvláště v případě, kde navrhované 

řešení ohrožuje silnou zájmovou skupinu a kde mezinárodní společenství není ochotné 

prosazovat důsledně implementaci dohod uzavřených během mediace.  

Případové studie také potvrdily, že mezinárodní prvek v mediaci v Africe, 

například v podobě mediátora pocházejícího z jiné části světa, je nepostradatelný, pokud 

přináší do celého konfliktu nový pohled, nikoliv však, pokud se snaží stranám vnutit 

řešení, které je neslučitelné s jejich zásadami, kulturou a potřebami.  

Analyzované případy ukázaly, že je v současné době problémem nalézt 

mediátora, který by měl extenzivní profesionální zkušenosti, kredibilitu, a především 

vytrvalost řešit často dlouhotrvající a komplexní konflikt, a tudíž dochází často k jejich 

střídání v rámci řešení jednoho konfliktu. Zároveň úspěch mediace často závisí na tom, 

jak interní aktéři dokáží koordinovat své role s aktéry externími. Ti druzí jsou často 

nezbytní pro obdržení finančních prostředků a zajištění politických tlaků, avšak jejich 

zásahy do zprostředkovacích snah často celý proces komplikují.  

                                                 
170 KHADIAGALA, Gilbert M. Mediation efforts in Africa’s Great Lakes Region. [online]. [cit. 2018-01-14]. Dostupné 

z: https://www.africaportal.org/publications/mediation-efforts-in-africas-great-lakes-region. str. 59. 
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Z komparace provedené ve čtvrté kapitole taktéž vyplynulo, že nelze 

předpokládat, že konflikty jsou mediovatelné za všech okolností a ve všech kontextech 

a že pro veškeré etnické konflikty je mediace vhodným nástrojem pro jejich řešení.  
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Závěr 

Autorka si jako výzkumné téma této práce stanovila zjištění vhodnosti a efektivnosti 

zprostředkování, jakožto metody pro řešení etnických konfliktů v Africe. Cílem práce 

bylo poskytnout zhodnocení současné mezinárodní právní úpravy mediace, její 

dostatečnosti a celistvosti za využití publikací z několika různých vědních oborů, a to jak 

od českých, tak zahraničních autorů, a tím poskytnout čtenáři interdisciplinární vhled do 

problematiky mediace jakožto nástroje řešení etnických konfliktů. 

Ve své práci autorka došla k závěru, že v Africe je mechanismus řešení sporů ještě 

nevyvinutý a samotné prostředí je velmi náchylné k užití síly v jakékoliv formě, a tak je 

nalezení vhodného a efektivního mechanismu pro řešení sporů v Africe velmi složité. Na 

druhou stranu byla řada afrických regionálních organizací a bývalých státníků v historii 

nápomocna, zejména coby mediátoři, při řešení konfliktů. A i proto se v posledních letech 

OSN spolu s AU snaží o rozvoj a podporu mediace v této oblasti.  

Organizace spojených národů si uvědomuje význam mediace pro mezinárodní 

společenství. Z tohoto důvodu byla Radou bezpečnosti OSN a Valným shromážděním 

OSN odsouhlasena řada rezolucí, jako například S/RES/2282 v roce 2016, A/RES/70/304 

v roce 2016, A/RES/68/303 v roce 2014, A/RES/66/291 v roce 2012 a A/RES/65/283 

v roce 2011, zabývající se posílením role mediace jakožto nástroje mírového řešení sporů.  

Aktivně se do podpory zprostředkování zapojil i Generální tajemník OSN, který 

v červnu roku 2017 vydal zprávu A/72/115 o aktivitách OSN na podporu mediace. 

António Guterres a před ním Ban Ki Moon dále toto úsilí podpořili vydáním několika 

dalších zpráv, ve kterých žádali o spolupráci mezi OSN a regionálními a sub-regionálními 

organizacemi v mediaci a o prohloubení strategických a operačních partnerství při 

provádění zprostředkování.  

Mezinárodní mediace se zásadně začala rozvíjet na začátku 21. století. V roce 

2006 byl ustanoven Útvar mediační podpory v Oddělení pro politické záležitosti OSN, 

který podporuje mezinárodní mediátory v rozvoji jejich znalostí a schopností. Taktéž byl 

sestaven Pohotovostní tým mediačních expertů pro rychlé nasazení v konfliktních 

oblastech; Vědecká poradní rada OSN pro mediaci; několik tréninkových programů, 

a také byl zahájen provoz speciální webové stránky s názvem UN Peacemaker.  

V roce 2012 byla přijata koncepce a strategie postupu v případě využití mediace 

na mezinárodní úrovni, kterou byly Pokyny OSN pro efektivní mediaci. PEF poskytují 
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základní rámec popisující přístup OSN k mediaci a návod jak postupovat při mediaci 

a zvýšit efektivitu zprostředkovatelských snah.  

I přes zapojení mezinárodního společenství je stále problematické a prozatím 

nebylo vyřešeno, jak efektivně tento způsob řešení konfliktů právně upravit. Úprava 

mediace, jakožto nástroje řešení sporu v mezinárodní sféře je nedostatečná. Přestože řada 

mezinárodních dokumentů, jako například ÚPVMS z roku 1899 a 1907, Charta OSN, 

Bogotský pakt, Pakt Ligy arabských států a další, obsahují základní ustanovení věnující 

se mediaci, je tato úprava velmi obecná a vágní a pouze představuje státům mediaci jako 

jeden z možných prostředků pro řešení jejich sporu. Na druhou stranu se úspěch 

mezinárodní mediace značně odvíjí od každého z jednotlivých faktorů, které jej ovlivňují. 

Jednou ze zásadních výhod mediace je taktéž její neformálnost a možnost přizpůsobit se 

potřebám stran. Vyvstává tedy otázka, zda by přísnější úprava neznamenala potlačení 

právě této výhody mediace.  

Jak bylo možné pozorovat v případových studiích, předpovědět intenzitu, místo, 

míru, rozsah a trvání etnického konfliktu v současné době nelze a řešení minulých 

konfliktů nemusí být použitelné na nově vzniklé. Mezinárodní spory nejsou statickými 

spory a vyvíjí se v prostoru a čase. Proměnných je v mezinárodní mediaci tolik, že nelze 

jasně definovat a zahrnout všechny faktory a předpovědět, zda bude mediace úspěšná, 

vhodná a efektivní. Proto je třeba studovat různé případy mezinárodní mediace, které 

probíhají za různých podmínek a snažit se vždy aplikovat průřez osvědčených metod 

majíc na mysli nutnost individuálního přístupu. 

V případě mediace uskutečňované v Africe je možné stanovit, že zapojení 

lokálních mediátorů, ve formě státníků, známých a respektovaných osobností, zástupců 

vlády nebo regionálních organizací, kteří znají lokální prostředí, je nezbytné. Taktéž 

případové studie poukázaly na fakt, že Afrika je kontinentem, ve kterém jsou etnické 

konflikty zakořeněny hluboko v daném společenském systému a při jejich řešení je 

možné postupovat pouze velmi pomalu. Lze však konstatovat, že mediace je jedním 

zvhodných, nikoliv však výlučným nástrojem pro řešení etnických konfliktů. Mediace 

nabízí stranám flexibilní, časově i finančně dostupné a procesně jednoduché řešení, které 

zohledňuje potřeby a zájmy stran a umožňuje jim nalézt oboustranně výhodné řešení. 

V mnoha případech však bude doprovázena dalšími prostředky, jako například negociací 

nebo dobrými službami. 
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Seznam zkratek 
 

AMIB Mise Africké unie v Burundi  

AU Africká unie 

BOS Burundské ozbrojené síly  

CNDD-FDD Národní rada pro obranu demokracie - síly pro obranu demokracie 

DPO Deklaraci o právech osob patřících k národní, etnické, náboženské 

a jazykové menšině 

FRODEBU  Fronta za burundskou demokracii 

GAPŘMS Generální akt o pokojném řešení mezinárodních sporů  

MPPOP Mezinárodního paktu o politických a občanských právech 

MSD Mezinárodní soudní dvůr 

MTTR Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu  

OAJ Organizace africké jednoty  

ONUB 

OSN 

Operace Organizace spojených národů v Burundi  

Organizace spojených národů 

PEF Pokyny OSN pro efektivní mediaci 

RVA  Rwandská vlastenecká armáda  

RVF Rwandská vlastenecká fronta  

SZGT Speciální zástupce Generálního tajemníka  

UNAMIR  Pomocná mise OSN pro Rwandu 

UNOMUR  Pozorovatelská mise OSN v Ugandě a Rwandě 

UPRONA  Přední strana demokracie v Burundi 

ÚPVMS  Úmluva o pokojném vyřizování mezinárodních sporů 
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Abstrakt a klíčová slova v českém a anglickém jazyce  
 

Název práce: Mezinárodní mediace jakožto nástroj řešení etnických konfliktů v Africe 

Klíčová slova: Afrika, etnický konflikt, mediace, řešení sporů 

Abstrakt: 

 

Tato diplomová práce se zabývá mediací, jakožto nástrojem řešení etnických 

konfliktů v Africe. Autorka si jako výzkumné téma této diplomové práce stanovila 

zjištění vhodnosti a efektivnosti zprostředkování jakožto nástroje řešení etnického 

konfliktu v Africe. Cílem diplomové práce je poskytnout zhodnocení současné 

mezinárodní právní úpravy mediace, její dostatečnosti a celistvosti. Dále si autorka klade 

za cíl poskytnout komplexní a ucelený pohled na problematiku využití mediace při řešení 

etnických konfliktů v Africe, a to pomocí interdisciplinární analýzy odborné literatury, 

a to jak české, tak zahraniční. Autorka spatřuje svůj osobní přínos sepsáním této práce 

v tom, že v českém prostředí ještě problematika mediace jakožto nástroje řešení 

etnických konfliktů nebyla systematicky zpracována. 

Tato diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol, které jsou dále členěny do 

podkapitol. V úvodní kapitole této práce je popsán teoretický úvod do problematiky 

etnicity a její právní úprava. Dále se autorka zabývá původem vzniku etnických konfliktů. 

Druhá kapitola se věnuje mezinárodní právní úpravě řešení konfliktů. Taktéž jsou v této 

kapitole podrobněji rozebrány jednotlivé možné způsoby řešení mezinárodních konfliktů 

a je hodnocena jejich vhodnost pro řešení etnického konfliktu. Autorka jednotlivé mírové 

metody řešení konfliktu rozdělila do dvou kategorií – závazné a diplomatické způsoby. 

Třetí kapitola této práce rozebírá podrobněji mediaci jako prostředek řešení sporů, její 

právní úpravu na mezinárodním poli a její výhody a nevýhody.  

Na teoretickou část autorka navazuje empirickou částí, ve které rozebírá 

a komparuje dvě případové studie. První případová studie se věnuje mediačním snahám, 

které probíhaly ve Rwandě v letech 1990 - 1993. Druhý příklad analyzuje 

zprostředkování, které se uskutečnilo v Burundi v letech 1994 - 2005. Oba příklady se 

zaměřují na etnický konflikt, který vypukl mezi etniky Hutu a Tutsi. Autorka rozebírá 

jednotlivé fáze mediace a analyzuje dílčí postupy v obou zemích. Na závěr každé 

případové studie hodnotí mediační snahy jednotlivých účastníků, vhodnost konfliktu 

k mediaci a efektivitu jednotlivých snah. Na konci čtvrté kapitoly autorka komparuje obě 

případové studie a vytyčuje základní poučení a doporučení pro zefektivnění a zajištění 
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úspěšné mediace, které vyplývají z případových studií. V závěru autorka syntetizuje 

poznatky z dílčích kapitol, hodnotí míru a dostatečnost mezinárodní právní úpravy 

a autorka dochází k závěru, že je mediace jedním z vhodných nástrojů pro řešení 

etnických konfliktů v Africe.  
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Name of thesis in English: International mediation as a tool for ethnic conflict resolution 

in Africa  

Key words: Africa, dispute resolution, ethnic conflict, mediation 

Abstract:  

 

This diploma thesis deals with mediation as an instrument for ethnic conflict 

resolution in Africa. The author determined the feasibility and effectiveness of mediation 

as a tool for solving the ethnic conflict in Africa as the research topic of this thesis. The 

aim of the diploma thesis is to provide an evaluation of the current international legal 

regulation of mediation, of its sufficiency and integrity. Furthermore, the author aims to 

provide a comprehensive and complex view of the use of mediation in ethnic conflict 

resolution in Africa through an interdisciplinary analysis of the academic literature, both 

from Czech and foreign sources. The author sees her personal contribution by writing this 

thesis in the fact that in the Czech Republic the issue of mediation as a tool for ethnic 

conflict resolution has not been systematically researched yet.  

This diploma thesis is divided into four chapters, which are further subdivided 

into subchapters. The introductory chapter of this thesis describes a theoretical 

introduction to the issue of ethnicity and its legal regulation. Furthermore, the author deals 

with the origins of ethnic conflicts. The second chapter deals with the legal framework 

for international settlement of conflicts. This chapter also discusses in detail the various 

possible ways of solving international conflicts and assesses their suitability for solving 

ethnic conflicts. The author has divided the peaceful means of settlement of disputes into 

two categories - binding and diplomatic ways. The third chapter of this thesis discusses 

in more detail mediation as a means of resolving disputes, its legal framework and its 

advantages and disadvantages. 

The theoretical part of the thesis is followed by the empirical part in which the 

author analyzes and compares two case studies. The first case study focuses on mediation 

efforts that took place in Rwanda between 1990 - 1993. The second example analyzes 

mediation that took place in Burundi between 1994 - 2005. Both examples focus on the 

ethnic conflict that broke out between the ethnicities of Hutu and Tutsi. The author 

discusses the individual phases of mediation and analyzes partial practices in both 

countries. In the conclusion of each case study, the author assesses the mediation efforts 

of individual participants, the suitability of the conflict for mediation and the 

effectiveness of the efforts. At the end of the fourth chapter, the author compares the case 
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studies and outlines the basic lessons and recommendations arising from the case studies 

for streamlining and ensuring successful mediation. At the end of the diploma thesis, the 

author synthesizes the lessons learned from the subchapters, evaluates the degree of 

international law and the author comes to the conclusion that mediation is one of the 

appropriate tools for ethnic conflict resolution in Africa.  

 

 

 

 


