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Anotace
Práce se věnuje tématu uznání vlády z geopolitické perspektivy. Kromě teoretického
a historického přehledu uznání vlády jako takového, se práce v analytické části zaměřuje
s pomocí dvou případových studií především na prozkoumání geopolitických motivací,
které vybrané aktéry vedly k uznání vlád Juana Guidóa ve Venezuele, resp. Dočasné národní
přechodné rady (NTC) v Libyi. Případy vlády Juana Guidóa a NTC nebyly vybrány zcela
náhodně. Oba totiž nenaplňují jednu ze základních podmínek pro uznání vlády – a to úplnou
a efektivní kontrolu nad svým územím. Lze tedy očekávat, že právě v těchto případech vedly
uznávající aktéry k uznání těchto vlád i jiné stimuly, například právě stimuly geopolitické.

Annotation
The thesis deals with the topic of recognition of government from a geopolitical
perspective. In addition to a theoretical and historical overview of the recognition of the
government as such, the thesis in the analytical part, with the help of two case studies, is
mainly focusing on exploring geopolitical motivations of selected actors, which led to the
recognition of Juan Guidó's government in Venezuela and National Transitional Council
(NTC) in Libya. The cases of the government of Juan Guidó and the NTC were not chosen
randomly. Both do not fulfil one of the basic conditions for the recognition of the government
– namely complete and effective control over their territory. It can be, therefore, expected
that in these cases recognizing actors were motivated to recognize these governments by
other motives, namely geopolitical motives.
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1. Úvod
Tato práce si klade za cíl zmapovat na dvou případových studiích vlády Juana Guidóa
ve Venezuele a Dočasné národní přechodné rady (NTC) v Libyi instrument uznání vlády
(dále též uznání) z geopolitické perspektivy. Geopolitickým motivacím pro uznání vlády (na
rozdíl geopolitických motivací pro uznání státu) není v akademickém prostoru věnováno
příliš prostoru, a to i přesto, že se jedná o velmi zajímavé téma. Když už tomu tak je, je tak
činěno spíše z perspektivy mezinárodního práva
Případy vlády Juana Guidóa a NTC nebyly vybrány zcela náhodně. Oba totiž nenaplňují
jednu ze základních podmínek pro uznání vlády – a to úplnou a efektivní kontrolu nad svým
územím. V době uznání vlády Juana Guidóa některými státy měl totiž nad většinou
venezuelského území, ale i nad většinou venezuelských institucí (včetně armády) kontrolu
Nicolas Maduro. V případě Libye měl pak v době uznání NTC drtivou většinou vlád
kontrolu nad většinou území Muammar Kaddáfí, později různé menší ozbrojené skupiny.
Z tohoto důvodu lze usuzovat, že uznávající státy vedly k uznání těchto vlád i jiné stimuly,
například právě stimuly geopolitické.
Do tématu práce navíc ještě vstupuje fakt, že se instrumentu uznání vlády přibližně od
konce studené války téměř nepoužívalo, s tím, že některé státy deklarovaly, že místo vlád
uznávají jen státy jako takové. Nyní se však k instrumentu uznávání vlád evidentně znovu
přistupuje. Mezi důvody „znovuzrození“ tohoto fenoménu mohou patřit právě znovu
geopolitické motivace uznávajících států.
Právě výše zmíněná fakta stály za motivací k sepsání této práce, jejímž hlavním cílem
je právě pochopení toho, proč k uznání vlády Juana Guidóa a NTC některými státy vůbec
došlo, pakliže tyto vlády nenaplňovaly ani základní podmínku, nutnou pro uznání. I přesto,
že se geopolitické motivace pro uznání vlády budou zcela jistě případ od případu lišit, tak
lze na základě této práce poukázat na obecný trend, kdy některé státy nepřistupují k uznání
vlád normativně, ale na základě vlastních geopolitických zájmů v regionu, či státu
samotném.
Z hlediska struktury je práce členěna do tří hlavních kapitol. První část práce kromě
potřebných definic klíčových pojmů obsahuje i popis historického vývoje doktrín a právní
definici instrumentu uznání samotného.
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Následně ve druhé části práce již začínají, historicko-politickou a geopolitickou
analýzou Venezuely a Libye, samotné případové studie, mapující uznání vlád Juana Guidóa
a Dočasné národní přechodné rady (NTC). Tato část také reprezentuje jednu ze dvou
odchylek bakalářské práce od schválených tezí – v průběhu tvorby práce totiž vyvstala
potřeba uvést čtenáře do historicko-politického a geopolitického kontextu těchto zemí.
Geopolitické analýzy Venezuely a Libye jsou v obou případech rozděleny do čtyř částí,
každá popisující historicko-politický vývoj a geopolitický význam Venezuely, resp. Libye
z pohledu států, které měly v těchto regionech, případně přímo v těchto zemích historicky
silné geopolitické zájmy. U Venezuely těmito státy jsou USA, Rusko, Čína a Írán a u Libye
potom Itálie, Francie, Velké Británie a USA.
Toto rozdělení na pouhý výběr čtyř geopoliticky nejvýznamnějších aktérů v regionu,
resp. zemi samotné pak reprezentuje onu druhou odchylku od schválených tezí. Důvodem
tohoto zúžení je především omezený rozsah práce, který logicky nedovoloval velmi rozsáhlé
popsání motivací všech aktérů.
Tyto analýzy se pak následně staly jakýmsi kontextuálním základem pro třetí část práce,
ve které jsou zkoumány samotné geopolitické motivace uznávajících států pro uznání vlád
ve Venezuele a Libyi.
Výzkumná otázka, která by měla být v průběhu a v závěru této práce zodpovězena tedy
zní následovně: „Jaké geopolitické motivace v současnosti motivují státy k uznání
vlády?“
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1.1. Přehled literatury
Z hlediska zdrojů a použité literatury bylo v první – teoretické – části vhledem k jejímu
historicko-právnímu zaměření čerpáno především z monografií americké politoložky
specializující se na mezinárodní právo M. J. Petersonové: Recognition of governments: legal
doctrine and state practice 1815-1995 (2012), amerického právníka a politologa německého
původu Stefana Talmona: Recognition of governments in international law: With particular
reference to governments in exile (1998) a polsko-britského právníka Hersche Lauterpachta:
Recognition in International Law (1947).
V menší míře jsem v této části práce též využil odborné časopisecké články britského
právníka Thomase Granta (2000), amerického právníka Philipa Jessupa (1931), amerického
historika a politologa Charles Stansifera (1967) a britského politologa Davida Turnse (2003).
Ve druhé a třetí části práci tvořily stěžejní literaturu především kniha dvojice autorů
Javiera Corralese a Michaela Penfolda-Becerra Dragon in the Tropics: Hugo Chavez and
the Political Economy of Revolution in Venezuela (2011), dále monografie britské
politoložky specializující se na Blízký východ Alison Pargeterové: Libya: The Rise and Fall
of Qaddafi (2012), norské antropoložky Iselin Strønenové: Grassroots politics and oil
culture in Venezuela: The revolutionary petro-state (2017), belgického politologa Dirka
Vandewalla: Libya since Independence: Oil and State-building (2018) a opomenout nelze
ani vynikající monografii politického geografa Tima Marshalla: V zajetí geografie: Jak lze
pomocí deseti map pochopit světovou politiku (2018).
Dále jsou v této části čerpány informace z odborných článků americké politoložky Terry
Karl (1987), kanadského politologa Donalda Kingsburyho (2016), švýcarského politologa
Dereka Lutterbecka (2009) anebo amerického politologa alžírského původu Yahia H.
Zoubira (2002, 2006, 2009). V těchto dvou částech je také – vzhledem k aktuálnosti obou
témat – nezřídka užíváno zdrojů z renomovaných celosvětových médií (Reuters, Al Jazeera,
The New York Times, BBC, CNN, The Guardian, The Washington Post etc.).
Vzhledem k prakticky nulovému pokrytí tohoto tématu mezi českými autory je tak
v celé práci téměř výhradně využíváno děl autorů zahraničních.
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1.2. Metodologie
Metodologicky bude v teoretické části práce, zaměřené na historický vývoj a právní
statut uznání vlády, postupováno metodou analýzy výše zmíněných odborných textů.
Výsledný text tedy bude tvořit jakýsi ucelený souhrn, či syntézu již poznané matérie sepsané
k tomuto tématu.
Ve druhé části práce poté bude započato s dvěma případovými studiemi, jejichž cílem
je zodpovězení výzkumné otázky, zmíněné výše. Zde bude analyzován historicko-politický
a geopolitický význam Venezuely, resp. Libye ve vztahu ke státům, které měly v těchto
regionech, případně přímo v těchto zemích historicky silné geopolitické zájmy. U Venezuely
těmito státy jsou USA, Rusko, Čína a Írán a u Libye potom Itálie, Francie, Velké Británie a
USA.
Cílem této části práce je vytvořit jakýsi mezistupeň mezi částí věnované teorii a částí
věnované samotným geopolitickým motivacím států. Tato část by také měla naplňovat
funkci kontextuálního úvodu, který je nutný pro samotné pochopení geopolitických
motivací, popsaných v části třetí. Použito bude metod jak kvantitativního, tak kvalitativního
výzkumu.
A konečně v poslední třetí části práce bude věnován prostor pro samotné geopolitické
motivace státu. V této části dojde s pomocí informací uvedených ve druhé části, ale i
s pomocí odborných článků, vládních dokumentů a článků z médií k definici klíčových
geopolitických motivací výše zmíněných států pro uznání vlád ve Venezuele, resp. Libyi.
Stejně jako v předchozí části i zde bude užito metod kvantitativních i kvalitativních.
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2. Teoretický základ práce
2.1. Definice uznání vlády
Pro potřeby jednoznačného porozumění textu mé práce je nutné definovat klíčové pojmy
a termíny, které budu na následujících řádcích nezřídka užívat. Nejdůležitějším z nich je
uznání vlády a pojmy s tím související.
Ačkoli je pregnantní definice pojmu uznání vlády více než žádoucí – mimo jiné i
vzhledem k tomu, že na něm do velké míry má práce stojí – je velmi obtížné najít jednotnou
definici. Jistou nejednoznačnost, která se s tímto pojmem pojí, asi nejlépe shrnuje citát
bývalého britského ministerského předsedy Winstona Churchilla, který v telegramu
americkému prezidentu Franklinu Delanu Rooseveltovi na adresu uznání Francouzského
výboru národního osvobození (CFLN) 21. července 1943 píše: „Co znamená uznání?
Člověk přeci může někoho uznat císařem stejně jako obchodníkem se smíšeným zbožím.
Nemá smysl se bavit o uznání bez definice.“1
Protože si však má práce – jak jsem již ostatně zmínil – přímo vyžaduje rigidní definici
tohoto pojmu, rozhodl jsem se využít propracovaných definic z monografií, věnujících se
uznání vlády od americké politoložky specializující se na mezinárodní právo M. J.
Petersonové a amerického právníka a politologa německého původu Stefana Talmona.2

2.1.1. Uznání vlády
Uznání vlády lze dle Talmona definovat jako „ochotu (nebo v případě neuznání
neochotu) vstoupit do oficiálních3 (ne však nutně intimních) vztahů s vládou, které se uznání
týká.“4 Uznáním vlády dává uznávající strana zřetelně najevo, že uznávanou vládu bere jako
partnera rovného jakémukoli členu mezinárodního společenství, v případě neuznání pak
projevuje naprostý opak.
Uznání může mít (a obvykle i má) zcela konkrétní výhody – typicky je uznané vládě
umožněno navazování diplomatických vztahů, uzavírání mezinárodních dohod a úkony
1

Foreign Relations of the United States (1943), Vol. II, str. 173.
V průběhu této kapitoly samozřejmě budu čerpat i z děl dalších autorů, monografie těchto autorů však
budou pro tuto kapitolu naprosto stěžejní.
3
Konkrétní podoba oficiálních vztahů se pak případ od případu může lišit. (Wolfrum, R., & Philipp, C.,
2002, str. 569)
4
Talmon, S. (1998), str. 28
2
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legislativní a exekutivní moci této vlády jsou uznávaným státem považovány za legitimní.5
Neuznané vládě oproti tomu není umožněno užívat jakýchkoli výhod a ochrany
mezinárodního práva a úkony její legislativní a exekutivní moci jsou považovány za
neplatné.6
Někteří akademici7 se dokonce domnívají, že neuznaná vláda nemá právo vyhlásit válku
jinému státu. Uznání, či případné neuznání vlády může také manifestovat názor uznávajícího
státu na to, zda uznávaná, či neuznávaná vláda splňuje podmínky mezinárodního práva a
jestli je schopna fungovat v souladu s „univerzálně akceptovaným hodnotovým systémem.“8

2.1.2. Nutnost uznání
První otázka, kterou si ve spojení s uznáním vlády musíme nutně klást, je, kdy je uznání
vlády nutné. Velmi širokou odpovědí, na které se však shodne drtivá většina právních
teoretiků,9 je, že změna vlády musí proběhnout způsobem, který není v souladu s právem.10
Zatímco v 19. století rozdíl mezi legální a nelegální změnou vlády byl vnímán velmi
jednoznačně – tedy, že legální změna vlády je taková, která proběhne mírumilovnou cestou
a nelegální s pomocí násilných metod, praxe století 20. a o to méně století 21. již tak
jednoznačná není.
Například v meziválečném období bylo obecnou praxí, že debata o uznání, či neuznání
vlády nemusela být vedena v případě, že při změně vlády nedošlo zároveň k výměně hlavy
státu, anebo když násilí bylo pouze vedlejším efektem jinak zcela ústavní změny.11 Již z výše
popsaného je tedy zřejmé, že jak nástup Mussoliniho v Itálii, tak pozdější nástup Hitlera
nevzbudil v mezinárodní komunitě ani sebemenší náznak diskuse o uznání, či neuznání
těchto vlád.
Dalším typickým příkladem meziválečného období byly změny režimů v Latinské
Americe a na Pyrenejském poloostrově, kde byl prezident většinou zároveň hlavou státu i
vlády. Frakce usilující o změnu vlády tedy nejprve získaly post viceprezidenta a poté již
nechali prezidenta „dobrovolně odstoupit“ – i takové výměny tedy nevyžadovali uznání

5

Wolfrum, R., & Philipp, C. (2002), str. 569-570
Tamtéž
7
Např. Lauterpacht (1947)
8
Wolfrum, R., & Philipp, C. (2002), str. 570
9
Včetně M. J. Petersonové
10
V originále extra-legal (Peterson, M. J., 2012, str. 13)
11
Peterson, M. J. (2012), str. 13-14
6

10

mezinárodním společenstvím.12
Oproti tomu praxe v období studené války zcela opustila od celkem vágních pojmů
legální a nelegální a snaží se zavést zcela konkrétní pravidla na základě kterých by mělo
mezinárodní společenství postupovat.13 Výsledkem však je naprosté rozdrobení jakéhokoli
pokusu o jednotný postup při uznávání změn vlád.
Příkladem některých z těchto pravidel, která uvádí Petersonová ve své knize je nutnost
uznání pro státy, ve kterých hlava vlády či státu zůstává ve funkci i přes vypršení původně
avizované délky mandátu nebo pro státy, ve kterých dochází k tak rozsáhlému porušování či
změnám právního řádu, které by mohlo vyústit k zavedení zcela jiné formy, způsobu nebo
ideologie vládnutí.14 Především poslední zmiňovanou podmínku si však v období
bipolárního rozdělení světa vysvětloval jak „západní,“ tak „komunistický“ tábor zcela jinak.
V 80. letech 20. století pak došlo k rapidnímu odklonu mezinárodního společenství od
celkové praxe uznávání vlád a dále uznávalo jen existenci států jako takových.15 Dle
amerického politologa Brada Rotha k tomuto odklonu došlo především proto, že uznávání
vlád začalo být považováno za jakýsi nežádoucí produkt imperialismu, kdy tehdejší
„hegemoni v podstatě určovaly vítěze a poražené vnitrostátních konfliktů ve sférách jejich
vlivu.“16A když k uznávání docházelo, tak tomu tak bylo pouze na základě jediného kritéria
a to efektivní kontroly spravovaného území. Stále rozšiřující se skupina států, ve které
začínali vládnout sice efektivní, ale jinak zcela nelegitimní diktátoři však podle stejného
politologa donutila mezinárodní společenství uvažovat o návratu k uznávání vlád.17
V současné době tedy můžeme znovu sledovat návrat k praxi uznávání vlád, které však
v mezinárodním společenství probíhá zcela ad hoc a není v drtivé většině podmíněno
žádnými všeobecně platnými pravidly, či doktrínami. Ostatně i to bylo důvodem vzniku této
práce, jejímž cílem je mimo zjištění, proč se některé státy znovu vrátily k uznávání vlád.

2.1.3. Kritéria pro uznání vlády
Nyní se však již posuňme k samotným kritériím pro rozhodnutí o uznání vlády. Za zcela
12

Jako příklad Petersonová uvádí: dvě výměny prezidenta v Portugalsku roku 1926 nebo puče
v Dominikánské republice, Chile a Panamě všechny roku 1931. (Peterson, M. J., 2012, str. 14)
13
Peterson, M. J. (2012)
14
Tamtéž, str. 16
15
Talmon, S. (2009), str. 3-4; a Grant, T. (2000)
16
Roth, B.R. (2015), str. 143
17
Tamtéž
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základní kritérium pro uznání bývá považována efektivní kontrola nad celým územím státu
– jinými slovy, zda je vláda jediným suverénem ve vykonávání vnitropolitických
záležitostí.18 Někdy se používají i kritéria další, které Petersonová dělí na hlavní a vedlejší.19
Mezi hlavní patří podpora většiny společnosti; legitimita a schopnost a ochota naplňovat
mezinárodní závazky.20 Mezi vedlejší nezávislost na zahraniční vojenské podpoře; respekt
pro práva ostatních států; absence nepřiměřeného násilí při převzetí moci; převzetí moci
v souladu s mezinárodním právem a konečně respekt pro lidská práva.21

2.1.4. Formy uznání vlády
V okamžiku, kdy se vláda rozhodne pro uznání nové vlády druhého státu může pak tak
učinit několika způsoby. Mezinárodní právo dává v tomto možnost všem státům rozhodnout
se, zda novou vládu uznají explicitně, či tacitně.22 Druhým rozlišením, které už však není
vyžadováno po všech členech mezinárodního společenství, ale jen po těch, kteří toto
rozlišení sami akceptují, je de jure uznání,23 de facto uznání anebo (okrajově používané)
diplomatické.24 Na následujících řádcích se pokusím osvětlit rozdíly mezi těmito formami
uznání.
2.1.4.1.

Explicitní vs. tacitní

Podstatou explicitní uznání vlády – jak už název napovídá – je explicitní vyjádření uznání
vlády druhého státu. V 19. století existovaly v zásadě čtyři možnosti, jak toto explicitní
uznání provést. První z nich bylo odeslání oficiální kladné odpovědi na diplomatickou nótu
nové vlády, oznamující, že převzala moc ve státě.25 Taková odpověď přitom nemusela nutně
obsahovat slovo „uznání,“ stačilo, když byl text opatřený diplomatickými formulacemi a
byl adresován hlavě nové vlády, či jejímu ministrovi. Dalšími možnostmi pak bylo ústní
stanovisko velvyslance, či jiného diplomata, působícího v konkrétním státě, které muselo být
sděleno rovněž hlavě nové vlády, či jejímu ministrovi; ustanovení smlouvy s novou vládou,
která explicitně zmiňuje její uznání; anebo společná deklarace více států o uznání nové

18

Peterson, M. J. (2012), str. 29-35
Tamtéž
20
Tamtéž
21
Tamtéž
22
Tamtéž, str. 87-92
23
Někdy též de iure
24
Např. Talmon, S. (1998), str. 45; Petersonová však zůstává u tradičního dělení na de jure a de facto
25
Peterson, M. J. (2012), str. 86
19
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vlády. 26
Ve století 20. přišel společně s rozmachem masových médií a vzrůstajícím zájmem
veřejnosti o politiku i fenomén tiskových konferencí a tiskových zpráv. Ty nakonec – právě
kvůli zájmu veřejnosti, která chtěla o uznání nové vlády vědět jako první,27 převážily a staly
se běžným způsobem, jakým je nyní oznamováno explicitní uznání vlády.
Oproti tomu tacitní uznání vlády vzniká v okamžiku, kdy uznávající vláda provede akt,
který sice explicitně uznání nezmiňuje, jeho samotné provedení však uznání potvrzuje.
Petersonová ve své knize znovu zmiňuje tři způsoby, jakým bylo tacitní uznání vlády
prováděno na počátku 19. století – na rozdíl od způsobů explicitního uznání jsou však tyto
způsoby platné dosud. Prvním z nich je navázání formálních diplomatických vztahů; dalším
navázání formálních konzulárních vztahů; a posledním uzavření bilaterální smlouvy.28
Explicitní stejně jako tacitní uznání vlády má své výhody i nevýhody. Na první pohled
zřejmou výhodou explicitního uznání je jeho jednoznačnost. Ovšem i tacitní uznání má svou
velkou výhodu a tou je naopak právě jeho určitá tichost a nenápadnost, jakou lze uznání
provést. Ona nenápadnost může být v určitých případech výhodou jak pro uznávající, tak
uznanou stranu. Uznávající strana dá alespoň oficiálně najevo, že nezasahuje do vnitřních
záležitostí státu a uznaná strana se naopak vyhne jakýmkoli vnitrostátním diskusím o své
legitimitě. Praxe tacitního uznání byla typická především pro 20. století – a to například ve
30. letech pro Mexiko29 nebo později v období studené války pro vlády Austrálie, Belgie,
Velké Británie, Kanady, Francie a Švýcarska.30
Na závěr této podkapitoly zmíním ještě tzv. implicitní uznání, na které lze občas narazit
v některých zdrojích, a které používá především právník Stefan Talmon, a to pro popis praxe
Nového Zélandu, který v určitém období zcela upustil od uznávání vlád, ale svým reálným
diplomatickým chováním se dopouštěl právě onoho implicitního uznání.31 Implicitní uznání
je však fakticky totožné s výše zmíněným tacitním uznáním, jediným rozdílem je, že se
implicitní uznání používá výhradně pro státy, které se oficiálně jakéhokoli uznávání vlád

26

Tamtéž, str. 88
V jisté kontradikci k tomuto veřejnému zájmu šel zájem vlády, která chtěla uznání vládě druhého státu
doručit prve diplomatickou cestou a až poté toto své rozhodnutí sdělovat médiím, případně veřejnosti.
28
Peterson, M. J. (2012), str. 90
29
Více k tzv. Estradově doktríně v následující kapitole Historické trendy a doktríny a její podkapitole
Estradova doktrína (1930), str. 17
30
Peterson, M. J. (2012), str. 88
31
Talmon, S. (2009), str. 4
27
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zřekly.
2.1.4.2.

De jure vs. de facto (vs. diplomatické)

Oproti předchozímu rozdělení, kterým se řídí všichni členové mezinárodního
společenství, rozdělení na de jure a de facto uznání se – jak už bylo zmíněno výše – vztahuje
jen na státy,32 které v diplomatické praxi nesdílí klasické binární dělení na neuznání, či
uznání vlády a používají místo toho trojí dělení na neuznání; de jure uznání a de facto
uznání.33 Rozdíly mezi těmito formami uznání popíši níže.
V meziválečném období se rozdělení na de facto a de jure uznání používalo částečně
k rozlišení uznání, která jsou jen prozatímní, odvolatelná (de facto) a na druhou stranu
definitivní a neodvolatelná (de jure).34 Částečně se toto dělení též používalo k rozlišení mezi
vstoupením do omezených vztahů (de facto) a vstoupením do plnoprávných vztahů (de
jure).35 Další část aktérů toto dělení nepoužíval na uznání jako takové, ale na rozlišení de
facto a de jure vlády. Část akademiků36 se pak pokoušela v právních teoriích, ale i praxi
samotné prosadit způsob kolektivního uznání (uznávání by nebylo prováděno jednotlivě
státy, ale kolektivně prostřednictvím mezinárodní organizace – např. OSN).37 Zbytek států,
ale i právních teoretiků byli striktně proti jakémukoli dalšímu rozlišení, kromě již
fungujícího tacitního a explicitního.38 V tomto období zkrátka neexistovala žádná shoda nad
tím, jak tyto pojmy používat a co by v praxi měly označovat.
V podobném duchu probíhala právní debata i praxe i v období studené války a po ní.
Mezi státy, které toto rozlišení používaly asi nejobratněji lze bezpochyby řadit Spojené
království, které jednou toto rozlišení použilo pro de facto uznání nové vlády, jindy pro
uznání de facto vlády apod.39 Vždy však toto rozdělení použily tak, aby pro ně v dalších
vztazích bylo co nejvíce výhodné. Jak ale píše Petersonová i státy, které byly ve své praxi

32

Typické především pro Velkou Británii a státy Commonwealthu, Peterson, M. J. (2012)
Peterson, M. J. (2012), str. 92-98
34
Tamtéž
35
Tamtéž
36
Např. Lauterpacht (1947)
37
Spíše než o dalším způsobu uznání a tím pádem i o dalším rozlišení lze však hovořit spíše o jiné metodě
uznání, a tak tato metoda nebude již na dalších stránkách dále rozebírána.
38
Více k tomuto rozlišení viz předchozí podkapitola Explicitní vs. tacitní, str. 12
39
Peterson, M. J. (2012), str. 96
33
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konzistentní, se mezi sebou nedohodli na jednotném používání takovéhoto dělení.40
Dělení na de facto a de jure uznání zkrátka nikdy nedostalo svou pevnou definici (kterou
nejspíše ani nikdy nedostane) a stalo se tak především díky praxi některých států spíše čistě
diplomatickým nástrojem než mezinárodněprávním pojmem, se kterým je však (obzvláště
pro účely této práce) nutné počítat.
V závěru této podkapitoly ještě krátce zmíním jednu formu uznání – a sice uznání
diplomatické. To sice Petersonová ve své monografii explicitně nezmiňuje, ve své
monografii ji však zmiňuje Stefan Talmon. Ten na diplomatické uznání nahlíží jako na jakýsi
mezistupeň mezi uznáním de facto a de jure.41 Sám Talmon však ve své monografii dále
tvrdí, že forma diplomatického uznání měla své místo v mezinárodní praxi 19. století, ale
z politické reality dneška se již zcela vytratila. I Talmon tedy – co se současného dělení týče
– zastává binární dělení na de jure a de facto.

2.2. Historické trendy a doktríny
Na přelomu 19. a 20. století a pak především v první půli 20. století si velká část států
definovala své vlastní doktríny, kterými se snažily více, či méně úspěšně jednotně řídit při
uznávání cizích vlád. Společně s definicemi konkrétních doktrín naleznete na následujících
stránkách i historický kontext období, během kterého ke schválení konkrétní doktríny došlo.
Žádná z doktrín při tom nikdy spolehlivě nefungovala na celém světě, a dokonce
v mnoha případech ani uvnitř jednoho státu. Poměrně symptomatické je, že tyto doktríny
byly ve své většině vymyšleny a aplikovány na kontinentech Afriky a Latinské Ameriky –
tedy kontinentech, které historicky trápí nestabilita vlád a časté puče proti nim.

2.2.1. Tobarova doktrína (1907)
Základem tzv. Tobarovy doktríny se stala myšlenka ekvádorského ministra zahraničí
Carlose R. Tobara, která se později stala součástí Všeobecné smlouvy o míru a přátelství,
podepsané na Konferenci středoamerických zemí, kterou pořádaly a finančně zajišťovaly
Spojené státy společně s Mexikem. Mezi signatáře smlouvy patřily republiky Kostarika,

40

Kupříkladu švýcarská vláda používala de facto a de jure dělení na rozlišení částečných a plnohodnotných
vztahů s novou vládou, americká a kanadská vláda zase spíše rozlišovala mezi de facto a de jure vládou než
uznáním jako takovým. (Peterson, M. J., 2012), str. 98
41
Talmon, S. (1998), str. 45
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Salvador, Guatemala, Honduras a Nicaragua42 – Spojené státy a Mexiko smlouvu
nepodepsaly, neformálně se však zavázaly k jejímu dodržování.43
Z našeho pohledu nejdůležitější částí Smlouvy je článek, který všechny signatáře
zavazuje „neuznat žádnou vládu, která získá moc v kterékoli z těchto pěti zemí44 pučem nebo
revolucí proti již uznané vládě, pokud tyto změny nebudou doprovázeny i změnami
ústavními, které schválí svobodně zvolení zástupci lidu.“45 Jinými slovy – žádné uznání pro
neústavní vládu.
Dohoda začala být však záhy nerespektována46 Spojenými státy, a to hned o dva roky
později roku 1909, kdy americká vláda podpořila povstalce v Nicaragui nejen finančními,
ale i přímo vojenskými prostředky.47 Následně zcela v rozporu s doktrínou oznámila, že
prezidentem země neuzná žádného člena předchozí demokraticky zvolené vlády. O tři roky
později vyslala USA svou Námořní pěchotu do Nicaragui znovu, tentokrát aby podpořily již
novou vládu v boji proti rebelům.48 V kontrastu s tímto ale USA v roce 1911 s odvoláním
na doktrínu zprostředkovaly vyjednávání mezi rebely a vládou v Hondurasu.49 Došlo tedy
ke zcela paradoxní situaci, kdy USA nerespektovaly nebo přímo porušovaly doktrínu (která
měla původně sloužit k ochraně států Střední Ameriky proti vnějšímu vměšování cizích
států) k prosazování svých vlastních zájmů, a to i přesto, že nebyly jejími přímými signatáři.
Po několika dalších úmyslných nerespektováních doktríny stran USA50 se Kostarika,
Salvador, Guatemala, Honduras a Nicaragua v roce 1923 dohodly na přesnějším znění
dohody, ke které doplnily dvě podmínky, při kterých nelze nový prezident, viceprezident
nebo jakýkoli čelní představitel státu uznat: (I) Pokud se on nebo někdo z jeho příbuzných
podílel na puči, na základě kterého k převzetí vlády došlo a (II) Pokud byl v průběhu puče
nebo 6 měsíců před ním státním tajemníkem nebo důstojníkem v armádě.51 Tyto podmínky

42

Scott, J.B. (1908)
Stansifer, C. (1967)
44
Myšleny země signatářské
45
Stansifer, C. (1967), str. 253
46
Petersonová užívá i explicitnějšího „zneužívána.“ (Peterson, M. J., 2012)
47
Povstalce podpořilo dokonce několik jednotek americké Námořní pěchoty. (Peterson, M. J., 2012)
48
Peterson, M. J. (2012), str. 61
49
Tamtéž
50
Např. Kostarika (1917), kde USA odmítly uznat nového prezidenta, i přesto, že jeho zvolení bylo
v souladu s ústavou; Mexiko (1920), kde USA odmítly uznat prezidenta – důvodem byly dohody
s opozičními frakcemi, které mu zajistily potřebné hlasy ke zvolení; stejné dohody však USA uznaly, či
přímo zprostředkovaly v případech změn vlád v Hondurasu (1911), Dominikánské republice (1913) a Haiti
(1914), (Peterson, M. J., 2012, str. 60)
51
Stansifer, C. (1967)
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musely být zachovány, i když byla změna vlády doprovázena změnami ústavními a byla tak
(minimálně z pohledu ústavního) zcela legitimní.
USA však v nerespektování této doktríny pokračovaly dále, a navíc začalo docházet i
k poměrně častým neshodám mezi samotnými signatáři dohody. Tyto problémy eskalovaly
roku 1930, kdy v Latinské Americe proběhla celá řada pučů a revolucí na jejichž legitimitě,
či nelegitimitě se nebyly schopní dohodnout ani signatáři dohody a tím méně USA. V tomto
roce od dohody ustupuje Nicaragua a Salvador – o rok později se k nim přidaly i ostatní
státy.52 Zcela paradoxně tedy duch Tobarovy doktríny přežil nejdéle (alespoň oficiálně)
v případě USA, která se nejvíce jeho nerespektováním „zasloužila“ o jeho nefunkčnost – až
roku 1933 totiž schvaluje Rooseveltovu „Good Neighbor Policy,“ ve které se definitivně a
oficiálně odprošťuje od uznávání vlád na základě demokratické a ústavní legitimity.53
I přesto, že tato doktrína prakticky nikdy nebyla využívána jinde než v prostoru Střední
(případně Latinské) Ameriky a o její funkčnosti se dá úspěšně pochybovat, lze ji považovat
za jakýsi první pokus o kodifikaci procesu, jakým by měly být nové vlády uznávány.

2.2.2. Estradova doktrína (1930)
Společně s plošným opuštěním od podmínky ústavní legitimity vlády přichází v roce
1930 mexický ministr zahraničí Genaro Estrada s myšlenkou, která se stane základem tzv.
Estradovy doktríny. Onou myšlenkou je, že by uznání vlády mělo být založeno spíše na de
facto existenci oné vlády a její efektivní kontrole území než na její legitimitě.54 Ba co více
jakékoli soudy druhých státu o legitimitě nové vlády jsou na základě této doktríny
považovány za vměšování se do vnitřní suverenity státu. Pro uznání vlády na základě této
doktríny tedy stačí samotná existence vlády jako takové a její efektivní kontrola území, ne
však už její legitimita. Zároveň nebylo na základě této doktríny třeba explicitního uznání
formou např. prohlášení, ale stačilo uznání tacitní – typicky setrvání diplomatických
zástupců v zemi, a to i přes změnu její vlády.55
Tato doktrína byla první, jejíž význam nebyl už čistě lokální, ale regionální, či dokonce
globální. Petersonová její význam například dokazuje na nárůstu členů OSN – těch bylo
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v roce 1945 51, ale v roce 1980 už 154.56 Mnohé z vlád těchto nových států se přitom dostaly
k moci pomocí nelegitimních pučů a revolucí – důležitá však byla jejich faktická kontrola
nad územím, které zpravovaly. Debaty o legitimitě vlád v tomto období jako by téměř
utichly, a když se objevily, bylo to spíše důsledkem ideologického zápasu mezi Západem a
Východem. Jako příklad lze uvézt vládu Čínské lidové republiky, která nebyla dlouhou dobu
uznávána blokem západních států právě pro její ideologii a legitimitu (ačkoli držela efektivní
kontrolu v podstatě nad celým svým územím).
Nespornou výhodou Estradovy doktríny byl fakt, že k uznání vlády stačila pouze jedna
objektivní podmínka, a to její efektivní kontrola území, které si nárokovala. To znamenalo,
že bylo do značné míry zamezeno využívání uznání vlády k prosazování zájmů států, které
uznání udělovaly. Zamezilo se tak i vzniku nestabilních vlád, které sice v očích některých
států byly legitimní, či dokonce založeny na „správné“ ideologii, ale ve skutečnosti neměly
žádnou kontrolu nad svým územím. Zároveň však kvůli této doktríně začalo také docházet
k čím dál častějším krvavým pučům, revolucím, či secesím různých území, jejichž
výsledkem byla uznání sice efektivní, ale naprosto nelegitimní vlády.

2.2.3. Stimsonova doktrína (1932)
Stimsonova doktrína ve svém rozsahu a využití rozhodně nebyla natolik globální jako
předchozí doktrína Tobarova, či dokonce Estradova, i přesto je však její místo v tomto výčtu
velmi důležité, a to z prostého důvodu, zavedla totiž možnost explicitního neuznání vlády.
Do vzniku Stimsonovy doktríny bylo totiž vládu možné explicitně, či tacitně uznat nebo
tacitně neuznat, neexistovala však žádná podmínka, která by pozitivisticky implikovala
explicitní neuznání vlády. Onou podmínkou pro explicitní neuznání vlády, se kterou přišel
americký ministr zahraničí Henry L. Stimson, bylo, že se žádná vláda usilující o uznání
nesměla k moci dostat za pomocí agrese, či vojenské intervence jiného státu.57
Základem této doktríny se stalo Stimsonovo prohlášení k obsazení čínského Mandžuska
jednotkami japonské armády. Stimson v prohlášení právě na základě výše zmíněné
podmínky odmítl obsazení a uznání následné japonské loutkové vlády v Mandžusku.58
Ačkoli byl později v roce 1970 princip Stimsonovy doktríny kodifikován v rezoluci Valného
56

Zdaleka ne všechny tyto nové státy však vznikly na základě Estradovy doktríny. Patrný je rozhodně i vliv
dekolonizace, především pak Roku Afriky (1960). Kauzalita tedy rozhodně není tak přímá, jak ji Petersonová
prezentuje. (Peterson, M. J., 2012, str. 75)
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shromáždění OSN č. 2626,59 tak její využití v praxi bylo marginální a řídily se jí prakticky
jen Spojené státy.60 Důvodem je dle Petersonové i fakt, že toto pravidlo bylo aplikovatelné
jen na změny režimu, které doprovázelo užití síly vně státu, zcela tak zanedbávalo možnosti
užití jakékoli síly vnitrostátními frakcemi usilujícími o moc.61 Za jediný skutečně praktický,
důležitý a globální dopad této doktríny je tak považována rezoluce Rady bezpečnosti OSN
č. 662, která v roce 1990 neuznala iráckou anexi Kuvajtu a tím zavedla v mezinárodním
právu pojem kolektivního neuznání.62

2.2.4. Betancourtova doktrína (1959)
Když se venezuelský politik Rómulo Betancourt ujal 4. srpna 1959 prezidentského
křesla, načrtl hned ve svém inauguračním projevu první kontury venezuelské zahraniční
politiky, které se staly základem tzv. Betancourtovy doktríny.
Principem této doktríny, podle které se Venezuela řídila až do roku 1969 a nástupu
prezidenta Rafaela Caldery, bylo pravidlo: „žádné uznání pro vlády, které se k moci dostaly
nelegální cestou.“63 Téměř ihned po nástupu Betancourta do úřadu tak Venezuela přerušila
diplomatické vztahy nejen s Kubou, ale i Argentinou, Brazílií, Guatemalou, Hondurasem a
Peru a ke stejnému aktu začala přesvědčovat i ostatní členy Organizace amerických států
(OAS).64 Naopak blízké vztahy navázala se Spojenými státy, které dlouhou dobu o izolaci
především Castrovy Kuby usilovaly a ve Venezuele tak nalezly „latinskoamerického
spojence.“
S nástupem Rafaela Caldery na post venezuelského prezidenta roku 1969 však země od
této doktríny upustila, protože si byla až příliš dobře vědoma toho, že tento do jisté míry
„principiální přístup“ není v souladu s cíli její zahraniční politiky, kterými byla „regionální
ekonomická spolupráce, regionální leadership a globální vliv na dialog mezi severem a
jihem Ameriky.“65
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„Žádné teritoriální změny vyplývající z hrozby užití síly nebo jejího užití samotného nejsou považovány za
legální.“ (UN 2626, 1970)
60
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pozici setrvávaly až do rozpadu SSSR v roce 1991, oproti tomu např. Velká Británie tuto anexi schvalovala
od samého počátku
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např. genocida, masové fyzické likvidace opozice a odpůrců režimu apod. (Peterson, M. J., 2012)
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2.2.5. Olympiova doktrína (1963)
Sylvanus Olympio byl prvním prezidentem Toga, který se však rovněž stal 13. ledna
1963 obětí prvního puče66 na africkém kontinentu od tzv. Roku Afriky (1960). Lídři
ostatních zemí afrického kontinentu sice zprvu novou vládu Nicolase Grunitzkého odmítaly
uznat (krom uznání by totiž de facto uznaly i samotný puč, který by se příště mohl týkat i
jich). Nakonec však již za několik měsíců vstoupila nová vláda Toga do diplomatických
vztahů s většinou afrických zemí. Pomyslným posledním krokem vedoucím k uznání nové
vlády bylo pak přizvání Toga k podpisu zakládající Charty Organizace africké jednoty
(OAJ) 25. května 1963.67
Hlavní důvodem, které lídry OAJ vedlo k uznání nové vlády Toga byl fakt, že nová vláda
měla efektivní kontrolu nad hlavním městem Lomé. Tento argument se stal později
základem tzv. Olympiovy doktríny.
Ačkoli bývá Olympiova doktrína odbornou veřejností často opomíjena, 68 její historický
význam je nezpochybnitelný. Zmíněné pravidlo o efektivní kontrole hlavního města bylo
totiž užito při mnoha dalších pučích,69 které – po tom v Togu – následovaly. Příkladem budiž
při převratu v Zairu, vedeného Mobutem Sese Sekem, který byl následně uznán prezidentem,
i přesto, že kontroloval o něco málo více než hlavní město Kinshasu.70
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Vedeným vojáky Emmanuelem Bodjollé a Étiennem Eyademou (Herbst, J., 2000)
Herbst, J. (2000)
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Důvodem je především fakt, že doktríny bylo užíváno především v Africe.
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3. Analýza historicko-politického vývoje a
geopolitického významu Venezuely a Libye
Pro posouzení geopolitických motivací států, které uznaly přechodnou vládu ať už Juana
Guaidoá ve Venezuele nebo Dočasnou národní přechodnou radu (dále též NTC)71 v Libyi je
nutné znát historicko-politické pozadí a geopolitický význam těchto států. Proto bude na
tomto místě, ještě před samotným zkoumáním geopolitických motivací vybraných států pro
uznání těchto entit, vytyčen prostor pro analýzu obou států (tj. Libye a Venezuely).
Tato analýza bude v obou případech rozdělena do čtyř podkapitol, každá popisující
historicko-politický vývoj a geopolitický význam Venezuely, resp. Libye z pohledu států,
které měly v těchto regionech, případně přímo těchto zemích historicky silné geopolitické
zájmy, a které mají zároveň diplomatickou kapacitu ovlivnit ostatní státy v jejich rozhodnutí.
U Venezuely těmito státy budou USA, Rusko, Čína a Írán a u Libye potom Itálie, Francie,
Velké Británie a USA. U těchto států budou pak také následně v další kapitole zkoumány
jejich geopolitické motivace pro uznání vlády Juana Guaidoá, resp. NTC.

3.1. Analýza historicko-politického vývoje a geopolitického
významu Venezuely
Venezuela (oficiálně Bolívarovská republika Venezuela – República Bolivariana de
Venezuela) leží v severní části Jižní Ameriky a její rozloha 912 050 km2 z ní činí 6.
nejrozlehlejší stát kontinentu.72
Stejně jako většina jihoamerických státu má i ona svou bohatou historii a kulturu, ale i
největší zásoby ropy na světě,73 což z ní již před mnoha desítkami let vytvořilo území, na
kterém se střetávají zájmy regionálních ale i světových velmocí. Ropa z Venezuely také dle
německé politoložky Annegret Mähler nebo kanadského politologa Donalda Kingsburyho,
vytvořila (prakticky ze dne na den) typického představitele rentiérského státu.74
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M.1: Mapa Venezuely

Zdroj: CIA Maps VEN (2020)

Nalezení ropy v červnu 1914 a následné otevření prvního ropného vrtu v Mene Grande
ve státě Zulia na západě země75 lze bez přehánění pokládat za počátek moderních dějin země.
Tím se totiž z této původně jedné z nejchudších zemí Latinské Ameriky,76 ve které navíc od
její nezávislosti roku 1830 až po celý zbytek 19. století probíhaly různé lokální konflikty77 a
jejíž ekonomika byla orientovaná spíše na zemědělství, stal již v roce 1928 největší exportér
ropy na světě78 a v roce 1935 nejbohatší země Latinské Ameriky.79 Což z ní učinilo
geopoliticky velmi zajímavou zemi. Slovy venezuelského intelektuála a politika Dominga
Alberta Rangela: „Žádná historická událost ve Venezuele nemůže být zcela oddělena od
ropy.“80

3.1.1. „Zadní dvorek“ Ameriky
S venezuelskou ropou se pojí i zvýšený geopolitický zájem USA o tuto zemi, který
dokonale ilustruje důvody, na základě kterých se celé Latinské Americe už od dob
Monroeovy doktríny přezdívá „zadní dvorek Ameriky.“81 Ostatně v letech, kdy došlo
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k objevení ropy na území Venezuely, stál v čele země diktátor Juan Vicent Gómez (vládl
1908-1935), který se k moci dostal právě na základě převratu podporovaného Spojenými
státy.82 Po objevení ropných zásob na území Venezuely pak následně umožnil americkým
nadnárodním korporacím, díky levným povolením na těžbu ropy a celkově poměrně
přívětivé legislativě, těžit ropu ve Venezuele.83
Po smrti Gómeze nastalo ve Venezuele krátké období levicových a demokratizačních
reforem, vedených mimo jiné prezidentem Rómulem Betancourtem (vládl 1945-1948), 84
které bylo ovšem přerušeno 24. listopadu 1948, kdy došlo k vojenskému převratu a moci se
v zemi po bezmála deset let chopila vojenská junta v čele s Marcosem Perézem
Jiménezem.85 Vojenský převrat, a i další udržení u moci dle mnoha autorů nepřímo ovlivnily
a podporovaly kromě katolické církve a armády, především americké ropné korporace, které
se obávaly čím dál většího znárodňování ropného průmyslu.86
I Jiménez však po bezmála deseti letech ztratil podporu amerických korporací, a to
především kvůli klesající stabilitě v zemi, která snižovala produkci ropy, a která byla
zapříčiněna čím dál silnějšími protesty podnikatelů, ale i armády, kteří se cítili být vyloučeni
z politického procesu a rozhodování. Vnitropolitických tenzí tedy využil Rómulo
Betancourt, který se v té době nacházel v newyorském exilu a spustil vlnu demonstrací, které
skončili roku 1958 pádem vojenské junty a nastolením demokracie.87
Druhé Betancourtovo prezidentské období bylo z politického hlediska naprostým
opakem období předchozího mezi lety 1945 a 1948. Nejspíše i na základě předchozích
zkušeností jeho strana AD upustila od radikálně levicových reforem a soustředila se spíše na
drobné sociální reformy. Tato změna politického chování Betancourta se projevila i ve
vztahu k USA. I proto, že měl tehdejší americký prezident Eisenhower s Jiménezem
poměrně vřelé vztahy, byl počáteční vztah k převratu a Betancourtově vládě spíše
rezervovaný. Později však Spojené státy viděli v Betancourtovi asi nejspolehlivějšího muže
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Latinské Ameriky,88 který může zabránit další expanzi komunismu v regionu a začali tak
jeho vládu přímo aktivně podporovat.89
Tato podpora byla pak obzvláště silná na počátku 60. let, kdy se ve Venezuele dočasně
objevili levicové guerilly a USA se začaly obávat kubánské komunistické infiltrace. Aktivní
asistence venezuelské vládě ze strany USA pak začala postupně klesat, avšak až do roku
1999 vzájemné bilaterální vztahy zůstaly velmi blízké a vřelé.90
Léta 60. a 70. byla ve Venezuela charakterizována raketovým ekonomickým růstem.91
V roce 1976 bylo rovněž rozhodnuto o znárodnění ropného průmyslu a založení venezuelské
národní společnosti Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA, někdy též Petrovén).92 Toto
znárodnění,93 ale také vývoj na Blízkém východě přinesly do venezuelské státní kasy mezi
lety 1974 a 1978 více příjmů, než za předchozích 50 let.94 I přesto však v tomto ekonomicky
velmi příznivém období byl venezuelský rozpočet, ale i soukromý sektor závislý na půjčkách
ze zahraničí.
G.1: Inflace ve Venezuele (1980-1997) v %
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Doba ekonomického růstu tedy nutně vystřídala silná ekonomická recese (viz G.1).
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Během tohoto období žilo 60,9 % venezuelské populace za hranicí chudoby a 29,5 %
dokonce za hranicí chudoby extrémní.95
Právě v tuto dobu se ve venezuelské politice objevuje Hugo Chávez. Voják venezuelské
armády, který se roku 1992 pokouší o nepovedený převrat, díky kterému však nakonec získal
ještě větší sympatie veřejnosti a jakousi auru národního vůdce. Po propuštění na amnestii
roku 1994 Chávez o tři roky později zakládá své Hnutí páté republiky (Movimiento Quinta
República, MVR) a o rok déle v prezidentských volbách roku 1998 vítězí.
První roky vztahů americké administrativy Billa Clintona a Huga Cháveze byly sice
chladné, rozhodně ne však agresivní. USA měla v této době největší obavy především
z Chávezovy kampaně na zvýšení cen ropy, kterého chtěl dosáhnout posílením OPEC – tedy
organizace sdružující ropné státy – a během které zavítal jako první demokratický vůdce na
návštěvu Saddáma Husajna do Iráku.96
Změna americké rétoriky nastala až s nástupem George Bushe do úřadu v lednu 2001.
Bílý dům Cháveze kritizoval primárně za jeho návštěvu v Íránu, návštěvu Fidela Castra ve
Venezuele a vzájemným vztahům ani neprospěla Chávezova hlasitá kritika americké
intervence v Afghánistánu.97
Proto nebylo překvapením, že v okamžiku, kdy se v roce 2002 začaly šířit spekulace o
organizování puče proti Chávezovi, USA například začaly financovat velkými sumami
opoziční skupiny.98 Ačkoli USA doposud roli v puči proti Chávezovi oficiálně popírají, o
opaku – tedy tomu, že USA skutečně převrat podporovaly99 – však nasvědčuje například to,
že jako jeden z mála států prakticky ihned de facto uznaly100 přechodnou vládu Pedra
Carmona.101
USA se rovněž pokoušely přesvědčit Organizaci amerických států (OAS), aby také
uznala přechodnou vládu Carmona, OAS to však odmítla a místo toho puč odsoudila. Převrat
se pak nakonec především díky vnitřním neshodám nepovedl a o dva dny později se Chávez
95
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vrací zpět do úřadu prezidenta.102 Veřejná podpora Spojených států nakonec nepovedenému
převratu tak ještě navzájem podpořila vzájemnou animozitu mezi Chávezem a Bílým
domem.103
Finanční podporu USA104 lze vystopovat i v další události, která silně otřásla
Chávezovou vedoucí pozicí ve venezuelské politice – a to ropné stávky. Ta započala
v prosinci roku 2002 a účastnili se jí členové opozičních ropných odborů, opozičních
obchodních federací, a především část managmentu státní ropné společnosti PDVSA. Stávka
trvala dohromady 64 dní a za tuto dobu se jí podařilo ochromit už tak špatnou ekonomiku
Venezuely – ropná produkce se propadla více než čtyřnásobně (viz G.2), země přišla
odhadem o přibližně 10 miliard dolarů105 a HDP v prvním čtvrtletí roku 2003 kleslo o 15 %
a ve čtvrtletí druhém dokonce o 25 %.106
G.2: Celková produkce ropy a export ropy do USA (VIII-2002-VI-2003) v tisíci barelech
denně
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Stávka dokonce donutila Venezuelu – zemi s největšími zásobami ropy na světě107 –
importovat ropu ze zahraničí, obyvatelstvo se potýkalo s nedostatkem potravin, a to vše ještě
více snižovalo oblibu Huga Cháveze v populaci. Po dvou týdnech od zahájení stávky navíc
Spojené státy začaly volat po vyhlášení nových voleb. V celé stávce sehrála významnou roli
též soukromá média – především TV stanice Globovision – která ve svém vysílání dávala
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prostor jen opozici. Z odtajněných dokumentů je také zřejmé, že DAI (konzultační
společnost financována USA) poskytla opozičním skupinám mediální trénink.108
V celé stávce sehrála také velmi důležitou roli na první pohled nenápadná americká
firma Science Applications International Corporation (SAIC), která společně s PDVSA ještě
před stávkou založila společný podnik INTESA, ve které SAIC kontrolovala 60 %, a který
se starala o správu počítačové sítě PDVSA.109 Během stávky totiž INTENSA změnila
přístupová hesla do sítí PDVSA, nová hesla navíc pak odmítla předat venezuelské vládě,
která tak neměla možnost získat zpět kontrolu nad ropnou společností. SAIC je přitom
dlouhodobě známý svými vazbami na americké tajné služby – mezi jeho ředitele patřil např.
bývalý ředitel CIA a ministr obrany Robert Gates nebo bývalý ředitel NSA Bobby Ray
Inman.110 „Společný podnik“ SAIC a PDVSA, tak znamenal, že SAIC a nejspíše i americké
tajné služby měly detailní přehled o obchodních, ale hlavně strategických informacích,
týkajících se venezuelské ropy.
Čím déle však stávka trvala, tím méně opozici podporovala venezuelská populace. Celá
akce pak byla ukončena venezuelskou armádou, která s podporou nižšího managmentu
PDVSA v lednu 2003 převzala kontrolu nad ropným průmyslem.111
Posledním výrazným pokusem opozice, financované USA, o svržení Huga Cháveze bylo
referendum, naplánované na srpen 2004.112 Opoziční skupiny v tuto dobu (2003-2004)
získaly od Office of Transition Initiatives, USAID a NEDu celkem téměř 15 milionů
dolarů.113 K jejich překvapení však Chávez v referendu drtivě zvítězil a získal 5,8 milionu
hlasů (tedy o 2 miliony více než ve volbách roku 2000).114 Důvodem byly Chávezovy
ohromně štědré sociální programy známé jako missiones, kterými si doslova své voliče
uplatil.115
Od tohoto posledního pokusu USA v podstatě ustaly s jakýmkoli přímým ovlivňováním
venezuelské vnitřní politiky – důvodem byla i změna orientace americké zahraniční politiky,
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která se začala v tuto dobu více soustředit na Blízký východ.116

3.1.2. Spojenec „ruského medvěda“ za oceánem
Vzájemné vztahy Ruska (respektive SSSR) a Venezuely byly vždy o trochu bližší než
vztahy Ruska s jinými státy Latinské Ameriky. V roce 1857 byla Venezuela například
prvním státem Latinské Ameriky, jehož nezávislost byla uznána Ruskem.117 V první
polovině 20. století (tedy za vlády Marcose Peréze Jiméneze a Rómula Betancourta)
vzájemné oficiální vztahy trochu ochladly a SSSR podporovala spíše menší komunistické
skupiny v zemi, avšak v druhé polovině 20. století po nástupu Carlose Andrése Péreze došlo
k jistému restartu vztahů.118 Příčinou onoho restartu bylo především podepsání vzájemně
výhodné dohody, která Venezuelu zavazovala k dodávkám ropy na Kubu, výměnou za
dodávky sovětské ropy do Španělska.119
Nikdy však vztahy mezi Ruskem a Venezuelou nebyly tak silné a provázané jako ty mezi
USA a Venezuelou. Skutečně vřelé vztahy s Ruskem tak tedy začínají až po nástupu
Vladimira Putina do úřadu ruského prezidenta v roce 2000 a především pak po roce 2006.
V tomto roce totiž USA a později i EU uvrhly na Chávezův režim tvrdé sankce, které
americkým, resp. evropským firmám zabraňovaly v obchodu s Venezuelou – tím USA a EU
v podstatě otevřely cestu pro ruské a čínské investice. Příkladem budiž situace, kdy USA
v roce 2006 odmítly prodat součástky na stíhací letouny F-16, Venezuela se tak obrátila na
Rusko s požadavkem na nákup letounů Su-20MK2, které nakonec koupila.
Naprosto zlomovým rokem pro venezuelsko-ruské vztahy byl však rok 2008. V tomto
roce totiž proběhla ruská anexe Abcházie a Jižní Osetie, která vyeskalovala vztahy USA a
Ruska a levicový lídři zemí Latinské Ameriky (a především pak Hugo Chávez) v tento
okamžik v Rusku ucítili silného „proti-amerického“ spojence.120
Jako reakci na tuto anexi USA dislokovaly své námořní síly v Černém moři, Rusko pak
výměnou zvýšilo svou vojenskou přítomnost v regionu Latinské Ameriky a jeho nejbližším
spojencem se stala právě Venezuela. Ještě v roce 2008 Rusko do Venezuely poslalo dva
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bombardéry Tu-160,121 schopné nést jaderné zbraně, a na konci roku také došlo ke
společným čtyřdenním námořním cvičením Venezuely a Ruska, kterých se účastnila čtyři
ruská plavidla v čele s jadernou válečnou lodí Petr Veliký.122 Ruku v ruce s rozšířením
vojenského vlivu v regionu šlo samozřejmě i rozšíření vlivu politického a diplomatického –
v listopadu 2008 se tak tehdejší ruský prezident Dmitrij Medveděv účastnil summitu
Bolívarovského svazu pro lid naší Ameriky (ALBA) a následně pozval naopak Huga Cháveze
na návštěvu Kremlu.123
Jak už bylo zmíněno výše, pro rozšiřování ruského vlivu v regionu byla největší
spojencem právě Venezuela. Například celkový objem obchodu se zbraněmi, prodaných
z Ruska do Latinské Ameriky činil mezi lety 2001-2013 14,5 miliardy dolarů, z toho 11
miliard dolarů šlo právě za zbraně z Venezuely.124
Dobře pozorovatelný byl i nárůst ekonomického vlivu Ruska ve Venezuele, příkladem
může být rok 2006, kdy ruská státní společnost Gazprom zvítězila v tendru na průzkum
nových těžebních polí ve venezuelských teritoriálních vodách.125 Na rozdíl od vlivu
politického a vojenského neměl ekonomický vliv Ruska ve Venezuele dlouhého trvání –
důvodem byl mimo jiné vliv Číny,126 která do regionu vstoupila krátce po Rusku a také
vysoká míra korupce. Jedinou ruskou firmou, která ve Venezuele nepřestala působit je ruský
gigant Rosněft – ten se stal jakýmsi nástrojem ruského geopolitického vlivu v zemi.
Rosněft je od roku 2010 partnerem venezuelské ropné společnosti PDVSA a jako takový
se podílí na těžbě na některých ze strategických venezuelských ropných polích127 a na
průzkumu nových zdrojů ropy v pásu řeky Orinoco. Mezi lety 2014 a 2016 kdy Venezuelu
sužovala silná ekonomická recese, Rosněft zaplatil předem za dodávky ropy od PDVSA
v množství 4 milionů barelů ropy za měsíc (celkem cca 6,5 miliardy dolarů) a umožnil tak
venezuelské vládě financovat rozhodující volby v roce 2015.128 Pro pořádek dodejme, že do
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půlky roku 2018 se PDVSA podařilo dodat jen polovinu nasmlouvaného množství ropy.129
Celkem do společného podnikání PDVSA a Rosněftu dle Reuters Rosněft investoval od
roku 2010 do roku 2018 celkem přes 9 miliard dolarů, zisky však byly o 1,9 miliard dolarů
nižší.130 I přes značnou ekonomickou nevýhodnost rusko-venezuelských ekonomických
vztahů však Rusko zatím v podpoře Venezuely pokračuje, jedná se totiž o jednoho
z klíčových geopolitických partnerů ruské zahraniční politiky v regionu.

3.1.3. „Čínský drak“ jako venezuelský sponzor
Úpadek geopolitického zájmu USA o Latinskou Ameriku se projevil i ve větším zájmu
Číny o tento region. Důkazem vzrůstajícího zájmu Číny o region na přelomu tohoto tisíciletí
je enormní nárůst čínského importu z Latinské Ameriky, který mezi lety 1999 a 2004 vzrostl
o neuvěřitelných 600 %.131 Venezuela dokonce v roce 2001 byla první latinsko-americkou
zemí, která se stala strategickým rozvojovým partnerem Číny. 132 A Hugo Chávez během
svého působení ve funkci navštívil Čínu nejvíce krát ze všech latinsko-amerických lídrů.133
Zlomovým rokem pro vztahy Venezuely a Číny byl – stejně jako v předchozím případě
Ruska – rok 2006 a uvržení sankcí ze stran USA a EU na Venezuelu. První velkou čínskou
investicí bylo založení společného fondu Joint China-Venezuela Fund v roce 2007,
s počátečním vkladem 4 miliardy dolarů. Od tohoto roku do roku 2017 Čína Venezuele
(primárně právě přes tento fond) půjčila přibližně 7 miliard dolarů – to tvoří více než 40 %
veškerých čínských peněz, směřujících do celé Latinské Ameriky.134
I přes různé okrajové investice v telekomunikacích a informačních technologiích se
čínské investice soustředí na největší bohatství Venezuely – ropu. V srpnu 2006 venezuelský
ministr energií Rafael Ramírez oznámil, že Čínou vlastněné ropné podniky investují do roku
2012 do venezuelských energetických projektů přes 5 miliard dolarů.135 Mezi zeměmi také
došlo k podpisu několika dohod, týkajících se prodeje venezuelské ropy do Číny, Venezuela
si od těchto investic a dohod slibovala menší závislost na Spojených státech.
Export venezuelské ropy do Číny však nikdy nedosáhl slibovaných objemů. Důvodem
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byla kromě technických těžebních limitů na straně Venezuely a geografických limitů
(doprava ropy na americké pobřeží trvá maximálně 5 dní, do Číny pak minimálně 55 dní),136
především fakt, že je venezuelská ropa velmi obtížně zpracovatelná137 a pro potřeby Číny
byla tedy vcelku nepoužitelná.138 I tyto důvody tedy stály zatím, že se Venezuele závislosti
na USA nepodařilo zbavit.
Venezuela je také dlouhodobě největším odběratelem čínského zbrojního materiálu
v regionu. Mezi lety 2008 a 2018 nakoupila zbraně a zbraňové systémy za celkem 592
milionů dolarů (87 % celkových prodejů čínských zbraní do regionu Latinské Ameriky).139
Jak už bylo řečeno Čína ve Venezuele investovala cca 70 miliard dolarů, dle amerického
politologa Roberta Evana Ellise, tak byla čínská podpora klíčová pro podporu a udržitelnost
ohromných sociálních programů, které ve Venezuele zavedl Hugo Chávez a pokračoval
v nich jeho nástupce Nicolas Maduro.140 Doslova pak ve svém textu zmiňuje pět
nejdůležitějších aspektů čínské pomoci: 1) zdroj krátkodobých fondů; 2) pomoc s těžbou
nerostných surovin; 3) diverzifikace exportu; 4) sponzoring symbolických projektů pro
domácí populaci; a 5) alternativní dodávky vojenského materiálu.141 Všechny tyto výše
zmíněné body se ukázaly důležité především v období vlády Nicolase Madura – tedy
v období iracionální ekonomické politiky, nízkých cen ropy a vysoké korupce.142 V období
jeho vlády například získala Venezuela v roce 2015 největší jednorázovou čínskou investici
ve výši 20 miliard dolarů.143
Stále však USA Venezuelu a Huga Cháveze veřejně kritizovaly za přílišnou otevřenost
vůči Íránu, Rusku nebo některým levicovým vládám, guerillám a skupinám v Latinské
Americe. V posledních letech Chávezovy vlády se USA cítily ohroženy také novými
dohodami o vývozu ropy mezi Venezuelou a Čínou. Tyto dohody však nikdy (především
díky geografické vzdálenosti obou států a finančním nákladům na případnou přepravu)
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nedosáhly takových objemů jako ty mezi Venezuelou a USA.144

3.1.4. „Osa jednoty“ s Íránem
Vztahy Iránu s Venezuelou, potažmo s regionem Latinské Ameriky nikdy nebyly příliš
silné. Jediným historickým momentem, kdy se jejich zájmy alespoň na chvíli protnuly byly
léta 60. a 80, kdy jako dva zakládající členové a zároveň největší producenti kartelu
Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) lobovaly za vyšší ceny ropy.145
Zlomovými lety se však staly až roky 2007 a 2008. Mezi těmito lety se íránský obchod se
zeměmi Latinské Ameriky skokově ztrojnásobil na hodnotu 2,9 miliard dolarů.146 U samotné
Venezuely hodnota vzájemného obchodu raketově vyletěla ze zanedbatelných 189 000
dolarů v roce 2001 na 57 milionů dolarů v roce 2008.147 Podle amerického politologa Seana
Gofortha přitom klíčovou úlohu jakéhosi prostředníka v íránském rozmachu v regionu
sehrál právě Hugo Chávez.148
Za počátek rozvíjení venezuelsko-íránských vztahů bývá považován rok 2007, kdy
Chávez společně se svým íránským protějškem Mahmúdem Ahmadínežádem vyhlásili mezi
těmito dvěma státy tzv. „osu jednoty,“ která měla reprezentovat jakýsi blok zastupující antiamerické zájmy. Prvním reálným krokem v íránsko-venezuelském sbližování pak bylo
založení venezuelské pobočky íránské Export Development Bank of Iran (EDBI) v roce 2008
s názvem Banco Intenacional de Desarrollo v Caracasu.149 Tato banka byla později v říjnu
2008 Spojenými státy obviněna z financování teroristické skupiny Hizballáh.150
Podstatně důležitější událostí však v dubnu 2009 bylo (po čínském vzoru) založení
společné banky Iran-Venezuela Joint Bank, do které vložil každý ze států po 100 milionech
dolarů.151 Stejně jako v případě předchozích zemí, úhelným kamenem bilaterálních vztahů
je i zde ropa a zemní plyn. Navíc také Chávez otevřeně podporoval íránský jaderný program,
a to nejen diplomaticky, ale i surovinově. V roce 2008 například venezuelská státní
společnost CVG Minerven udělila koncesi íránské firmě Impasco na těžbu nerostných
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surovin v pánvi Roraima, které je známá bohatými zásobami uranu.152
Tyto čím dál bližší vztahy mezi Venezuelou a Íránem začaly být logicky čím dál větším
bezpečnostním rizikem pro Spojené státy. Ty se od teroristických útoků 11. září 2001 snaží
zamezit vývoji íránského jaderného programu a omezit íránské financování terorismu. Nyní
bylo zcela zřejmé, že se jim to – mimo jiné i díky další silně proti americké zemi – nedaří.
Čím více byly USA íránskou hrozbou znepokojeny, tím bližší vztahy se s Íránem snažila
navázat Venezuela. Příkladem budiž přelom let 2011 a 2012, kdy USA v prosinci 2011
uvalily nové sankce na íránskou centrální banku, do které směřují veškeré íránské příjmy
z ropy. Írán odpověděl, že v případě, že se kterákoli země rozhodne blokovat export íránské
ropy, íránská armáda je poté připravena blokovat Hormuzský průliv – tedy nejdůležitější
strategické místo pro přepravu ropy na světě. Hned na začátku ledna poté Ahmadínežád
vyrazil na cestu po Latinské Americe, během které navštívil i Venezuelu, ve které se mu
dostalo Chávezovi otevřené podpory.153
Z celkové obchodní výměny Íránu a zemí Latinské Ameriky, která tvořila v roce 2010
pouze 3,5 miliardy dolarů154 (2 % celkového zahraničního obchodu Íránu) a faktu, že
hlavními ekonomickými partnery Íránu v regionu nebyla ani zdaleka Venezuela, nýbrž
Argentina, Brazílie a Mexiko, je jasně patrno, že vztahy obou zemí jsou založeny spíše než
na ekonomické výhodnosti na společné anti-americké rétorice.155

3.2. Analýza historicko-politického vývoje a geopolitického
významu Libye
Libye (oficiálně Libyjský stát) leží v severní části Afriky u Středozemního moře. Její
rozloha 1 759 540 km2 z ní tvoří 4. největší stát afrického kontinentu.156 Historicky byla tato
země rozdělena na tři zcela odlišné části: Tripolsko na západě s hlavním městem Tripoli,
Kyrenaiku s regionálním hlavním městem Benghází a pouštní oblast Fezzán s regionálním
hlavním městem Sebha. Drtivá většina libyjské populace potom žije právě v oblastech
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Tripolsko a Kyrenaika.
Tyto oblasti však spolu historicky neměly příliš společného. Zatímco Tripolsko bylo
vždy orientováno spíše na sever a severozápad, především díky svým obchodním vazbám
s jižní Evropou,157 Kyrenaika se upínala spíše k Egyptu a arabským zemím.158 Toto
geografické rozdělení je přítomné doposud a ilustrovat ho lze nejlépe například chybějícím
pozemním dopravním spojení (železnice, silnice) mezi městy na západě a východě Libye.159
Zcela samostatnou kapitolou je poté Fezzán, který je tradičně tvořen kočovníky, kteří nemají
s obchodními komunitami na pobřeží téměř nic společného.160 Toto rozdělení respektovali
při své nadvládě Řekové, Římané i Turci, změna nastala až s příchodem Evropanů. Dle Tima
Marshalla bude takováto „evropská představa Libye, stará jen několik desítek let, s námahou
zápolit o přežití.“161
M.2: Mapa Libye

Zdroj: CIA Maps LY (2020)

Stejně jako v případě Venezuely i Libye byla před objevením ropy roku 1959 jednou
z nejchudších zemí světa.162 Po jejím objevení sice přišlo výrazné zbohatnutí, ale také
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závislost na zahraničním kapitálu, a to především na tom britském a americkém.163
Velkou roli v geopolitickém významu Libye hraje i její geografická blízkost Evropy,
především pak Itálie a Francie. Ta se promítla především do exportu libyjské ropy a zemního
plynu do těchto zemí. Například v roce 2010 – tedy krátce před revolucí – tvořila libyjská
ropa 28 % a zemní plyn 11 % veškerého italského importu těchto komodit, to z Libye činilo
největšího importéra ropy, resp. zemního plynu v Itálii.164 Po revoluci sice čísla klesla, i tak
byla Libye v prvním čtvrtletí roku 2018 čtvrtým největším importérem ropy do Itálie.165 U
Francie činil import libyjské ropy těsně před revolucí 15 %, což z ní po Rusku činilo druhého
největšího francouzského ropného importéra.166

3.2.1. „Koloniální stigma“ Itálie
Itálie Libyi držela jako své koloniální území od roku 1911 až do roku 1943. Území Itálie
získala po tzv. Italsko-turecké válce (1911-1912) a již od počátku vládla velmi tvrdě a krvavě
potlačovala jakoukoli formu odporu, která se koncentrovala především ve východní části
Libye – Kyrenaice.167 Krvavost potírání opozičních rebelů však ještě více eskalovala
s nástupem fašistické vlády v Římě roku 1922.168
Mezi lety 1923 až 1932 tak v boji proti opozičním rebelům bylo zavražděno nebo na
následky pobytu v koncentračním táboře zemřelo na 225 000 obyvatel Kyrenaiky, což
tvořilo přibližně čtvrtinu její tehdejší populace.169 Vzhledem k tomuto není překvapivé, že i
po několika desítkách let od konce italské nadvlády libyjské obyvatelstvo stále cítí vůči Itálii
obrovskou křivdu, která však v podstatě nepoznamenává vzájemné oficiální vztahy mezi
těmito zeměmi.
Mezi lety 1943-1951 byla Libye ve společné správě Velké Británie a Francie,170 po
získání nezávislosti pak v zemi vládl král Idris Senussi (1951-1969). I v tomto období, krátce
po italské okupaci však vztahy Říma a Tripolisu zůstaly na velmi dobré úrovni. Senussi
dokonce s Italy, kteří stále vlastnili největší podíl libyjské úrodné půdy, podepsal roku 1956
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dohodu o nedotknutelnosti italských majetků v Libyi.171
V době Senussiovi vlády také došlo roku 1959 na území Libye k již zmíněnému objevení
velkých ropných ložisek. V tom samém roce byla také v Itálii založena společnost
Compagnia Ricerca Idrocarburi (CORI), ve které držela 90 % podílu firma AGIP a 10 %
Societa Nazionale Metanodotti (SNAM) Progetti – obě dceřiné firmy italské Ente Nazionale
Idrocarburi’s (ENI), ve které nadpoloviční podíl vlastní přímo italská vláda.172 Hned
v listopadu 1959 pak CORI získává od libyjské vlády – samozřejmě výměnnou za vysoké
licenční poplatky – licenci na těžbu ropy v kyrenaiské poušti.173
Po nástupu Kaddáfího roku 1969 se zprvu zdálo, že Itálie ztratí v Libyi svůj vliv. Hned
v prvních měsících jeho vlády byli italští farmáři, kteří vlastnili největší podíl libyjské
úrodné země, jako první vyvlastněni a jejich majetek byl rozdělen mezi libyjské
obyvatelstvo.174 Celá italská populace (cca 85 000) poté o pár měsíců později v červenci
1970 musela na základě dekretu opustit Libyi.175 Ke zlepšení vzájemných vztahů však došlo
velmi záhy, a to hned roku 1972, kdy se Itálii podařilo (s posvěcením USA)176 Libyi dodat
obrněné transportéry M-113.177
Za skutečný počátek znovuobnovených vztahů lze však považovat dohodou ze září 1972
mezi italskou ENI a libyjskou National Oil Corporation (NOC), která zavazovala ENI
poskytnout NOC 50 % akcí její libyjské společnosti CORI.178 Tato dohoda pak Itálii
umožnila dále podnikat v libyjském ropném průmyslu i po roce 1974, kdy jinak došlo
k zestátnění všech ostatních zahraničních (tedy britských a amerických) ropných
společností.179 V roce 1976 také došlo k poněkud bizarnímu libyjskému nákupu 10 % akcií
italské automobilky Fiat.180
Zhoršení italsko-libyjských vztahů nastalo až roku 1980, kdy došlo ke zřícení italského
letadla společnosti Itavia, známé jako „masakr v Ustice.“ Událost nebyla dosud řádně
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vyšetřena, dle mnoha spekulací však za zřícením tohoto letadla mohla stát právě Libye.181
Situaci příliš neprospěla ani Kaddáfího čím dál větší angažovanost ve financování různých
teroristických skupin, která vyústila až v rozhodnutí tehdejšího amerického prezidenta
Reagana uzavřít libyjskou ambasádu ve Washingtonu.182 Do zhoršení se promítla také
instalace amerických raket na Sicílii183 a především libyjské zapojení v teroristickém útoku
na let Pan Am 103, které se zřítilo nad skotským městem Lockerbie.
Ke zlepšování vztahů začalo docházet až počátkem 90. let. Tyto snahy pak vygradovaly
v červnu 1996, kdy došlo k podpisu dohody mezi ENI a NOC o investici 3 miliard dolarů
do stavby společného plynovodu mezi Sicílií a Libyí – tento plynovod byl otevřen roku 2004
a je znám pod názvem Greenstream.184 Díky tomuto plynovodu pak došlo ke ztrojnásobení
libyjské produkce zemního plynu (viz G.3).
G.3: Produkce zemního plynu v Libyi (2000-2015) v miliardách m3
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K definitivnímu zlepšení vztahů libyjsko-italských vztahů však došlo až po podpisu
známé Smlouvy z Benghází v roce 2008, na základě které Itálie slíbila kompenzaci za
koloniální okupaci země ve výší 5 miliard dolarů a Libye se výměnnou zavázala
přijmout opatřením za účelem omezení migrace přes Středozemní moře.185 Tyto vztahy byly
pak finálně stvrzeny historicky první návštěvou Muammara Kaddafího v Itálii v červnu
2009.186
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3.2.2. Francie jako „zbrojíř Libye“
Jak již bylo zmíněno výše v předchozí kapitole věnované vztahům mezi Itálií a Libyí
Francie poté, co Libye získala nezávislost spravovala mezi lety 1943 až 1951 jednu ze tří
částí Libye – Fezzan. Prvním krokem v navázání vzájemných vztahů mezi suverénní Libyí
a Francií bylo v roce 1955 podepsání dvou smluv: Treaty of Friendship and Good
Neighbourliness, zaručující stažení francouzských jednotek z Fezzanu a Treaty of Economic
Cooperation.187
O skutečně blízkých vztazích lze však hovořit až od roku 1967, kdy Francie v průběhu
Šestidenní války v červnu tohoto roku uvolnila svá jinak přísná embarga na vývoz zbraní a
odsouhlasila prodej zbraní libyjské armádě.188 A v roce 1974 tyto státy podepsaly dohodu,
která měla Francii, výměnou za technickou asistenci, zbraňové dodávky a finanční
spolupráci, zajistit pravidelné dodávky libyjské ropy.189 V průběhu 70. let Francie Libyi
prodala na 150 stíhacích letounů Mirage.190
Nicméně od dva roky později – roku 1976 – začaly mít vztahy mezi oběma zeměmi
(především kvůli francouzským dodávkám zbraní do Izraele, Egypta, ale i jiných zemí
Blízkého východu) vážné trhliny. Tyto neshody byly ještě umocněny francouzskými
intervencemi v Západní Africe (1977-1978) a Zairu (1978) a Kaddáfí tak Francii v roce 1978
obvinil z kolonialismu.191 Další ranou pro vzájemné vztahy pak byla občanská válka
v Chadu, ve které obě země podporovaly opačné strany konfliktu.192 Napětí ve vzájemných
vztazích také silně ovlivnil v roce 1981 nástup pro-izraelského Francoise Mitterranda do
úřadu.193 I přesto dosahoval obchod se zbraněmi mezi Francií a Libyí mezi lety 1970-1990
3,13 miliard dolarů, což z ní činilo druhého největší importéra zbraní do Libye hned po
SSSR.194
Jistá normalizace vztahů je patrna na konci roku 2004, kdy přijíždí na oficiální návštěvu
do Libye francouzský prezident Jacques Chirac – jedná se mimochodem o první návštěvu
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francouzské hlavy státu od roku 1951.195 O pár měsíců později v únoru 2005196 pak
francouzský ministr obrany cestuje do Libye se záměrem poskytnutí modernizace již
zmíněných letounů Mirage, dodaných v 70. letech, tréninku libyjským pilotům a dodávce
radarového systému.197 V roce 2006 pak skutečně k modernizaci 12 letounů Mirage
v hodnotě 140 milionů dolarů dojde.198
Dalším zbrojním kontraktem pak byla dodávka protitankových střel Milan v hodnotě
300 milionů eur uskutečněná v srpnu 2007.199 V prosinci toho samého roku pak došlo při
první oficiální návštěvě Kaddáfího v Paříži k domluvě na skutečně obrovskému kontraktu,
sestávajícího ze 14 stíhacích letadel Rafale, 35 vojenských helikoptér, 21 Airbusů,
radarového systému a dalšího vybavení v hodnotě 4,5 miliardy eur, ze kterého však
vzhledem k libyjským revolučním událostem sešlo.200

3.2.3. Britský „obchod v poušti“
Velká Británie byla společně s Francií druhou zemí, která spravovala Libyi – konkrétně
Tripolsko a Kyrenaiku – v období mezi koncem italské koloniální správy a nezávislostí
Libye (1943-1951). Po získání nezávislosti začal v Libyi vládnou již jednou zmíněný král
Idris Senussi, který měl politicky velmi blízko k Velké Británii. V průběhu jeho vlády mezi
lety 1951 až 1969 byla Libye závislá na ekonomické, ale i vojenské pomoci právě Británie,
ale i USA – výměnou za tuto pomoc Libye umožnila těmto dvěma zemím umístění
vojenských základen na jejím území.201
K radikální změně ve vzájemných vztazích došlo až při puči roku 1969, po kterém získal
veškerou moc v zemi Muammar Kaddáfí. Hned v roce 1970 došlo k nucené evakuaci britské
základny v Tobruku202 a o rok později k zestátnění britské ropné společnosti BP.203 Ke
vzájemnému antagonismu pak ještě více přispěla libyjská podpora maltské vládě při
maltsko-britském sporu o britské vojenské základny na Maltě a pak především libyjská
podpora Irské republikánské armádě (IRA).204 K historicky nejhorším vztahům mezi Británií
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a Libyí došlo po teroristickém útoku na let Pan Am 103, během kterého zemřelo u skotského
města Lockerbie na 270 lidí a za nímž dle mnoha indicií stála právě Libye.205
Vztahy se začaly znovu zlepšovat od roku 1999, kdy došlo ke znovuobnovení
vzájemných diplomatických vazeb mezi Tripolisem a Londýnem, které byly od roku 1984
přerušeny. Návrat k dobrým vztahům byla pak potvrzen oficiální návštěvou britského
ministerského předsedy Tonyho Blaira 25. března 2004.206 Tato návštěva – resp. oficiální
setkání Kaddáfího s Blairem – proběhla v tradičním libyjském stanu na okraji Tripolisu, a
právě proto se jí někdy přezdívá jako „obchod v poušti.“207
Ke druhé Blairově návštěvě v Libyi pak došlo v roce 2007. Během ní došlo k podpisu
smlouvy mezi firmou British Petroleum (BP), která byla nucena z Libye odejít v roce 1971,
a Libyí v hodnotě 900 milionů dolarů, která BP dovolovala provádět průzkum a těžbu ropy
na libyjském území, v roce 2009 pak BP oznámila, že v dalších 20 letech plánuje v Libyi
investice ve výši 20 miliard dolarů.208 Od roku 2005 pak také britské ministerstvo obrany
poskytovalo libyjské armádě výcvik.209
Po resignaci Tonyho Blaira – osobního přítele Muammara Kaddáfího210 – libyjskobritské vztahy trochu ochladly, stále však byly až do revoluce v roce 2011 na poměrně dobré
úrovni. Důkazem budiž například smlouva z roku 2008 zavazující Británii k dodávce
taktického komunikačního a datového systému libyjské armádě v hodnotě 165 milionů
dolarů.211

3.2.4. Nestálé vztahy s USA
Spojené státy, měly podobně jako výše popsaná Británie, s Libyí v období vlády krále
Idrise Senussiho, velmi dobré vztahy, které se mimo jiné projevovaly i americkou vojenskou
přítomností na libyjském území, konkrétně na základně Wheelus Air Force Base.212 Tato
základna, které se přezdívalo „Little America,“ dokonce byla jedno období s 5000 vojáky
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amerického letectva největší americkou vojenskou základnou mimo území samotné USA.213
Avšak stejně jako Británie i USA o tuto základnu přišly v roce 1970, tedy rok po převzetí
moci Muammarem Kaddáfím, 214 a základna pak byla až do konce studené války v roce 1991
využívána sovětskou armádou.215
Dle amerického politologa alžírského původu Yahia H. Zoubira216 však vzájemné
vztahy, ještě více než ztráta základny, poškodilo znárodnění ropného průmyslu, které
samozřejmě zasáhlo i americké společnosti – především pak společnost Esso.217 Vztahům
příliš neprospěl ani fakt, že se Libye po puči roku 1969 rozhodla politicky, ale i vojensky
přiblížit více Sovětskému svazu. Tím se z ní v očích USA, pro kterou byla Libye v době
krále Idrise Senussiho regionálním spojencem, stala „sovětským satelitem.“218 Svou roli
v tom sehrála i již výše zmíněná námořní základna Wheelus, která společně s námořními
základnami Bizerta v Tunisku, Dhalek Island v Etiopii, nebo Socotra a Aden v Jemenu, které
SSSR získala přibližně ve stejné době, umožnila SSSR přístup k tzv. „teplým přístavům,“219
jejichž absence je velkým ruským geopolitickým hendikepem v podstatě po celou ruskou
historii.220
Deset let po puči, tedy v roce 1979, byla Libye zapsána na americký seznam států
podporujících terorismus.221 Důvodem byla podpora nejen teroristických skupin v pravém
slova smyslu, ale i levicových osvobozených hnutí (např. IRA,222 ETA,223 uMkhonto we
Sizwe,224 Fronta Polisario,225 PKK,226 MRTA,227 Organizace pro osvobození Palestiny,
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GAM,228 OPM,229 Fretilin230 nebo MNLF231).232
Historicky nejhorší vztahy mezi oběma zeměmi pak nastaly za administrativy
amerického prezidenta Ronalda Reagana (1981-1989).233 Hned v první roce Reaganova
mandátu došlo k sestřelení dvou libyjských stíhacích letadel americkými letadly nad zálivem
Velká Syrta o rok později v roce 1982 pak USA uvalila embargo na import libyjské ropy, co
však bylo důležitější, i na export americké technologie na těžbu ropy do této země.234
O čtyři roky déle v roce 1986 pak USA na Libyi uvalila kompletní ekonomické sankce
a v dubnu tohoto roku podnikly jednotky amerického letectva bombový nálet na města
Tripolis a Benghází, kde kromě mnoha nevinných civilistů zahynula i Kaddáfího adoptivní
dcera – dle již zmíněného Zoubira lze na základě tohoto předpokládat, že cílem náletů byl i
samotný Kaddáfí.235 Následující teroristický útok na let Pan Am 103 v roce 1988 pak bývá
považován za jakousi odvetu právě za tento letecký útok USA. V roce 1992 pak USA a
později i celá OSN uvrhla na Libyi ekonomické sankce a obchodní embargo na vybrané
zboží, důvodem byla libyjská podpora teroristickým organizacím.236 Krom psychologického
efektu těchto sankcí, byl významný i dopad na samotnou libyjskou ekonomiku.
K postupnému sbližování začalo docházet až okolo roku 1999, kdy Libye vydala
soudnímu dvoru v Haagu podezřelé z útoku na let Pan Am 103, s tímto okamžikem zahájila
tehdejší Clintonova administrativa s Libyí postupná, ale tajná jednání237 a OSN přerušila, ne
však zrušila, své sankce.238 Zlomovým momentem pak bylo samotné odsouzení pachatelů
útoku na Pan Am 103 v lednu 2001, po kterém jak USA, tak Britové zahájily oficiální
rozhovory s cílem ukončení sankcí.239 Tyto snahy pak byly ještě výrazně akcelerovány
událostmi 11. září 2001, po kterých Libye údajně s americkými zpravodajskými složkami
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sdílela mimo jiné některé důležité informace o teroristické skupině Al-Kaidá.240
K finálnímu sblížení obou států pak došlo po září roku 2003, kdy OSN zrušila své sankce
vůči Libyi, resp. po září 2004, kdy stejné sankce odvolaly i USA a EU.241 V roce 2006 pak
došlo k úplnému obnovení diplomatických vztahů mezi těmito dvěma zeměmi a odstranění
Libye ze seznamu států podporujících terorismus. Libye tak začala být – minimálně oficiálně
– považována za severoafrického spojence USA v boji proti terorismu.242
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4. Geopolitické motivace pro uznání vlády Juana Guaidó
ve Venezuele a NTC v Libyi
Tato část práce bude popisovat již samotné geopolitické motivace států,243 které tyto
státy vedly k uznání vlád Juana Guaidó ve Venezuele, resp. NTC v Libyi. Vycházet budu
především z aktuálních informací ať už z mediálních, či statistických, ale i vládních
dokumentů nebo odborných akademických textů, kterých však bylo (obzvláště v případě
Venezuely) vzhledem k aktuálnosti tématu sepsáno poměrně málo.

4.1. Geopolitické motivace pro uznání vlády Juana Guidó ve
Venezuele
Cesta k prohlášení Juana Guidóa prezidentem Venezuely a tím pádem i hlavy
venezuelské vlády začala již 20. března 2018, kdy došlo k silně rozporovanému
znovuzvolení prezidenta Nicolase Madura – Chávezova nástupce ve funkci.244 Maduro pak
složil prezidentskou přísahu 10. ledna 2019.245 O necelé dva týdny později 23. ledna246 se
pak prezidentem prohlásil i Juan Guidó, předseda Národního shromáždění, který ten samý
den pronesl i slavnostní přísahu před zaplněnými caracaskými ulicemi.247
Tyto události pak rozpoutaly krizi s mezinárodním přesahem, do které se zapojily i
ostatní státy, a to přesně na základě tradičních geopolitických vazeb. Rusko, Čína, Írán,
Kuba, Sýrie, Turecko a jejich spojenci vyjádřily podporu Nicolasi Madurovi, zatímco USA,
Kanada, EU a většina zemí západní polokoule podpořily Juana Guidóa.248
Z přiložené tabulky (viz T.1 a T.2) je dále patrno, že státy regionu Latinské Ameriky ve
své drtivé většině podporují buď přímo vládu Juana Guidóa (viz T.1) nebo jako legitimní
autoritu uznávají Národní shromáždění, kterému Juan Guidó předsedá (viz T.2). Výjimky
tvoří již zmíněná Kuba a Nikaragua, ve kterých vládnou protiamericky zaměřené levicové
vlády a pak také Surinam a karibské ostrovy Dominika, Svatý Kryštof a Nevis a Svatý
Vincenc a Grenadiny.
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Juana Guidó, případně jím vedené Národní shromáždění také podporují všechny státy
Evropské unie a všech sedm členů (Francie, Itálie, Japonsko, Kanada, Německo, Spojené
království a USA) sdružení nejsilnějších ekonomik světa tzv. G7.249 Z vlivných regionálních
mezinárodních organizací pak Juana Guidó podporuje Organizace amerických států
(OAS)250 a Lima Group.251 Klíčová je také podpora Juana Guidó mezi stálými členy Rady
bezpečnosti OSN – zde ho podporují tři členové z pěti (USA, Velká Británie a Francie)
zbývající dva členové (Čína a Rusko) podporují Nicolase Madura.
T.1: Státy uznávající vládu Juana Guidóa (data k 15. květnu 2020)
stát

datum uznání

stát

datum uznání

stát

datum uznání

Kosovo

23.I.19 Izrael

27.I.19 Sev. Makedonie

04.II.19

USA

23.I.19 Austrálie

28.I.19 Velká Británie

04.II.19

Kanada

23.I.19 Maroko

29.I.19 Španělsko

04.II.19

Albánie

24.I.19 Belgie

04.II.19 Švédsko

04.II.19

Bahamy

24.I.19 Česká rep.

04.II.19 Malta

05.II.19

Brazílie

24.I.19 Dánsko

04.II.19 Andorra

06.II.19

Costa Rica

24.I.19 Estonsko

04.II.19 Bulharsko

06.II.19

Dominikánská rep.

24.I.19 Finsko

04.II.19 Černá hora

06.II.19

Ekvádor

24.I.19 Francie

04.II.19 Irsko

06.II.19

Gruzie

24.I.19 Chorvatsko

04.II.19 Marshallovy o.

07.II.19

Guatemala

24.I.19 Island

04.II.19 Rumunsko

08.II.19

Haiti

24.I.19 Litva

04.II.19 Slovinsko

14.II.19

Honduras

24.I.19 Lotyšsko

04.II.19 Japonsko

19.II.19

Chile

24.I.19 Lucembursko

04.II.19 Jižní Korea

25.II.19

Kolumbie

24.I.19 Maďarsko

04.II.19 Mikronésie

09.IV.19

Panama

24.I.19 Německo

04.II.19 Jamajka

10.IV.19

Paraguay

24.I.19 Nizozemsko

04.II.19 Svatá Lucie

12.IV.19

Peru

24.I.19 Polsko

04.II.19 Řecko

Švýcarsko

24.I.19 Portugalsko

04.II.19 El Salvador

03.XI.19

Ukrajina

24.I.19 Rakousko

04.II.19 Bolívie

13.XI.19

Tabulka: autor, zdroj: viz Příloha č.1: Zdroje tabulky T.1
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12.VII.19

T.2: Státy uznávající Národní shromáždění vedené Juanem Guidó (data k 15. květnu 2020)
stát

datum uznání

Lichtenštejnsko

10.I.19

Moldava

10.I.19

Norsko

10.I.19

Kypr

23.I.19

Taiwan

27.I.19

Guyana

24.I.19

Itálie

4.II.19

Slovensko

6.II.19

Uruguay

6.II.19

Libérie

27.III.19

Argentina

7.I.20

Tabulka: autor, zdroj: viz Příloha č.2: Zdroje tabulky T.2

V následujícíchTabulka:
podkapitolách
budou
popsány
geopolitické
motivace jednotlivých
autor, zdroj:nyní
viz Příloha
č.3: Zdroje
tabulky
T.3
států (USA, Ruska,Tabulka:
Čínyautor,
a Íránu),
které tyto státy vedly k uznání vlády Juana Guidóa a
zdroj: viz Příloha č.2: Zdroje tabulky T.2
neuznání vlády Nicolase Madura a naopak.

4.1.1. Geopolitické motivace USA
Spojené státy – respektive současná administrativa Donalda Trumpa – uznaly hned 23.
ledna 2019 (tedy v den složení přísahy) Juana Guidóa prezidentem Venezuely, tím se staly
úplně prvním státem světa, který tak učinil.252 Tento krok však nepřišel z ničeho nic, byl
spíše důsledkem dlouhodobější snahy Trumpovy administrativy o utlumení americké
přítomnosti na Blízkém východě, a naopak o znovuzískání historického vlivu v regionu,
kterému se už od dob Monroeovy doktríny přezdívá „zadní dvorek Ameriky.“253
První americké kroky k omezení čínského a ruského vlivu ve Venezuele přišly již
v srpnu 2017, kdy Donald Trump schválil tzv. executive orders, které na Venezuelu
v souvislosti s tehdejšími protivládními demonstracemi, při kterých zemřelo na 165 lidí,
uvrhly sankce, omezující přístup venezuelského státního kapitálu (včetně ropné společnosti
PDVSA) na americký trh.254 V listopadu 2018 pak Trump tyto sankce rozšířil na kohokoli,
kdo má obchodně blízko k Madurově vládě, případně se podílel na korupčním jednání ve
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Venezuele.255
Všechny tyto sankce ještě více ochromily již tak velmi špatnou venezuelskou
ekonomiku, která na konci roku 2018 dle IMF vykázala rekordní míru inflace na úrovni
65 370 %.256 Poněkud paradoxně však tato situace ještě více geopoliticky přimknula
Madurův režim k Rusku a Číně. Proto USA „kvitovaly,“ když došlo k masivním opozičním
demonstracím, které vyústily v prohlášení Guidóa prezidentem.
Jak již bylo zmíněno výše, Spojené státy Guidóa uznaly venezuelským prezidentem
prakticky okamžitě poté, co se jím prohlásil. Pro USA by totiž konec venezuelského
bolívarovského režimu, řídícího zemi od nástupu Cháveze v roce 1999 a podporovaného
Ruskem a Čínou, znamenal (prozatím alespoň symbolické) znovuzískání vedoucí úlohy na
„svém dvorku,“ tedy v regionu Latinské Ameriky.
Za primární geopolitické motivace USA tedy nelze oproti obecnému očekávání označit
zájem o venezuelskou ropu. I v průběhu vlády Huga Cháveze a následně Nicolase Madura
totiž Spojené státy byly a stále jsou zdaleka největším odběratelem venezuelské ropy.

4.1.2. Geopolitické motivace Ruska
Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, Rusko společně s Čínou patří ke státům, které
především svou ekonomickou asistencí držely a stále drží u moci Nicolase Madura.
Klíčovým nástrojem tohoto ruského geopolitického vlivu ve Venezuele je pak dlouhodobě
ruská ropná společnost Rosněft, která jen mezi lety 2010 a 2018 investovala do společného
podnikání s venezuelskou státní ropnou společností PDVSA celkem přes 9 miliard dolarů.257
Kromě ekonomické podpory Rusko podporuje Madurův režim i vojensky – v období 20012013 prodalo Rusko do Venezuely zbraně a jiné vojenské vybavení za celkem 11 miliard
dolarů.258
Bylo tedy zcela očekávatelné, že Rusko bude mít v okamžiku prohlášení Juana Guidóa
prezidentem eminentní zájem na udržení Nicolase Madura ve funkci. Hned v březnu 2019
tedy Rusko vyslalo do Venezuely své dva strategické bombardéry Tu-160, schopné nést
jadernou zbraň se 100 ruskými armádními specialisty.259 Tato akce se dá interpretovat jako
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jakési znamení Spojeným státům, že již nejsou jediným hráčem na území Latinské Ameriky.
Mezi zcela zřejmé ruské motivace pro neuznání vlády Juana Guidóa a naopak podporu
Nicolase Madura tak bezesporu patří udržení si (případné rozšíření) vlivu v regionu Latinské
Ameriky, ale částečně i obava ze ztráty velkých finančních prostředků, které již Rusko ve
Venezuele v posledních 20 letech investovalo, a které se odhadují celkem na 17 miliard
dolarů.260

4.1.3. Geopolitické motivace Číny
Druhým strategickým neamerickým spojencem Venezuely, který u moci pomáhá držet
Nicolase Madura je Čína. Zatímco u Ruska je hlavním nástrojem pro podporu Madurova
režimu a rozšiřování vlivu ve Venezuele Rosněft, v případě Číny je tímto nástrojem
rozvojový fond Joint China-Venezuela Fund. Primárně prostřednictvím tohoto fondu pak
Čína do Venezuely od roku 2007 investovala částku v obrovské výši 70 miliard dolarů.261
Čína také v Madurově Venezuele měla – podobně jako Rusko – opěrný bod, ze kterého
mohla dále rozšiřovat (a také rozšiřovala) svůj vliv v Latinské Americe. To se však kvůli
krizi, která vyústila prohlášením Guidóa prezidentem začalo stávat čím dál nejistější
skutečností. Stejně tak se stává nejistý i návrat čínských investic do venezuelské ekonomiky
(především pak ropného průmyslu), které tvoří přibližně polovinu veškerých čínských
investic v regionu Latinské Ameriky.
Geopolitické motivace Číny k podpoře Nicolase Madura jsou tedy v podstatě totožné
s geopolitickými motivacemi Ruska. A to tedy zajištění si vlivu v regionu, omezení vlivu
USA v Latinské Americe, a především zajištění si návratu investic (případně podniknutí
investic dalších) ve Venezuele.

4.1.4. Geopolitické motivace Íránu
Ekonomické vztahy mezi Íránem a Venezuelou nebyly nikdy nijak příliš silné, či
objemné. Vzájemné vřelé vztahy byly, spíše než na ekonomické výhodnosti, založeny na
„společném nepříteli“ – Spojených státech. Bylo tedy více než logické a očekávatelné, že po
prohlášení Guidóa prezidentem bude Írán podporovat stávajícího prezidenta Nicolase
Madura.
260
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V dubnu 2019 tak íránská letecká společnost Mahan Air spustila přímé letecké spojení
mezi Teheránem a Caracasem.262 To, co bylo cílem takovéto podpory můžeme odvozovat
například už jen z toho, že se Mahan Air od roku 2011 nachází na sankčním seznamu USA
s podezřením z podpory terorismu, ale také z toho, že svými letadly zásobuje vojenským
materiálem proíránské ozbrojené skupiny na Blízkém východě.263 O pár dní později pak
íránský ministr zahraničí Mohammad Javad Zarif navrhl poslat do Venezuely k osobní
ochraně Nicolase Madura Íránské revoluční gardy, k reálnému vyslání gard však nedošlo.264
Hlavní motivací Íránu k podpoře Nicolase Madura je tak bezesporu udržení
protiamerického spojenectví se současným bolívarovským režimem, které mezi těmito
dvěma státy funguje už od roku 2007, kdy tehdejší venezuelský prezident Chávez společně
se svým íránským protějškem Mahmúdem Ahmadínežádem vyhlásili mezi těmito dvěma
státy tzv. „osu jednoty.“

4.2. Geopolitické motivace pro uznání vlády NTC v Libyi
Vznik Dočasné národní přechodné rady (NTC) v Libyi byl v podstatě součástí
mnohem větších protestů, které na konci roku 2010 zasáhly státy severní Afriky a Blízkého
východu, a které jdou známé pod názvem „Arabské jaro.“265 V Libyi tyto masové protesty
začaly 15. února 2011, a to ve východním regionu Kyreneika, konkrétně v jeho regionálním
hlavním městě Benghází.266 V Benghází poté došlo 27. února 2011 i k samotnému vyhlášení
Dočasné národní přechodné rady.267
Po počátečním úspěchu rebelů však libyjské vládní síly přešly do protiútoku a v zemi
se rozpoutala občanská válka.268 Na základě těchto skutečností pak Rada bezpečnosti OSN
přijala 17. března 2011 rezoluci č. 1973 (2011), která mimo jiné schvalovala zřízení
bezletové zóny nad Libyí a ochranu libyjských občanů.269 Není bez zajímavosti, že pro
rezoluci hlasovalo pouze 10 z 15 členů Rady bezpečnosti (Brazílie, Čína, Německo, Indie a
Rusko se zdržely).270
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Samotným provedením této rezoluce, nazvaným Unified Protector, které začalo 19.
března pak bylo pověřeno NATO, resp. francouzské, britské a americké jednotky, které
celou operaci zajišťovaly.271 Dle politologa Luise Simóna je tato intervence „příkladem
francouzsko-britsko-americké spolupráce na ukončení režimu, který skrze financování a
spolupráci s teroristickými organizacemi podporoval nestabilitu a ohrožoval francouzské a
západní zájmy v severní a západní Africe a oblasti Sahelu.“272
T.3: Státy, které uznaly Dočasnou národní přechodnou radu – NTC
stát
Francie
Katar
Maledivy
Itálie
Kuvajt
Gambie
Jordánsko
Senegal
Španělsko
Austrálie
Spoj. arabské emiráty
Německo
Kanada
Panama
Rakousko
Lotyšsko
Litva
Dánsko
Kapverdy
Bulharsko
Chorvatsko
Turecko
Polsko
Nizozemsko
Belgie
Lucembursko
USA
Japonsko
Albánie
Slovinsko
Černá hora
Velká Británie
Portugalsko
Gabon

datum
uznání
10.III.11
28.III.11
3.IV.11
4.IV.11
13.IV.11
22.IV.11
24.V.11
28.V.11
8.VI.11
9.VI.11
12.VI.11
13.VI.11
14.VI.11
14.VI.11
18.VI.11
20.VI.11
20.VI.11
22.VI.11
26.VI.11
28.VI.11
28.VI.11
3.VII.11
8.VII.11
13.VII.11
13.VII.11
13.VII.11
15.VII.11
15.VII.11
18.VII.11
20.VII.11
21.VII.11
27.VII.11
28.VII.11
19.VIII.11

datum
uznání
20.VIII.11
22.VIII.11
22.VIII.11
22.VIII.11
22.VIII.11
23.VIII.11
23.VIII.11
23.VIII.11
23.VIII.11
23.VIII.11
23.VIII.11
23.VIII.11
23.VIII.11
24.VIII.11
24.VIII.11
24.VIII.11
24.VIII.11
24.VIII.11
24.VIII.11
25.VIII.11
25.VIII.11
25.VIII.11
25.VIII.11
25.VIII.11
25.VIII.11
26.VIII.11
26.VIII.11
26.VIII.11
26.VIII.11
26.VIII.11
27.VIII.11
27.VIII.11
27.VIII.11
28.VIII.11

stát
Tunisko
Nový Zéland
Egypt
Maroko
Irsko
Bahrajn
Nigérie
Malta
Irák
Řecko
Kolumbie
Norsko
Libanon
Jižní Korea
Súdán
Maďarsko
Čad
Etiopie
Burkina Faso
Omán
Srbsko
Bosna a Herceg.
Mongolsko
Pobřeží slonoviny
Makedonie
Kypr
Malajsie
Rwanda
Estonsko
Benin
Niger
Togo
Kosovo
Guinea

Tabulka: autor, zdroj: VS OSN (2011)
: Zdroje tabulky T.3
Tabulka: autor, zdroj: viz Příloha č.3: Zdroje tabulky T.3
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stát
Česká republika
Filipíny
Slovensko
Arménie
Rusko
Rumunsko
Svatý Tomáš a Princův o
Ukrajina
Ázerbájdžán
Botswana
Kazachstán
Středoafrická republika
Komory
Seychely
Ghana
Čína
Vietnam
Kostarika
Taiwan
Indie
Írán
Jihoafrická republika
Uganda
Alžírsko
Švédsko
Keňa
Švýcarsko
Jamajka
Bangladéš
Mali
Pákistán
Eritrea
Saudská Arábie

datum
uznání
29.VIII.11
30.VIII.11
30.VIII.11
31.VIII.11
1.IX.11
1.IX.11
1.IX.11
1.IX.11
2.IX.11
2.IX.11
5.IX.11
5.IX.11
5.IX.11
7.IX.11
9.IX.11
12.IX.11
14.IX.11
16.IX.11
16.IX.11
17.IX.11
18.IX.11
20.IX.11
21.IX.11
22.IX.11
24.IX.11
24.IX.11
29.IX.11
29.IX.11
13.X.11
27.X.11
3.XI.11
30.XI.11
1.I.2012

Z přiložených tabulek (viz T.3 a T.4) je pak patrno, že samotnou NTC pak k počátku
roku 2012 uznala drtivá většina členských států OSN, včetně všech pěti stálých členů Rady
bezpečnosti OSN, a to buď přímým explicitním uznáním (viz T.3), anebo implicitním, když
16. září 2011 hlasovaly pro přijetí Dočasné národní přechodné rady jako reprezentanta Libye
v OSN (viz T.4). Z vlivných regionálních mezinárodních organizací pak NTC uznala Liga
arabských států273 a Africká unie.274
V následujících podkapitolách nyní budou popsány geopolitické motivace jednotlivých států
(Itálie, Francie, Velké Británie a USA), které tyto státy vedly k uznání vlády Dočasné národní
přechodné rady v Libyi.

T.4: Státy, které na Valném shromáždění OSN (16.IX.11) hlasovaly pro Dočasnou národní
přechodnou radu (NTC) jako reprezentanta Libye v OSN
stát
Afghánistán
Andorra
Argentina
Belize
Brazílie
Brunej
Džibuti
Fidži
Gruzie
Guatemala
Island

stát
Finsko
Izrael
Jemen
Jižní Súdán
Lichtenštejnsko
Madagaskar
Mauricius
Mexiko
Moldavsko
Monako
Paraguay

stát
Chile
Peru
San Marino
Singapur
Srí Lanka
Svatá Lucie
Sýrie
Thajsko
Timor-Leste
Vanuatu
Vietnam

Tabulka: autor, zdroj: VS OSN (2011)
autor, zdroj: VS
OSN (2011) Itálie
4.2.1. Tabulka:
Geopolitické
motivace

I přes počáteční potíže měla Itálie s libyjským režimem Muammara Kaddáfího poměrně
vřelé, avšak oboustranně pragmatické vztahy. Ostatně Libye je se svou geografickou
polohou, ale především přírodními zdroji klíčová pro italské bezpečnostní a strategické
zájmy v regionu. Za připomenutí například stojí fakt, že v roce 2010 – tedy krátce před
revolucí – tvořila libyjská ropa 28 % a zemní plyn 11 % veškerého italského importu těchto
komodit, což z Libye činilo největšího importéra ropy, resp. zemního plynu v Itálii.275
Libye pod vedením Kaddáfího byla pro Itálii důležitá také z pohledu omezení migrace,
směřující ze severní Afriky do Itálie. Na základě Smlouvy z Benghází z roku 2008 se totiž
Libye – výměnnou za italskou kompenzaci za koloniální okupaci země – zavázala
273
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přijmout opatřením za účelem omezení migrace přes Středozemní moře.276
Proto se nelze divit, že v počátečních krocích Itálie lze vysledovat (na rozdíl od Francie,
USA a Velké Británie) jistou opatrnost, projevující se například při hlasování o návrhu
sankcí vůči Libyi v Radě Evropské unie 23. února 2011. Při tomto hlasování Itálie, společně
se středomořskými státy Kyprem a Maltou, návrh vetovala s vysvětlením, že se obávají
odvetné reakce Muammara Kaddáfího například v podobě spuštění vlny migrace.277
To, že italské obavy z reakce Muammara Kaddáfího nebyly zcela liché se ukázalo 19.
března 2011, kdy Itálie umožnila mezinárodním silám NATO využívat letecké základny na
jejím území a tím tak nepřímo podpořila celou akci, jejímž cílem bylo mimo jiné i zřízení
bezletové zóny nad Libyí.278 Kaddáfí na základě této události poté Itálii začal vyhrožovat
vypuštění střel středního doletu Scud na města na italském pobřeží.279
K definitivnímu obratu od zprvu zdrženlivé politiky k jasné pozici stojící proti
Muammaru Kaddáfímu došlo 4. dubna 2011, kdy Itálie uznala Dočasnou národní
přechodnou radu, a to jako v pořadí čtvrtý stát světa (viz T.3). I na základě vyjádření
tehdejšího italského ministra zahraničí Franca Frattiniho se zdá, že za změnou této pozice
stála především domněnka, že Itálie, jako největší libyjský investor, bude ze změny režimu
ekonomicky profitovat více než z jeho udržení.280
Důležitou motivací k přidání se k mezinárodní alianci vedené již zmíněnou Francií,
Velkou Británií a USA, a tedy i k následnému uznání NTC Itálií byla rozhodně i geografická
blízkost Libye. Itálie si totiž od demokratizačního procesu v zemi slibovala větší stabilitu
v regionu Středomoří, které je strategickým regionem pro italské národní zájmy a
bezpečnost.281

4.2.2. Geopolitické motivace Francie
Stejně jako Itálie i Francie přistoupila z počátku k dění v Libyi s opatrností.282 Ostatně
i Francii s Itálií pojily značné ekonomické vazby – na tomto místě se sluší připomenou, že
v čase těsně před revolucí činil import libyjské ropy do Francie 15 %, což z ní po Rusku
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činilo druhého největšího francouzského ropného importéra.283 A ačkoli Francie neměla (na
rozdíl od Itálie) uzavřenou s režimem Muammara Kaddáfího žádnou oficiální dohodu,
týkající se migrace, je logické, že z omezení migračního toku přes Libyi Francie bezesporu
profitovala.
K radikální změně francouzské rétoriky vůči libyjské revoluci došlo 10. března 2011,
kdy se Francie stala s velkým předstihem prvním státem světa, který uznal libyjskou
Dočasnou národní přechodnou radu (viz T.3). Ke stvrzení francouzské podpory libyjské
revoluci a NTC pak došlo 19. března 2011, kdy se Francie stala společně s Velkou Británií
vedoucím státem vojenské intervence NATO, do které Francie vyslala na 60 svých letadel.284
Stejně jako v případě Itálie stála za změnou francouzského postoje především
geografická blízkost Libye. I pro francouzské strategické a bezpečnostní zájmy v regionu
byla naprosto klíčová stabilita libyjského území. Jistá zdrženlivost vůči ukončení
francouzské podpory režimu Muammaru Kaddáfímu tedy skončila ve chvíli, kdy již Kaddáfí
nedokázal tuto stabilitu v zemi a tím pádem i francouzské zájmy zajistit.
V případě Francie stála za podporou NTC a libyjské revoluce proti Muammaru
Kaddáfímu ještě jedna motivace, a to její historický vliv na region severní Afriky, o který
samozřejmě nechtěla přijít. Nesmíme opomenout ani fakt, že se v průběhu celého libyjského
konfliktu rozhodlo Německo – jinak vedoucí členský stát EU – „raději posedět za
dveřmi“285 a pro Francii se tak naskytla možnost utvrdit celou Evropskou unii, ale především
samotné Německo, o její vedoucí úloze v kontinentální zahraniční a vojenské politice.286
Byla to tedy jakási zpráva Evropě, že pokud chce být tento kontinent brán stále jako
relevantní globální hráč, poté bude potřebovat především francouzskou vojenskou sílu.

4.2.3. Geopolitické motivace Velké Británie
Vzhledem ke geografickému umístění Libye a relativně velké vzdálenosti mezi těmito
státy nepředstavovala libyjská revoluce bezprostřední ohrožení britského nejbližšího okolí,
a tím pádem i britské bezpečnosti v úzkém slova smyslu (jako v předchozích případech Itálie
a Francie). Zhroucení libyjského státu a následná nestabilita v zemi by však mohly vyústit
ve vznik dalších teroristických organizací, které by následně britskou bezpečnost již ohrozit
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mohly.287
Britské obavy z nestability země a celého regionu tak pramenily spíše z ekonomických
zájmů v Libyi.288 Za připomenutí stojí, že klíčovým nástrojem těchto zájmů v Libyi byla
především britská ropná společnost BP, která v roce 2007 s libyjským režimem Muammara
Kaddáfího podepsala kontrakt v hodnotě 900 milionů dolarů, který této společnosti
umožňovala průzkum a těžbu ropy na libyjském území a o dva roky později v roce 2009 pak
BP oznámila, že v dalších 20 letech plánuje v Libyi investice ve výši 20 miliard dolarů.289
I proto stála Velká Británie společně s Francií v čele vojenské intervence NATO 19.
března 2011 a od počátku podporovala NTC v boji proti stávajícímu libyjskému režimu.
Tato podpora pak vyústila 27. července 2011 v oficiální uznání NTC jako vlády Libye.290
Toto uznání přitom v případě Velké Británie představovalo poměrně zajímavý precedens.
Británie totiž od roku 1980 právě až po Libyi a uznání NTC patřila mezi státy, které se zřekly
užívání politiky uznávání vlád a místo toho uznávaly pouze existenci států jako takových.291
Velká Británie se také podobně jako již zmíněná Francie pokusila využít nastalé situace,
kdy se Německo prakticky odmítlo výrazně angažovat v řešení libyjského konfliktu a pro
Británii se tak otevřela příležitost obnovit svou geopoliticky silnou pozici na kontinentu,
především pak silnou pozici v evropské zahraniční politice.292

4.2.4. Geopolitické motivace USA
Při vypuknutí libyjské revoluce neměly Spojené státy v Libyi prakticky žádné markantní
strategické a geopolitické zájmy. Ačkoli byla Libye dlouhodobě jedním z důležitých
světových exportérů ropy, její hlavní odbytiště tvořila zejména Evropa, do které bylo těsně
před revolucí importováno celkem 85 % veškerého libyjského exportu.293 Do USA byly
importovány pouhá 3 % a libyjská ropa tak tvořila zanedbatelných 0,6 % veškerého importu
ropy do USA.294 Pro USA tedy byla a je v tomto směru mnohem důležitější zemí již zmíněná
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a popsaná Venezuela.
Navíc v čase, kdy k libyjské revoluci došlo byly Spojené státy po nepovedených
intervencích v Afghánistánu a Iráku spíše na postupném ústupu z regionu severní Afriky a
Blízkého východu.295
Pro USA tak Libye byla důležitá v podstatě „pouze“ kvůli celkové stabilitě v regionu.
Ostatně tímto argumentem také tehdejší prezident Barack Obama 21. března 2011 obhajoval
před americkým Kongresem účast americké armády v operaci NATO, která začala o dva
dny dříve.296 V celé operaci přitom USA rozhodně nehrály klíčovou a vedoucí úlohu, spíše
byly podporou pro Velkou Británii a především Francii, které celou intervenci vedly – v
tomto směru se stal proslulý údajný výrok jednoho z členů americké administrativy, který
americkou roli v intervenci popisoval jako tzv. „řízení zpovzdálí.“297
Podobná byla situace i u americké podpory libyjským rebelům a následného samotného
uznání NTC 15. července 2011. I zde bylo pro USA hlavním motivem především udržení
stability v regionu, ze kterého by v případě nestability mohla pro Spojené státy vyvstat nová
hrozba, především ve formě teroristických organizací.
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5. Závěr
Tato bakalářská práce se věnovala tématu uznání vlády jako instrumentu geopolitiky.
Jejím cílem bylo zjistit geopolitické motivace vybraných států pro uznání vlády Juana
Guidóa ve Venezuele, resp. Dočasné národní přechodné rady v Libyi. V souvislosti s tímto
cílem byla tedy položena následující výzkumná otázka:
„Jaké geopolitické motivace v současnosti motivují státy k uznání vlády?“
Výsledná bakalářská práce i přes limitující faktor výběru pouhých čtyř geopoliticky
nejdůležitějších aktérů ve Venezuele, resp. Libyi a jejich regionů, přinesla alespoň částečnou
představu o geopolitických motivací pro uznání vlády obecně.
Opomenout nelze ani fakt, že práce přinesla do českého prostředí nové téma, kterému se
i přes jeho signifikantní význam nevěnovala v českém prostředí výraznější pozornost.
V mezinárodním prostředí pak toto téma bylo primárně (avšak rozhodně ne výlučně)
zkoumáno spíše z pohledu právního, viz díla M. J. Petersonové (2012), Stefana Talmona
(1998) nebo Hersche Lauterpachta (1947), jež bylo využito v první části práce.
Z uvedených informací ve čtvrté kapitole práce lze pak abstrahovat jakési shrnutí
geopolitických motivací jednotlivých aktérů pro uznání dvou výše zmíněných vlád. V
případě Venezuely bylo pro USA touto motivací především snaha o znovuzískání vedoucí
úlohy na „svém dvorku,“ tedy v regionu Latinské Ameriky. Není bez zajímavosti, že tato
snaha také koreluje s celkovou změnou zahraniční politiky USA, která se nyní snaží omezit
svůj vliv na Blízkém východě, a naopak právě získat zpět vliv v historicky tradičním
americkém geopolitickém prostoru Latinské Ameriky.
Pro Rusko touto motivací krom udržení si vlivu v regionu, ve kterém byla samotná
Venezuela důležitým ruským „opěrným bodem,“ a omezení vlivu USA, byla i obava ze
ztráty velkého množství finančních prostředků (odhadem 17 miliard dolarů), které Rusko ve
Venezuele za posledních 20 let investovalo.
Podobné motivace jako u Ruska lze vysledovat i u Číny, ačkoli zde bude motivace
založená na obavě ze ztráty investic (odhadem 70 miliard dolarů) mírně převažovat, a to
mimo jiné i proto, že Čína nechce dlouhodobě hrát roli geopoliticky silného aktéra.
A konečně hlavní motivací Íránu pro podporu stávající vlády Nicholase Madura je
primárně udržení protiamerického spojenectví s bolívarovským režimem, které mezi těmito
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dvěma státy funguje už od roku 2007, kdy tehdejší venezuelský prezident Chávez společně
se svým íránským protějškem Mahmúdem Ahmadínežádem vyhlásili mezi těmito dvěma
státy tzv. „osu jednoty.“
V případě uznání NTC v Libyi bylo pro Itálii hlavním motivy ekonomické – především
pak závislost na libyjské ropě a zemním plynu, ty před vypuknutím revoluce tvořily 28 %,
resp. 11 % veškerého importu těchto komodit do Itálie. Další motivací byla bezesporu i
geografická blízkost Libye a obava z následné migrace. Naopak případný demokratizační
proces by přinesl větší stabilitu v regionu Středomoří, které je strategickým regionem pro
italské národní zájmy a bezpečnost obecně.
Geografická blízkost a následná obava z migrace hrála roli i v případě Francie. Dalším
důležitým prvkem byl bezesporu i historický vliv Francie na region severní Afriky, o který
samozřejmě nechtěla přijít a opomenout nelze ani fakt, že se díky Německu, které odmítlo
výraznější podíl na řešení libyjské krize, Francii naskytla možnost utvrdit celou EU, ale
především samotné Německo, o její vedoucí úloze v kontinentální zahraniční a vojenské
politice.
Posledně zmíněná motivace byla, krom obav z bezpečnosti, klíčovou i pro uznání NTC
Velkou Británií – i ona se pokusila využít nastalé situace, kdy se Německo prakticky odmítlo
výrazně angažovat v řešení libyjského konfliktu a pro Británii se tak otevřela příležitost
(alespoň částečně) obnovit svou historicky silnou geopolitickou pozici na kontinentu.
Posledním zkoumaným státem, jež uznal NTC v Libyi byly USA. Jak již bylo zmíněno
Spojené státy v Libyi prakticky žádné markantní strategické a geopolitické zájmy neměly.
Americkou pozici navíc silně ovlivnil fakt, že USA byly v této době po nepovedených
intervencích v Afghánistánu a Iráku spíše na postupném ústupu z regionu severní Afriky a
Blízkého východu. Hlavním motivem USA tak bylo především udržení stability v regionu,
ze kterého by v případě nestability mohla pro USA vyvstat nová hrozba.
Na úplný závěr mé práce bych rád poznamenal, že i přes limitující faktory mé práce, lze
s jistotou tvrdit, že státy při uznávání vlád postupují ve velké míře velmi pragmaticky a
realisticky, v souladu se svými geopolitickými zájmy v konkrétním státě, či regionu. Avšak
pro ucelenější představu o tomto tématu by bylo jistě přínosné zkoumat i motivace jiných
aktérů, na více případech uznání vlád.
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6. Summary
This bachelor thesis deals with the topic of recognition of the government as an
instrument of geopolitics. Its aim was to identify the geopolitical motivations of selected
states for the recognition of the government of Juan Guidó in Venezuela and the National
Transitional Council in Libya. To achieve this goal, the following research question was set:
"What geopolitical motivations currently motivate states to recognize the
government?"
The bachelor's thesis, despite the limiting factor in the selection of only four
geopolitically most important actors in Venezuela and Libya and its regions, has shown at
least a partial idea of the geopolitical motivations for government recognition in general.
Another important fact worth mentioning is that the thesis topic is completely new in the
Czech academic environment and despite its significant importance did not receive much
attention. In the international enviroment, this topic was primarily (but not exclusively)
examined from a legal point of view, for instance in the works of M. J. Peterson (2012),
Stefan Talmon (1998) or Hersch Lauterpacht (1947), which were used in the first part of this
thesis.
On the following lines, there will be provided a short summary of the geopolitical
motivations of individual actors for the recognition of the two governments mentioned
above. In the case of Venezuela, US motivation for the recognition of Juan Guidó
government was primarily the effort to regain a leading role in "its backyard" – in the Latin
America region. This effort also correlates with the overall change in US foreign policy,
which is now trying to reduce its influence in the Middle East and, conversely, regain
influence in the historically traditional American geopolitical area of Latin America.
For Russia, in addition to preserving the influence in the region where Venezuela itself
was an important Russian "base" and to limit US influence, another motivation was also the
fear of losing large amounts of funds (estimated at $17 billion) that Russia had invested in
Venezuela in the last 20 years.
China’s motivation was very similar to the Russian one, although the motivation based
on fears of losing investment (estimated at $ 70 billion) is slightly prevailing, partly because
China does not want to play a geopolitically strong role in the long run.
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Finally, Iran’s main motivation for supporting the current government of Nicholas
Maduro is primarily to preserve an anti-American alliance with the Bolivarian regime, which
has existed between the two countries since 2007, when then-President Venezuelan
President Chavez together with his Iranian counterpart Mahmoud Ahmadinejad established
the so-called “axis of unity” between these two states.
In the case of the recognition of the NTC in Libya, the main motives for Italy were
economic ones – especially the dependence on Libyan oil and natural gas, which before the
outbreak of the revolution accounted for 28 %, respectively 11 % of all imports of these
commodities into Italy. Another motivation was undoubtedly the geographical closeness of
Libya and the fear of subsequent migration. On the contrary, a possible democratization
process would bring greater stability to the Mediterranean region, which is a strategic region
for Italian national interests and security in general.
Geographical proximity and subsequent fear of migration also played a role in France´s
motivation. Another important element was undoubtedly the historical influence of France
in the North African region, which of course France did not want to lose and the fact that
Germany, which refused to play a greater role in resolving the Libyan crisis, gave France the
opportunity to assure whole EU and particularly Germany about its leading role in
continental foreign and military policy.
The last mention motivation was, except the security concerns, also key for the UK's
recognition of the NTC. The UK also tried to take advantage of the situation when Germany
practically refused to engage significantly in resolving the Libyan conflict, opening an
opportunity for Britain to restore its historically strong geopolitical position on the continent.
The last state which recognized the NTC in Libya were United States. As already
mentioned, the United States had practically no significant strategic and geopolitical
interests in Libya. In addition, the US position was strongly influenced by the fact that the
US was at this time, after unsuccessful interventions in Afghanistan and Iraq, rather on a
gradual withdrawal from the region of North Africa and the Middle East. The main motive
for the USA was thus to maintain stability in the region, from which, in case of its instability,
a new threat could arise.
At the end of my work, I would like to note that despite the limiting factors of my work,
it can be certainly said that states are very pragmatic and realistic in recognizing
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governments, in accordance with their geopolitical interests in a particular state or region.
However, for a more comprehensive picture of this topic, it would certainly be beneficial to
examine the motivations of other actors, in more cases of the recognition of governments.
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Teze bakalářské práce
Výběr tématu práce
Podmínky pro uznání vlády se v průběhu historie, ale i stát od státu, velmi proměňovaly.
Co však pro uznání vlády zůstávalo a zůstává stále stejné, je, že se jedná o unilaterální akt
jednoho státu, jehož motivace pro uznání mohou být různé. Jednou z motivací pro uznání
vlády mohou být právě i geopolitické zájmy.
Jedním z nejdůležitějších kritérií pro uznání vlády byla úplná a efektivní kontrola území,
které spravuje, a kterého chtěla být prohlášená vládou, druhým důležitým kritériem byla
legitimní doktrína vlády, která usilovala o své uznání. V poslední době se však čím dál tím
více ukazuje, že tyto dvě kritéria přestávají být nadále platná. Prvním příkladem, který na
neplatnost těchto kritérií, kterými se až doposud uznávající státy řídily, poukázal (a to
poměrně výrazně), byl případ Libye, konkrétně libyjské revoluce v roce 2011. Zde v průběhu
revoluce proti režimu Muammara Kaddáfího došlo k vytvoření Dočasné národní přechodné
rady (Transitional National Council), která začala být uznávaná řadou států jako oficiální
představitel libyjského státu, a to i přesto, že měl Muammar Kaddáfí v této době kontrolu
nad velkou částí libyjského území. Druhým novějším příkladem porušení těchto kritérií je
krize ve Venezuele, kde v době prohlášení Juana Guaidó prezidentem měl a stále do jisté
míry má kontrolu nad územím předchozí prezident Nicolas Maduro.
Z porušení těchto dvou historicky platných podmínek se dá usuzovat, že státy, které i
přesto uznaly nové vlády těchto dvou států, byly motivovány ještě jinými stimuly. Jedním z
nich je i geopolitická, resp. geoekonomická motivace, která byla obzvláště u těchto dvou
států dozajista velmi silná.
Do tématu práce navíc ještě vstupuje fakt, že se instrumentu uznání vlády přibližně od
konce studené války nepoužívalo. Nyní se však k tomuto instrumentu znovu přistupuje.
Mezi důvody „znovuzrození“ tohoto fenoménu mohou patřit právě znovu geopolitické, resp.
geoekonomické motivace uznávajících států. To, zda tomu opravdu tak je, a zda dochází
k jisté revitalizaci tohoto instrumentu, bude rovněž obsahem samotné bakalářské práce.

Cíl práce
Jak bylo popsáno výše ve Zdůvodnění výběru práce motivace uznávajících států pro
uznání té které vlády mohou být různé - mimo jiné mohou mít i charakter geopolitický, či
geoekonomický. Cílem mé práce tedy bude prozkoumat do jaké míry tyto geopolitické a
geoekonomické motivace vstupovaly do rozhodování uznávajících států.
Vycházet budu především z empirických příkladů, již výše zmíněných dvou států – tedy
Libye, resp. dění okolo libyjské revoluce, která vyvrcholila v roce 2011 a Venezuely, resp.
dění okolo venezuelské krize, která vyvrcholila v roce 2019.
V teoretické části budu popisovat a komparovat historické trendy v uznávání vlád, které
jsem v rámci konceptualizace shrnul do čtyř nejpodstatnějších doktrín, kterými se státy řídily
při uznávání vlád. Jsou jimi doktríny Tobarova (1907), Estradova (1930), Stimsonova
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(1932), Betancourtova (1959) a Olympiova (1963). U každé z těchto doktrín se budu rovněž
soustředit na konkrétní příklady uznávání vlád, ve kterých bylo těchto doktrín užito. Na
závěr práce bude jistě prostor i pro krátkou projekci budoucího vývoje používání
instrumentu uznání vlád.
Výzkumná otázka, která by měla být v závěru mé práce zodpovězena zní následovně:
„Jaké geopolitické motivace v současnosti motivují státy k uznání vlády?“

Metodologie
Jak jsem již naznačil výše. V práci budu postupovat spíše deskriptivně. Využívat přitom
budu jak metod kvalitativních, tak i metod kvantitativních.
Metody kvalitativní budu užívat především v teoretickém základu mé práce, tedy
konkrétně na těch místech, kde budu chtít komparovat a popisovat specifika historických
doktrín (Tobarova, Estradova, Stimsonova, Betancourtova a Olympiova). Na těchto místech
bude mým cílem spíše popsat historické trendy a specifika, kterými se řídila historická praxe
uznávání vlád.
Metody kvantitativní budu poté užívat spíše v praktické části mé práce, kde budu
operovat s dvěma praktickými příklady uznání vlády, která neměla kontrolu nad "svým"
územím – tedy příklady libyjské revoluce a venezuelské krize. Zde kvantitativních metod
využiji především k ukázání některých geopolitických a geoekonomických prvků, které
motivovaly státy k uznání těchto vlád. Operovat tak budu především s ukazateli, kterými
jsou vzájemná obchodní výměna nebo vliv uznávajícího státu v regionu - na popsání
některých těchto ukazatelů samozřejmě budu muset použít částečně i metody kvalitativní.

Předpokládaná struktura
1. Úvod
2. Historické trendy a doktríny
a. Tobarova doktrína (1907)
b. Estradova doktrína (1930)
c. Stimsonova doktrína (1932)
d. Betancourtova doktrína (1959)
e. Olympiova doktrína (1963)
3. Současné geopolitické a geoekonomické motivace k uznání vlády
a. Case-study Libye (resp. libyjské revoluce 2011)
b. Case-study Venezuely (resp. venezuelské krize 2019)
4. Závěr
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