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Anotace 
 
Článek se zabývá testováním přítomnosti prvků dobrého vládnutí a demokracie jako 
faktorů ovlivňujících míru organizovaného zločinu. Pomocí statistické analýzy je 
nejprve prozkoumána existence a síla vztahu mezi demokracií, dobrým vládnutím  
a organizovaným zločinem na širokém vzorku států. Výsledky této analýzy jsou 
následně ověřeny pomocí instrumentálních případových studií. 
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Summary 
 
The article deals with testing for the presence of elements of good governance and 
democracy – as factors influencing the extent of organized crime. Using statistical 
analysis is, first, explored the existence and strength of the relationship between 
democracy, good governance and organized crime on a broad sample of countries. The 
results of this analysis are then verified by instrumental case studies. 
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Vliv absence principů good governance na rozvoj organizovaného zločinu 
 
Výběr středoasijských republik byl podmíněn předběžným výzkumem, na jehož základě 
je možné se domnívat, že právě středoasijské republiky jsou nejvíce pravděpodobným 
případem, ve kterém dochází k vysoké negativní závislosti mezi mírou dobrého vládnutí 
a mírou organizovaného zločinu.  
 
Tuto predikci potvrdila i předchozí statistická analýza, umožňující konstatovat, ževe 
všech těchto státech dochází k vysoké korelaci mezi organizovaným zločinem, který 
dosahuje ve středoasijských republikách vysokých hodnot, a mírou dobrého vládnutí, 
která je u nich naopak velmi nízká. Index míry demokracie zde dosahuje rovněž nízkých 
hodnot. Z tohoto hlediska jsou středoasijské státy vhodné i protestování Williamsovy  
a Godsonovy teorie, jelikož se jedná o autoritativní režimy, a pokud je testovaná teorie 
správná, v těchto státech by byla míra organizovaného zločinu zvýšená. Zároveň však 
pouze na základě vysokého korelačního koeficientu mezi proměnnými v těchto státech 
nemůžeme s jistotou určit, že u míry dobrého vládnutí se jedná o vysvětlující 
proměnou, která vede k nárůstu organizovaného zločinu. Z tohoto důvodu je využito 
souboru instrumentálních jedno-případových studií, jež budou analyzovat vývoj 
středoasijských států po rozpadu Sovětského svazu a na základě kauzálního modelu 
popsaného v úvodu bude sledován stav jednotlivých složek dobrého vládnutí a vliv 
jejich absence na rozvoj organizovaného zločinu.  
 
Střední Asie, tedy Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán a Uzbekistán,1 
představuje region, který je často považován za vhodné prostředí pro rozvoj 
organizovaného zločinu, a to kvůli své geografické poloze, autoritativním režimům  
i historickému vývoji, jenž je zásadním determinantem současné politické situace ve 
všech státech regionu. 
 
Organizovaný zločin v postsovětském prostoru je tvořen především přísunem 
ilegálního zboží a služeb na vnitrostátní trh v kombinaci s krycím, legálním podnikáním. 
Základními důvody, vytvářející ze států Střední Asie vhodné prostředí pro organizovaný 
zločin, je absence kontrolních mechanismů a absence systému potřebného 
k vynucování plnění zákona.2 
 
Historický vliv Sovětského svazu se odráží především v častém výskytu finančních 
podvodů, které mají podobný průběh nebo pozadí jako zpronevěry a okrádání státu za 
sovětské éry, kdy tento typ kriminálního jednání nebyl většinou společnosti nijak 
stigmatizována ve zvýšené míře byli de facto schvalován. Finanční machinace byly 
rozšířeny mezi vedoucími státních podniků, kteří se snažili nelegální cestou dosáhnout 
přemrštěných cílů stanovených jim státem, anebo nelegálně obchodovali se svěřeným 
majetkem.3 
 

                                                 
1
 GLEASON, G. Corruption, Decolonization and Development in Central Asia. European Journal on 

Criminal Policy and Research. Vol 3-2, 1995, s. 38. 
2
 SHELLEY, L. I. Post-Soviet Organized Crime, 2003, s. 342. 

3
 SHELLEY, L. I. Post-Soviet Organized Crime, 2003, s. 342-343. 
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Po pádu Sovětského svazu se skupiny či jednotlivci činní v oblasti organizovaného 
zločinu přetransformovali na politicko-ekonomické podnikatele, využívající k získání 
kontroly nad rozličnými zdroji i násilí. Obchod s drogami se stal výhodným typem 
podnikání, do něhož byly zapojeny i vládnoucí elity. V každém ze států Střední Asie 
funguje propojení mezi politiky a zločinem, spolupráce je však vždy stavěna na 
odlišném modelu, a to na základě rozdílného průběhu tranzice z totalitního režimu.4 
 
Po pádu Sovětského svazu a podpisu prohlášení z Alma-Aty v roce 1991 došlo ke vzniku 
Společenství nezávislých států. Jednotlivé státy tohoto společenství pak de facto 
převzaly administrativní systém a institucionální strukturu bývalého Sovětského svazu, 
která však vycházela ze starého modelu, jenž neprošel perestrojkou. Přestože země 
Společenství nezávislých států (SNS) měly při svém založení stejné podmínky, co se 
týče státní správy či ekonomické vyspělosti, vytvořil se mezi nimi během několika let 
znatelný rozdíl.5 
 
Reformy, které ve středo-asijských zemích započaly, přijímaly všeobecné principy 
demokracie, jež byly rovněž uvedeny v ústavách nově vznikajících států. Konkrétně se 
jednalo o dodržování lidských práv, parlamentní volby, nadřazenost mezinárodního 
práva nad právem národním atd. 
 
Tranzice k demokracii však v těchto státech trvala příliš krátkou dobu, snaha  
o demokratizaci shora se ukázala být málo efektivní a vládnoucí elity ve většině 
případů ignorovaly možnost zapojení občanské společnosti do tranzičního procesu. 
Problematickou zůstávala i role opozice, která nikdy nezískala možnost reálné 
participace na vytváření nové politiky.6 
  
Na počátku 90. let XX. století začalo docházet k zásadní diferenciaci mezi 
středoasijskými státy, a to jak z politického, tak z ekonomického hlediska. Kyrgyzstán, 
který byl pro své omezené zdroje závislý na dovozu, se rozhodl pro liberalizaci trhu.  
K umírněné liberalizaci přistoupil i Kazachstán, jenž měl ropný a zároveň i jaderný 
potenciál, předurčující ho spolu s vysokým podílem ruského obyvatelstva k bližší 
spolupráci s Ruskou federací. V Tádžikistánu došlo k diametrálně odlišnému vývoji 
způsobenému vnitřním bojem o moc, který vyústil v občanskou válku. Uzbekistán se 
vydal po vzoru Čínské lidové republiky cestou pomalé národní konsolidace  
a Turkmenistán, jehož specifikem jsou kmenové vazby, začal budovat svou ekonomiku 
na těžbě zemního plynu a dalších přírodních surovin.7 
 

                                                 
4
 DANIELI, F. Beyond the Drug-Terror Nexus: Drug Trafficking and State-Crime Relations in Central Asia. 

International Journal of Drug Policy. 25; 2014, s. 1238. 
5
 GLEASON, G. Corruption, Decolonization and Development in Central Asia. European Journal on 

Criminal Policy and Research. Vol 3-2, 1995, s. 41. 
6
 KUKEYEVA, F.; SHKAPYAK, O. Central Asia’s Transition to Democracy. Social and Behavioral Sciences, 

2013, s. 80. 
7
 GLEASON, G. Corruption, Decolonization and Development in Central Asia. European Journal on 

Criminal Policy and Research. Vol 3-2, 1995, s. 42. 
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Turkmenistán spolu s Uzbekistánem se staly státy, ve kterých si bývalé politické vedení 
udrželo kontrolu nad ekonomickými zdroji, obchodem s drogami, ale také nad justicí  
a státními institucemi.8 
 
Tak jako ekonomický směr, kterým se země Společenství nezávislých států ubíraly, se 
lišil stát od státu, stejně tak se lišilo i státní uspořádání, pro které se členové SNS 
rozhodly.9 
 
Spojujícím rysem všech zemí středoasijského regionu je ale nenaplnění podmínek 
tranzice k demokracii, jež by vedly k vybudování vlády demokratických ideálů  
a politické kultury v zemi. Přestože všechny státy Střední Asie přijaly demokratickou 
ústavu, přerod k demokracii byl mnohem složitější. Například do čela všech států  
s výjimkou Kyrgyzstánu se vždy postavil bývalý tajemník komunistické strany10, což 
vedlo k zásadnímu zpomalení změny stávajících státních struktur.  
 
Nízká efektivita vlády u všech středoasijských států je nejen důsledkem nedostatečné 
schopnosti implementovat nová opatření v boji proti organizovanému zločinu. 
Projevuje se např. i vtom, že jejich ekonomický růst nijak nekoreluje s provedenými 
ekonomickými reformami.11 
 
Tyto státy nedisponují dostatečnou kapacitou k prosazování regulací a nejsou schopny 
vytvářet optimální prostředí pro místní podnikatele ani pro zahraniční investory. Za 
jeden z důvodů této neefektivity považuje J. Hellman ve své studii převzetí kontroly 
nad ekonomickou tranzicí bývalými komunistickými představiteli, kteří pomocí 
legálních i nelegálních mechanismů využívali a využívají měnící se ekonomiku ke svému 
obohacení, zatímco implementace reforem, vedoucích ke stabilizaci situace, by pro ně 
byla značně nevýhodná.  
 
V případě Uzbekistánu a Turkmenistánu došlo ke zmrazení reforem velmi záhy po pádu 
Sovětského svazu, na základě rozhodnutí státních představitelů, kteří předali kontrolu 
nad klíčovými státními institucemi a podniky svým rodinným příslušníkům. Dalším 
faktorem, jenž podle akademiků ovlivnil schopnost implementovat reformy, byla míra 
integrace s Ruskem v průběhu sovětské éry.12 
 
Na rozdíl od předchozího politického zřízení současné státy Střední Asie nezákonnou 
činnost striktně nekontrolují ani netrestají, a to také z důvodu pronikání 
organizovaného zločinu do vládní sféry. Často dochází k financování předvolebních 
kampaní z nelegálních zdrojů, což vede k ještě hlubšímu propojení vztahů mezi 
                                                 
8
 DANIELI, F. Beyond the Drug-Terror Nexus: Drug Trafficking and State-Crime Relations in Central Asia. 

International Journal of Drug Policy. 25; 2014, s. 1238. 
9
 GLEASON, G. Corruption, Decolonization and Development in Central Asia. European Journal on 

Criminal Policy and Research. Vol 3-2, 1995, s. 43. 
10

 CECCARELLI, A. Clans, Politics and Organized Crime in Central Asia, Trends in Organized Crime. vol. 10, 
Springer Science 2007, s. 27. 
11

 The Politics of Transition in Central Asia and the Caucasus. Routledge 2009. ISBN0-203-02790-6, s. 19. 
12

 WOODEN, A.; STEFES, C. The Politics of Transition in Central Asia and the Caucasus. Routledge 2009. 
ISBN0-203-02790-6, s. 22. 



Ochrana & Bezpečnost – 2016, ročník V., č. 2 (léto), ISSN 1805-5656 
Mgr. Pavlína Bláhová, Dobré vládnutí a organizovaný zločin: Středoasijské republiky (2016_B_10) 

 
5 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

organizovaným zločinem a vládnoucí složkou v případě, že je jimi společně 
podporovaný kandidát zvolen. Tím se pak stává jakákoli legislativní změna týkající se 
organizovaného zločinu či korupce ještě méně myslitelnou.13 
 
V současné době jsou demokratizace a upevnění dobrého vládnutí ve středoasijských 
republikách jedním z témat, kterým, právě ve spojení s bezpečnostními otázkami, 
věnuje Evropská unie zvýšenou pozornost a investuje nemalé prostředky do jejich 
šíření. Problémem je však nastavení konkrétních agend, které by k rozšíření dobrého 
vládnutí vedly. Dankward Rustow, akademik věnující se problematice tranzice, uvedl, 
že je třeba zastánce nedemokratických zřízení přemluvit či nalákat k demokratickým 
principům, což znamená, že demokracie by měla přinášet větší benefity než současný 
systém, aby se stala pro nedemokratické zřízení lákavou.14 
 
Tatologická úvaha se však právě v případě středoasijských republik stává 
problematickou vzhledem k benefitům, které vládním představitelům přináší 
organizovaný zločin a které fungují právě kvůli nízké míře demokracie a dobrého 
vládnutí.  
 
Kazachstán 
 
Kazachstán představuje ze zkoumaného vzorku států Střední Asie zemi s nejnižším 
indexem organizovaného zločinu a zároveň nejvyššími hodnotami dobrého vládnutí. 
V porovnání s evropskými státy se však jedná o velmi podprůměrné hodnoty. Bude 
tedy zajímavé sledovat, nakolik se jeho politický systém a institucionální struktura liší 
od zbytku zkoumaných států a zda mají tyto odchylky reálný vliv na rozvoj 
organizovaného zločinu. Po pádu Sovětského svazu došlo v Kazachstánu 
k bezprecedentnímu nárůstu organizovaného zločinu a v současné době zde operuje 
přes 200 ilegálních skupin a organizací.15 
 
Jedním z faktorů, které vedly k šíření organizovaného zločinu, byla netransparentní 
privatizace provázená rozsáhlými podvody. Z nelegálních privatizačních aktivit byli 
podezříváni vládní představitelé, podnikatelé a zástupci zločineckých organizací. 
V návaznosti na kauzy spojené s privatizací poukázal tehdejší zástupce prokurátora na 
znepokojující vliv zločineckých syndikátů na policii a další bezpečnostní složky, které na 
rozdíl od dalších zemí regionu jsou do značné míry autonomní, přičemž se jim 
nedostává tak výrazné podpory, ale ani kontroly od státu.16 
 

                                                 
13

 SHELLEY, L. I. Post-Soviet Organized Crime, 2003, s. 342-343. 
14

 HOUT, W. European Union Strategies on Governance Reform. Routledge 2013. ISBN 13:978-0-415-
62203-5, s. 88. 
15

 BERDIKEEVA, S. Organized Crime in Central Asia: A Threat Assesment. China and Eurasia Forum 
Quarterly, Vol 7, No. 2(2009), Central Asia – Caucasus Institute & Silk Road Studies Program. ISSN: 1653-
4212, s. 78. 
16

 DANIELI, F. Beyond the Drug-Terror Nexus: Drug Trafficking and State-Crime Relations in Central Asia. 
International Journal of Drug Policy. 25; 2014, s. 1238-1239. 
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Propojení mezi organizovaným zločinem a státní strukturou v Kazachstánu neexistuje 
jen na vládní úrovni, ale především na úrovni lokální, kdy pašeráci drog vzhledem 
k rozsáhlosti kazašského území vyhledávají konexe a ochranu u lokálních vlád, celníků 
a pohraničníků, a to již od dob vzniku samostatného státu.17 
 
K prohloubení vztahů mezi představiteli státu a zločineckých skupin při absenci 
efektivní regulace trhu došlo i ve spojitosti s privatizací, která probíhala bez jakékoli 
nezávislé kontroly. Proti rozsáhlé síti kontaktů mezi zástupci organizovaného zločinu 
a vysokými státními činiteli se oficiálně rozhodl v roce 2006 zakročit prezident 
Nazarbajev, který navrhl novou protikorupční strategii, založenou především na 
zvýšení platů státních úředníků, soudců a dopravní policie, a to až o stovky procent. 
Míra korupce se však na základě této strategie nijak nesnížila. Přestože touto 
problematikou se má zabývat Agentura republiky Kazachstán pro boj s ekonomickými 
a korupčními zločiny, spadající přímo pod prezidenta, její nezávislost je sporná právě 
kvůli malé míře transparentnosti a politickým vlivům, kterým je vystavena.  
 
Tato agentura byla například nařčena ze zneužívání svého postavení v rámci politických 
bojů a i její úředníci byli obviňováni z korupce. Neustálé protikorupční reformy jsou 
sice jedním z ukazatelů vysoké legislativní činnosti, avšak ta není následována 
vynucováním legislativy v praxi a je tudíž zcela neefektivní. Rovněž již zmíněné 
prezidentské aktivity v boji proti korupci se zdají být ve světle některých afér spíše 
zástěrkou.  
 
Nejznámější z kauz, kdy byli prezident či jeho ministři obviněni z korupce, praní 
špinavých peněz či napojení na zločinecké syndikáty, je tzv. Gifftenovaaférazroku2003. 
Počátkem této kauzy bylo zatčení občana Spojených států J. Gifftena, který se 
prokazoval zároveň i kazašským diplomatickým pasem, a jeho následné obvinění 
z vyvedení desítek milionů dolarů na tajné účty patřící údajně premiéru Balgimbajevovi 
a prezidentu Nazarbajevovi. Tento případ byl ukončen ažvroce2010, kdy byl Gifften 
shledán vinným ze zcela jiných zločinů a další obvinění v této kauze byla zrušena.18 
 
Na tomto příkladu lze demonstrovat, že korupce je pro Kazachstán, podobně jako pro 
další středoasijské státy, jedním z palčivých problémů, které zpomalují ekonomický růst 
země a snižují efektivitu i transparentnost státní správy. Propojení nejvyšších vládních 
představitelů Kazachstánu s organizovaným zločinem a korupcí ukázal i soudní proces 
s bývalým kazašským premiérem Achmetovem, který byl v roce2015 obviněn z korupce 
a praní špinavých peněz. Právě jeho případ byl prvním v řadě korupčních afér, v nichž 
bylo obviněno dalších dvacet vysokých vládních činitelů.19 
 

                                                 
17

 Country Report: Kazakhstan. International Narcotics Control Strategy Report. Bureau of International 
Narcotics and Law Enforcement, 2014, s. 2. 
18

 HUG, A. Kazakhstan at a Crossroads: Governance, Corruption and International Investment. The 
Foreign Policy Center. 2010, s. 9-11. 
19

 Kazakhstan: Prosecution Witness in Former Prime Minister Trial Retracts Testimony. Organized Crime 
and Reporting Project. 2015. 
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Korupce, jako jedno z hlavních pojítek mezi státní správou a organizovaným zločinem, 
nevznikla pouze na základě privatizačních mechanismů po rozpadu Sovětského svazu, 
aleje determinována rovněž vysokým zdaněním a především komplikovaným a zároveň 
v mnoha případech nekvalitním, nedostatečnýma neefektivním regulačním zatížením. 
Korupce se zde proto stala jakýmsi folklorem, kdy přijednání se státní správou jeze 
strany úředníků úplatek de facto očekáván.20 
 
Boj s korupcí komplikuje i absence stigmatizace korupčního jednání a mnoho 
obchodníků a podnikatelů se nijak netají nadstandardními vztahy se státní správou 
a vládními představiteli, jichž bylo dosaženo právě úplatky.21 
 
Informování o korupčních kauzách, popřípadě o propojení organizovaného zločinu se 
státní správou či vládou, zůstává v Kazachstánu problematické, především z důvodu 
narůstající cenzury médií, popřípadě i kvůli autocenzuře samotných novinářů, 
obávajících se trestního stíhání, pokud by na případy propojení vládních představitelů 
se zločineckými skupinami či na jejich úplatné jednání upozornili.  
 
Přestože oficiální rétorika Kazachstánu klade na boj proti korupci i organizovanému 
zločinu důraz, umlčování médií působí vůči těmto deklarovaným snahám 
kontraproduktivně.22 
 
Po pádu Sovětského svazu došlo k rozvoji nezávislých médií, jež se snažila konkurovat 
médiím vlastněným státem, avšak v poměrně krátké době bylo možné zaznamenat 
opětné posilování cenzury. Byla založena nová státní televize, ale naproti tomu byla 
zrušena dvě nezávislá média (RTR a ORT), podporující opozici a kritizující vládu za 
korupční jednání. Nově vytvořená komise sestávající ze státních úředníků poté 
rozhodla o zrušení dalších 20 nezávislých rozhlasových stanic, tedy téměř poloviny 
všech rozhlasových stanic fungujících v Kazachstánu. Stanice, které nebyly zrušeny, se 
věnovaly především vysílání hudby a zábavných programů.23 
 
Přestože svoboda slova je garantována ústavou Republiky Kazachstán, během 
posledních let bylo možné vysledovat řadu případů, kdy byla svoboda slova 
porušována, především pak v případě masmédií. Právě média opakovaně upozorňovala 
na vznik nových mafií v největším městě země a bývalé metropoli Almatě, 
specializujících se na ekonomické zločiny, zejména pak na praní špinavých peněz, 

                                                 
20

 ROBERTS, K.; THOLEN, J.; BALYKBAEV, T.; DUISENBEKOPV, D. Post–Soviet Management: Evidence from 
Kazakhstan. Journal of East European Management Studies, Vol. 8, No. 3, Corporate Governance in 
Eastern Europe, 2003, s. 322. 
21

 ROBERTS, K.; THOLEN, J.; BALYKBAEV, T.; DUISENBEKOPV, D. Post–Soviet Management: Evidence from 
Kazakhstan. Journal of East European Management Studies, Vol. 8, No. 3, Corporate Governance in 
Eastern Europe, 2003, s. 324. 
 
22

 MICHAEL, C. One after Another, Kazakhstan Shutsdown Independent Media Outlets. The Moscow 
Times, 2015, s. 1. 
23

 BOTAGAROV, A. The Role of Kazakhstan Masmedia in Stuggle against Corruption, and its Impact on 
Formation of Population Awareness. 10th International Anti-Corruption Conference 2010; s. 3. 
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a vytvořivších v ní pomyslné řídící centrum organizovaného zločinu, které koordinuje 
ilegální aktivity jako pašování drog, zbraní, racketeering apod. po celé zemi.24 
 
I beztak velmi limitovaná možnost informovat veřejnost o organizovaném zločinu 
a jeho propojení s vládou byla ještě více omezena přijetím nového zákona, na jehož 
základě jsou pomluva či urážka prezidenta zakázány a jsou trestány vězením. 
Ministerstvo kultury má ve své agendě i boj proti nepravdivým nebo negativním 
informacím. Televizní a rozhlasové stanice jsou nadále rušeny a následně obviňovány 
z extremismu. Dochází také k případům zablokování webových stránek, které kritizují 
vládu.25  
 
Kazachstán, stejně jako další státy Střední Asie, slouží jako tranzitní země pro převoz 
opiátů pocházejících z Afghánistánu dále do Evropy a Spojených států. Nachází se také 
na trase dvou pašeráckých koridorů, vedoucích z Afghánistánu do Ruské federace. 
Kazachstán přitom nikdy nepatřil mezi producentské země, ve kterých by byly drogy 
vyráběny nebo pěstovány. Tento trend se však od roku 2009 začal pomalu měnit, a to 
především díky zvyšujícím se cenám opiátů a marihuany, po nichž se pomalu zvyšuje 
poptávka i na místním trhu. S tím je spojen nárůst počtu domácích laboratoří na 
výrobu syntetických drog, které však ve většině případů nejsou určeny k pašování 
a dalšímu prodeji mimo hranice Kazachstánu.26  
 
V roce 2012 byl v Kazachstánu přijat Program pro boj protidrogové závislosti 
a obchodu s drogami, s rozpočtem 10 milionů dolarů na rok, zaměřený především na 
zpřísnění kontroly na hranicích.27 
 
Na období od roku 2006 do roku 2014 byla prezidentským dekretem vyhlášena nová 
Strategie pro boj se zneužíváním narkotik a obchodu s drogami, jež měla za úkol zlepšit 
koordinaci mezi složkami ministerstev, které jsou do tohoto boje zapojeny, 
a mezinárodními protidrogovými organizacemi. V roce 2008 byla zvýšena horní hranice 
trestů za ilegální obchod s drogami a může být za něj nyní udělen až doživotní trest. 
Kazašské pohraniční složky se zapojily do užší protidrogové spolupráce s policejními 
orgány Tádžikistánu, Kyrgyzstánu, Uzbekistánu, Ruské federace a Ázerbájdžánu, s nimiž 
Kazachstán uzavřel řadu multilaterálních dohod týkajících se boje proti 
organizovanému zločinu.28 

                                                 
24

 BERDIKEEVA, S. Organized Crime in Central Asia: A Threat Assesment. China and Eurasia Forum 
Quarterly, Vol 7, No. 2(2009), Central Asia – Caucasus Institute & Silk Road Studies Program. ISSN: 1653-
4212, s. 79. 
25

 Freedom House Report: Kazakhstan, 2015. 
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2015/kazakhstan 
26

 Country Report: Kazakhstan, International Narcotics Control Strategy Report. Bureau of International 
Narcotics and Law Enforcement, 2014, s. 1.  
27

 Country Report: Kazakhstan, International Narcotics Control Strategy Report. Bureau of International 
Narcotics and Law Enforcement, 2014, s. 2.  
28

 The Fight against Drug Trafficking in Kazakhstan. Ministry of Foreign Affairs, Republic of Kazakhstan. 
2014. 
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Jedním z hlavních faktorů umožňujících fungování organizovaného zločinu v Kazach-
stánu je však nedostatečný právní rámec, jenž by boj proti organizovanému zločinu 
zefektivnil. Kazachstán se proto rozhodl hledat pomoc při implementaci nové 
legislativy i u svých dalších spojenců. V roce 2013 započal jednání se Spojenými státy 
ohledně podepsání Smlouvy o vzájemné právní asistenci, která by rozšiřovala 
spolupráci v oblasti kriminálního práva. Nejvyšší státní zástupce Kazachstánu vyjádřil 
zájem o sdílení zkušeností se Spojenými státy americkými především v oblasti výcviku 
a rekvalifikace osob zabývajících se vyšetřováním trestných činů.29 
 
Nedostatečné působení a netransparentnost bezpečnostních složek v zemi se pak 
odráží v propojování mafií s podnikatelským sektorem, kdy většina podnikatelů je 
nucena platit za ochranu, kryšu, typickou pro ruskojazyčné zločinecké skupiny, 
nebojsou nuceni si zřídit svou vlastní ochranu, aniž by policie tomuto problému 
věnovala zvláštní pozornost.30  
 
Je tedy logické, že nedůvěra občanů ve státní instituce je v Kazachstánu nadále velmi 
silná a vede ke snížené potřebě občanů na vládě participovat.31 
 
Zároveň míra politické participace občanů a občanské svobody se v Kazachstánu řadí 
na konec žebříčku vládních zájmů. Od vzniku samostatného Kazachstánu stojí v jeho 
čele stále stejný prezident, Nursultan Nazarbajev, který každých pět let obnovuje svůj 
mandát a využívá ústavu k potvrzování a upevňování svých pravomocí. Těší se, stejně 
jako jeho rodina, doživotní imunitě před trestním stíháním. Politický systém 
Kazachstánu je pod silným vlivem prezidentské moci. Například jednu třetinu senátorů 
dosazuje právě prezident. Politická strana náležící prezidentovi je v dolní komoře 
parlamentu reprezentována čtyřmi pětinami všech poslanců. Reálná politická opozice  
v Kazachstánu nedisponuje žádnými právy a dochází k pravidelnému zatýkání jejích 
představitelů.32 
 
Mezinárodní organizace působící v Kazachstánu a především pak USAID si kladly za cíl 
tento negativní vztah mezi vládou a občany změnit s tím, že zvýšená participace 
občanů by mohla vést k vyšší míře informovanosti a také k vyšší míře transparentnosti 
a spolehlivosti jednotlivých složek vlády.  
 
Nástrojem k vytvoření tohoto mechanismu mělo být posílení a vznik nových nevládních 
organizací, vznik soukromých médií a posílení zodpovědnosti vlády vůči občanům. Tato 
strategie se však nesetkala s úspěchem zejména z důvodů existujících klanových 
vztahů, vytvářejících hustou síť jak ve státní správě, tak ve vládě.33 
                                                 
29

 ASSENOVA, M. Astana Seeks to Expand Law Enforcement Cooperation with the US. Eurasia Daily 
Monitor Volume 10. Issue 225, 2013, s. 1. 
30

 ROBERTS, K.; THOLEN, J.; BALYKBAEV, T.; DUISENBEKOPV, D. Post–Soviet Management: Evidence from 
Kazakhstan. Journal of East European Management Studies, Vol. 8, No. 3, Corporate Governance in 
Eastern Europe, 2003, s. 322. 
31

 ROBERTS, R. Doing the Democracy Dance in Kazakhstan. Slavic Review, Vol. 71, No. 2, 2012, s. 318. 
32

 Freedom House Report: Kazakhstan 2015. 
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2015/kazakhstan 
33

 ROBERTS, R. Doing the Democracy Dance in Kazakhstan. Slavic Review, Vol. 71, No. 2, 2012, s. 315n. 



Ochrana & Bezpečnost – 2016, ročník V., č. 2 (léto), ISSN 1805-5656 
Mgr. Pavlína Bláhová, Dobré vládnutí a organizovaný zločin: Středoasijské republiky (2016_B_10) 

 
10 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Nízká efektivita při prosazování reforem se ukázala i při parlamentních volbách v roce 
2004, kdy nezávislí pozorovatelé poukazovali na manipulaci při sčítání hlasů a statisíce 
dolarů investovaných do voleb organizací USAID tak přišly vniveč. Důvod tohoto 
selhání lze spatřovat v tom, že USAID při prosazování svobodných voleb využívala 
formální struktury, zatímco skrze neformální struktury docházelo k uplatňování zcela 
opačných zájmů.34 
 
Kyrgyzstán 
 
Po rozpadu Sovětského svazu došlo v Kyrgyzstánu k pokusu zavést demokratické 
reformy, prosazované prezidentem Askarem Akajevem, který však nakonec od 
demokratického směřování země upustil a nastolil autoritativní režim, k jehož svržení 
došlo v roce 2005 při Tulipánové revoluci.35 
 
Ta přinesla do země určitou míru liberalizace. V roce 2010 prošel Kyrgyzstán další 
politickou krizí, zažehnutou etnickými nepokoji ve městech Oš a Jalalabád, která jsou 
de facto řízena drogovými syndikáty.36 
 
Tulipánová revoluce nepřinesla zemi kýženou prosperitu a demokratizaci, ale 
pokračující inflaci, drtivou převahu prorežimních politických stran v parlamentu 
a všudypřítomnou korupci, postupně narušující většinu snah o podnikání a obchodní 
aktivity. Přes pozitivní trend vzrůstajícího hrubého domácího produktu zůstává 
Kyrgyzstán zemí, kde více než 40 % obyvatel žije pod hranicí chudoby. Kyrgyzstán hraje 
klíčovou roli ve středoasijském organizovaném zločinu, především pak v pašování drog, 
v němž hraje roli prostředníka.  
 
Přes jeho území je zajišťován přesun drog z Afghánistánu do Ruské federace a dále do 
Evropy. Obchod s drogami se v Kyrgyzstánu stal paradoxně nejrozšířenějším 
podnikatelským odvětvím.37 
 
Objem stínové ekonomiky je odhadován na 53 % celkového HDP a činí přibližně  
1,2 miliardy dolarů. V případě Kyrgyzstánu je zřetelné, jakou měrou ovlivňuje 
organizovaný zločin státní ekonomiku. Podle některých odhadů stát ročně přijde 
o 12 milionů dolarů jen kvůli pašování benzínu.  
 
Tato situace je způsobena především nízkým surovinovým bohatstvím Kyrgyzstánu 
a absencí industriálního sektoru.  
 

                                                 
34

 ROBERTS, R. Doing the Democracy Dance in Kazakhstan. Slavic Review, Vol. 71, No. 2, 2012, s. 324. 
35

 CECCARELLI, A. Clans, Politics and Organized Crime in Central Asia, Trends in Organized Crime. vol. 10, 
Springer Science, 2007, s. 27. 
36

 DANIELI, F. Beyond the Drug-Terror Nexus: Drug Trafficking and State-Crime Relations in Central Asia. 
International Journal of Drug Policy. 25; 2014, s. 1239. 
37

 HUBER, B. R. Drug Trafficking Corrupts Kyrgyzstans’s Politics and Underworld. Woodrow Wilson 
School2014. 
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Kyrgyzstán byl znám jako hlavní aktér pašování drog z Afghánistánu již po rozpadu 
Sovětského svazu, díky své strategické pozici na Hedvábné stezce. Zatímco pro 
pašování drog je Kyrgyzstán hlavně tranzitní zemí, pro jeho vnitřní spotřebu jsou 
nejčastěji pašovány benzín, alkohol, pšenice a léky.38 
 
Kyrgyzstán představuje pro studium vlivu politického systému a míry good governance 
na organizovaný zločin specifický případ, což je dáno tím, že po roce 2005 došlo po 
politickém převratu k tranzici, která se projevovala absencí politické síly, vlády práva, 
nízkou organizovaností ozbrojených složek a absencí státní správy. Toto bezvládí vedlo 
i ke vzniku nového „odvětví“ organizovaného zločinu, a to nájemných vražd, jež se 
začaly rozmáhat ve zcela bezprecedentní míře a byly namířeny především na vládní 
představitele za účelem zmocnit se jejich majetku a politického postavení.39 
 
Nový prezident Bakijev byl donucen přijmout dodatek k ústavě, ve kterém se vzdal 
části politické moci ve prospěch kyrgyzského parlamentu. Tato ústava však byla již po 
roce zrušena. Bakijev se rovněž rozhodl upravit a reorganizovat vládní Agenturu pro 
kontrolu drog (DCA), jež byla zcela zrušena v roce 2009, aby nic nebránilo transportu 
afghánského opia přes kyrgyzské území. Agentura byla znovu obnovena po svržení 
prezidenta Bakijevavroce2010, kdy byla rozpuštěna Státní bezpečnostní služba, která 
fungovala nejen jako běžná ústřední zpravodajská instituce, ale také jako platforma pro 
sběr informací o opozičních politicích a aktivistech.40 
 
Převrat přinesl snahu o politické změny, především pak o decentralizaci moci, avšak 
tento proces způsobil zpomalení implementace reforem. Například nový koncept státní 
policie byl projednáván dva roky mezi ministerstvem vnitra, parlamentem a dalšími 
vládními i nevládními institucemi a přes přijetí reforem zůstala policie militarizovaným 
a zkorumpovaným orgánem.41 
 
Změny, reformy a i nový Národní bezpečnostní úřad měly vytvořit vhodné prostředí 
pro boj s korupcí a organizovaným zločinem, ale tato snaha stále ještě nedosáhla 
potřebné efektivnosti. Kyrgyzstán nadále zůstává zemí, kde koexistují relativně silné 
státní instituce spolu se zavedenými drogovými syndikáty.42 
 
Příkladem této situace je propuštění Kamčy Kolbajeva, hlavy kyrgyzské drogové mafie,  

                                                 
38

 KUPATADZE, A. Smuggling and Organized Crime in Kyrgyzstan. Social Research Center, American 
University of Central Asia, 2009, s. 1-3. 
39

 BERDIKEEVA, S. Organized Crime in Central Asia: A Threat Assesment. China and Eurasia Forum 
Quarterly, Vol 7, No. 2(2009), Central Asia – Caucasus Institute & Silk Road Studies Program. ISSN: 1653-
4212, s. 93. 
40

 BOONSTRA, V.; MARAT, J.; AXYONOVA, E. Security Sector Reform in Kazakhstan, Kyrgyzstan and 
Tajikistan: What Role for Europe? EUCAM, Working Paper 14, 2013, s. 8. 
41

 BOONSTRA, V.; MARAT, J.; AXYONOVA, E. Security Sector Reform in Kazakhstan, Kyrgyzstan and 
Tajikistan: What Role for Europe? EUCAM, Working Paper 14, 2013, s. 9.  
42

 DANIELI, F. Beyond the Drug-Terror Nexus: Drug Trafficking and State-Crime Relations in Central Asia. 
International Journal of Drug Policy. 25; 2014, s. 1239. 



Ochrana & Bezpečnost – 2016, ročník V., č. 2 (léto), ISSN 1805-5656 
Mgr. Pavlína Bláhová, Dobré vládnutí a organizovaný zločin: Středoasijské republiky (2016_B_10) 

 
12 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

odsouzeného k 25 letům vězení. Z tohoto trestu si odpykal jen několik měsíců a byl 
propuštěn bez udání důvodu.43 
 
Jak již bylo řečeno, role Kyrgyzstánu jako významné tranzitní země pro pašování drog je 
nepopiratelná. K zemím, do nichž jsou pašované drogy přes Kyrgyzstán nejčastěji 
distribuovány, patří Rusko a především jeho východní oblasti, a dále pak Čínská lidová 
republika, která čelí zásadnímu nárůstu pronikání drog pašovaných z Afghánistánu.  
 
Kyrgyzstán je však pro pašeráky drog nejen tranzitní zemí, ale i částečným 
producentem i konzumentem – v zemi je podle oficiálních odhadů přes 7 000 lidí 
závislých na drogách a podle neoficiálních odhadů šplhají tato čísla až ke 200 000. 
Místní produkce drog, zaměřená na marihuanu a opium, má počátky v dobách 
Sovětského svazu, kdy kolchozy v oblasti Issyk Kul na severovýchodě země produkovaly 
přes 80 % legálních zásob opia v Sovětském svazu.44 
 
I přes odhadované množství přepravovaných drog, především heroinu, je množství 
zadrženého heroinu (mezi 150–500 kg ročně, tedy 7. nejvyšší na světě) mizivé.45 
 
V roce 2009 bylo v Kyrgyzstánu zabaveno 5 000 kilogramů tvrdých drog, z čehož bylo 
480 kg heroinu a 2 680 kg hašiše,46 ovšem podle výroků bývalého prezidenta 
Kurmanbeka Bakijeva se jedná o pouhé 2 až 3 procenta veškerého heroinu, 
pašovaného přes Kyrgyzstán.47 
 
Pokud jsou tyto odhady správné, efektivita policie v boji proti obchodu a pašování 
narkotik je de facto nulová. Klíčová role Kyrgyzstánu při pašování afghánského heroinu 
do Ruska, západní Evropy a Spojených států je patrna při pohledu na deset hlavních 
existujících pašeráckých cest, z nichž šest prochází přes kyrgyzské město Oš, odkud 
pokračují přes Jalalabád do Talasu a Čuji v severním Kyrgyzstánu a pak dále do 
Kazachstánu. Vůbec nejpoužívanější pašeráckou stezkou pro afghánský heroin je pak 
trasa vedoucí přes Badahšán v Tádžikistánu do Oše. Důvodem, proč je Kyrgyzstán 
jedním z nejstrategičtějších bodů pro pašeráky drog, není jen jeho výhodná geografická 
poloha, ale především spolupráce bezpečnostních složek s pašeráky. Podle Kyrgyzské 
agentury pro kontrolu drog se počet pašovaných narkotik každým rokem dokonce 
zdvojnásobuje a jak informují některé nevládní organizace v Kyrgyzstánu, dochází 
k postupnému propojování obchodu s drogami s vládními složkami. A i když dojde 
k zabavení pašovaného kontrabandu, pašeráci bývají jen málokdy potrestáni.48 
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 KUPATADZE, A. Smuggling and Organized Crime in Kyrgyzstan. Social Research Center, American 
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Soudní systém v zemi se potýká s nedostatečnou transparentností a nezávislostí a je 
zásadním způsobem ovlivňován ze strany exekutivy. Právě podpora vlády zákona je 
však v Kyrgyzstánu jedním z nejčastějších zahraničních projektů, usilujících o růst 
dobrého vládnutí v zemi. Od roku1993zdeproběhlydesítkytakovýchprojektů, vedených 
například organizacemi USAID49, Europe AID nebo The Danish Institute for Human 
Rights.50 
 
Efektivita těchto projektů, založených především na poskytování expertních konzultací 
vládě, je jen těžko vykazatelná. Na časté zásahy politiků do vyšetřování či do vynášení 
rozsudků poukazují jak někteří novináři, tak akademici. Udávají mnoho případů, kdy 
obžalovaní byli zproštěni viny na základě úplatku či konexí.51 
 
Na jaře 2014 došlo k pádu vlády na základě několika obvinění z korupce a také na 
základě neúspěchu dojednat smlouvy se zahraničními investory.52 
 
Tuto událost následovalo rozhodnutí prezidenta Atambajeva přijmout úpravu trestního 
zákona, na jejímž základě bylo postaveno mimo zákon vědomé podávání nepřesných 
zpráv o protiprávním jednání, spolu se šířením takových zpráv. Tento zákon se vztahuje 
jak na informace v médiích, tak i na veřejná vystoupení.53 
 
Takový zločin pak může být potrestán pokutou a až třemi roky vězení. Lidskoprávní 
organizace se domnívají, že přijetí zákona bude mít za následek omezení svobody slova 
novinářů a vzbudí strach médií zveřejňovat velké množství zpráv vzhledem 
k subjektivní povaze pojmu nepřesný. Občané však mají právo si volně zakládat 
politické strany a podle mezinárodních pozorovatelů se zlepšují i podmínky během 
voleb a již nedochází k jejich manipulaci, spíše k organizačním komplikacím. Zároveň 
jsou ale pozorovány kroky prezidenta Atambajeva vedoucí k uzurpaci moci náležící 
parlamentu a premiérovi. Kritika politiků a práce policie je nadále limitována, a pokud 
novináři poukáží na nedostatky či ilegální jednání ze strany policie, jsou pokutováni za 
pomluvu, jako například novinář Sajipov v roce 2010 částkou 20 000 dolarů. 
 
V případě veřejných protestů či demonstrací proti vládě dochází většinou 
k celoplošnému zákazu shromažďování z důvodu možného vyvolání nepokojů. Zákon 
o svobodném pokojném shromažďování z roku 2012 je tedy velmi často porušován.54 

                                                 
49

 Rule of Law in Kyrgyzstan. International Business and Technical Consultants Inc. 2014. 
http://www.sbaic.org/sites/default/files/company/capabilities/IBTCI%20ME%20Capabilities%20and%20
Experience%202014.pdf 
50

 Rule of Law. The Danish Institute for Human Rights. 2010. 
http://www.humanrights.dk/our-work/rule-law 
51

 TOKTONALIEV, T. Rule of Law vs Rule by a Few in Kyrgyzstan. Institute for War and Peace Recording. 
2015. 
52

 Freedom in the World: Kyrgyzstan. Freedomhouse. 2015. 
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2015/kyrgyzstan 
53

 Kyrgyz Republic. Human Rights Report Project. 2014. United States Department of State.  
https://www.state.gov/documents/organization/236854.pdf 
54

 Freedom in the World: Kyrgyzstan. Freedomhouse. 2015. 
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2015/kyrgyzstan 



Ochrana & Bezpečnost – 2016, ročník V., č. 2 (léto), ISSN 1805-5656 
Mgr. Pavlína Bláhová, Dobré vládnutí a organizovaný zločin: Středoasijské republiky (2016_B_10) 

 
14 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Tádžikistán 
 
Tádžikistán, který prošel krvavou občanskou válkou v letech 1992 a 1997, se již od 
počátku svého vzniku potýkal s kolabujícími státními institucemi a moc se tak na lokální 
úrovni postupně přesouvala do rukou warlordů, z nichž se po ukončení konfliktů stávali 
politicky aktivní drogoví magnáti, tolerovaní vládou. Tato situace se změnila po roce 
2000, kdy se vláda prezidenta Rahmonova pokusila o konsolidaci režimu a drogové 
syndikáty se stáhly z politického dění. I přes tyto pokusy o striktní oddělení drogových 
mafií od politiky docházelo k mnoha kauzám, ve kterých byli z podílení se na obchodu  
s drogami obviněni buď čelní představitelé Tádžikistánu, anebo jejich příbuzní. Jednalo 
se například o syna ředitele tádžických železnic, zadrženého v roce 2008 v Moskvě 
a následně obviněného z obchodu s drogami. Dalším případem bylo zatčení bratra 
ředitele jedné z tádžických bezpečnostních služeb, který byl v roce 2012 obviněn 
z účasti na pašování a prodeji drog.55 
 
Organizovaný zločin v Tádžikistánu je specifický svou organizační strukturou, jež ve 
většině případů propojuje rozsáhlou skupinu lidí, zatímco zločinecké skupiny v dalších 
státech Střední Asie jsou složeny jen z několika málo členů. Tento fenomén lze vysvětlit 
propojením bývalých warlordů, kteří mezi sebou začali vytvářet kontakty již v době 
občanské války v Tádžikistánu a své zkušenosti z války pak využili k vybudování stínové 
ekonomiky založené na pašování drog a zbraní. Tato skupina lidí paradoxně nahradila 
vory v zakoně a další představitele tádžického podsvětí, z nichž většina byla po válce 
buď odstraněna novými zločineckými skupinami, nebo uvězněna.56 
 
Vzhledem k finančním tokům, proudícím od zločineckých skupin jak k představitelům 
vlády, tak i opozice, se boj s korupcí stal pouhou zástěrkou pro vyřizování si účtů  
s politickými protivníky. K této strategii se uchyloval především prezident Rahmónov, 
obklopený spolupracovníky buď s kriminální minulostí anebo s úzkými vazbami na 
podsvětí. Využíval tyto lidi jako zdroj informací a zároveň je mohl díky znalosti jejich 
kontaktů vydírat, pokud by se rozhodli nepodpořit jeho politiku. Tak se stalo v případě 
Gaffora Mirzojeva, Jakuba Salimova a Sangaja Safarova, politiků zastávajících vysoké 
posty ve vládě (např. Salimov byl ministrem vnitra) a obviněných z pokusu o státní 
převrat. Paradoxem je, že přestože Mirzojev byl jedním z představitelů drogové mafie, 
za svého působení ve vládě byl jmenován dovedení Agentury pro kontrolu drog a stal 
se rovněž vedoucím Výboru pro vládu zákona, obranu a bezpečnost. Proti jeho zatčení 
se však vznesla vlna kritiky označující proces s ním za vykonstruovaný a někteří novináři 
pak poukazovali na pozitivní výsledky, které Agentura pro kontrolu drog vykazovala 
pod Mirzojevovým vedením.57  
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Od roku 2000 se začalo v Tádžikistánu více diskutovat o praní špinavých peněz, které 
do té doby nepředstavovalo v zemi zásadní problém.  
 
Skokový nárůst míry praní špinavých peněz byl způsoben potřebou drogových magnátů 
a představitelů zločineckých gangů legalizovat zisky, s nimiž mohli v předchozích letech 
manipulovat zcela bez problémů vzhledem k velké toleranci ilegálních finančních toků 
ze strany vlády.  
 
Důvodem této změny byla závislost Tádžikistánu na zahraniční finanční pomoci, nově 
podmíněné prosazováním principů dobrého vládnutí. Přísnější regulační zatížení tak 
vedlo k investování nezákonně nabytých zisků do rozvoje infrastruktury a malých 
podniků, aby tak došlo k jejich legalizaci.58 
 
Slabý státní sektor, nedostatečné regulace, nízké platy ve veřejném sektoru 
a nespolehlivost vlády způsobují opakované selhání při prosazování nových zákonů 
a strategií v boji proti organizovanému zločinu.  
 
Na nízkou míru vlády zákona má vliv i přetíženost soudů, jejich snadná 
manipulovatelnost a propojení s politickým prostředím. Transparentnost a kontrola 
využívání veřejných prostředků byly zásadním způsobem limitovány v roce 2006, kdy 
prezident Rahmónov omezil nezávislost nejvyššího kontrolního orgánu – Státního 
finančního kontrolního výboru. Veškerý kontrolní proces byl přesunut pod dohled 
protikorupční kanceláře, spadající přímo pod tádžického prezidenta. Přesun agendy 
z úřadů původně odpovídajících za státní audit na nově určené trval více než dva roky 
a tento proces zásadním způsobem snížil důvěryhodnost celé vlády, především vůči 
zahraničním investorům.59 
 
Podobným způsobem byla eliminována i občanská společnost, jejíž budování po 
rozpadu Sovětského svazu se omezilo na vytváření nevládních organizací, jež však 
postrádaly možnost prosazovat se ve veřejném prostoru a ovlivňovat další směřování 
státu. Z nevládních organizací se staly spíše prázdné skořápky, věnující se psaní 
projektů a získávání financí z mezinárodních fondů.60 
 
Na sestupu je rovněž i svoboda slova, ve které sice Tádžikistán na počátku 
devadesátých let předběhl další státy Střední Asie, ale v současné době se někdejší 
rozdíly stírají a během posledních let lze zaznamenat četné žaloby proti nezávislým 
médiím ze strany státu. Případy zatčení a uvěznění novinářů kritizujících vládu jsou 
běžné. Příkladem může být kauza Ramziji Mirzobekové, která ve svých článcích 
kritizovala Oddělení prevence organizovaného zločinu, spadající po Ministerstvo vnitra 
Tádžikistánu a byla následně obviněna z pomluvy a donucena zaplatit pokutu více než 
220 000 dolarů. Za kritiku korupce lokální vlády na severu země byl obviněn 
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a odsouzen další novinář Islimov. Míra občanské participace a občanských svobod je 
v Tádžikistánu velmi limitována. Prezidentské a parlamentní volby probíhající v období 
po vzniku samostatného státu nebyly podle zahraničních pozorovatelů demokratické.  
 
Až parlamentní volby v roce 2000 byly označeny za částečně svobodné a lze je vnímat 
jako stabilizující prvek po občanské válce.61 
 
Přestože tádžický soudní systém prochází již řadu let přestavbou a vznikají stále nové 
reformy, jejich efektivita a míra implementace je de facto nulová. Jednou z mála 
viditelných změn je vznik kanceláře ombudsmana pro lidská práva a přijetí nového 
zákona upravujícího trestní řízení v případech organizovaného zločinu. V oblasti vlády 
zákona však zůstává velmi diskutabilním soudnictví, které je pomalé a korumpo-
vatelné, a především pak vězeňský systém, opět spadající pod prezidenta Rahmónova, 
jenž je na úplatcích de facto vystavěn. Za úplatek vězeňská správa dovoluje příbuzným 
navštěvovat vězně a za úplatek dostávají věznění možnost profitovat z velmi častých 
amnestií, kterých bylo od vyhlášení nezávislosti Tádžikistánu čtrnáct. Na základě 
informací protikorupčních agentur si téměř všichni amnestovaní museli za své 
propuštění zaplatit.62 
 
Nevýkonnost policie a především její propojení se zločineckými skupinami má za 
následek nedůvěru obyvatelstva nejen vůči policii samotné, ale také vůči dalším 
bezpečnostním složkám a soudnictví. Tádžická pohraniční stráž operující u afghánských 
hranic byla mnohokrát nařčena z podílu na pašování drog z Afghánistánu do 
Tádžikistánu, na který ročně připadá přes 60 % drog zabavených na území Střední Asie. 
Tádžikistán je tak pravděpodobně nejpoužívanější trasou pro pašeráky, kteří za 
bezproblémový přechod přes hranice nabízejí buď úplatky anebo využívají rodinných 
vazeb mnohých pohraničníků. Ti mají příbuzné na obou stranách hranice a cítí se být 
povinni dodržovat místní zvyklost, nařizující nebránit volnému průchodu rodinným 
příslušníkům.63 
 
Bezprecedentní propojení mezi státní správou, vládou a organizovaným zločinem lze 
vidět i napočtu úředníků obviněných ze zapojení do obchodu s narkotiky, kdy během 
pěti let se jednalo o více než osm set takových případů. K nim patřili i tádžičtí 
představitelé, zadržení při pašování drog v zahraničí, jako například jeden z diplomatů 
převážející přes osmdesát kilogramů heroinu v autě s diplomatickou značkou na území 
Kazachstánu.64  
 
Lze se tedy domnívat, že právě korupce stojí v Tádžikistánu za chabými výsledky na poli 
dobrého vládnutí a také za ekonomickými problémy, se kterými se Tádžikistán potýká. 
Jen v roce 2014 měla státní pokladna díky korupci přijít o více než 4 miliony dolarů. 
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Nulové výsledky boje proti korupci jsou podle odborníků způsobeny rovněž nedosta-
tečným fungováním regulačních orgánů.65 
 
Na základě studie objednané ze strany Organizace spojených národů jsou 
nejzkorumpovanějšími institucemi v zemi dopravní policie, vzdělávací instituce, 
energetický sektor a Státní agentura pro boj s korupcí. Zkorumpovanost policie pak 
stojí především za neefektivním bojem proti organizovanému zločinu.  
 
Z roku 2011 pochází například případ, kdy jeden z policejních vyšetřovatelů nabízel 
náhodnému muži úplatek za to, že na sebe vezme vinu za jiného muže obviněného 
z pašování drog. Právě pašování drog, především pak heroinu z Afghánistánu, se pro 
Tádžikistán stalo zcela nezvladatelným problémem, který je zapříčiněn nejen 
neefektivním bojem proti organizovanému zločinu a korupci, ale také obtížně 
kontrolovatelnou hranicí a participací státních elit na obchodu s drogami.66  
 
Uzbekistán 
 
Politický systém Uzbekistánu je ovlivněn klanovou společností a také specifickým 
sociálním systémem zvaným mahalla, na jehož základě se vytvářely sousedské 
komunity a jenž byl během sovětské vlády přetransformován na systém lokálních 
politických buněk. Mahalla je v současné době formou samosprávného útvaru, v jehož 
čele stojí předáci a z těch se vytvářejí skupiny spadající přímo pod prezidenta.  
 
Přestože by bylo možné tento systém chápat jako základní formu demokratického 
vládnutí, jeho objektivita je deformována korupcí a klientelismem a nepředstavuje 
reálný zastupitelský systém.67 
 
Mezinárodní organizovaný zločin v Uzbekistánu má silné kořeny již od dob Sovětského 
svazu, kdy v zemi, která byla druhým největším vývozcem bavlny na světě, postupně 
vznikala zločinecká síť zajišťující pašování bavlny do sousedního Kazachstánu. Tato síť 
byla úzce napojena na představitele komunistické strany, kteří z pašování bavlny 
profitovali. Na podobném principu v dnešní době fungují organizace odpovědné 
zapašování drog přes Uzbekistán.68 
 
Rozpad Sovětského svazu a snaha o přechod k tržní ekonomice vedly k destabilizaci, 
kterou následně využily nově vznikající zločinecké skupiny. Od vzniku nezávislého 
Uzbekistánu docházelo nejen k rozšiřování zločineckých skupin, ale především k jejich 
narůstajícímu propojení s vládou, kdy se vůdcům tří hlavních mafií operujících na 
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území státu dostávalo ochrany na vládní úrovni a lze dokonce mluvit o institucionalizaci 
mafie i korupce.69 
 
Po rozpadu Sovětského svazu nebyl ještě na území Střední Asie rozšířen obchod  
s narkotiky, a proto se v Uzbekistánu staly hlavním artiklem pašovaným ve velkém 
měřítku nejprve zbraně, s nimiž obchodovali bývalí důstojníci sovětské armády. Zbraně 
většinou prodávali povstalcům, především pak členům Tálibánu. Právě tento ilegální 
obchod se zbraněmi odstartoval obchod s narkotiky pocházejícími z Afghánistánu. 
Uzbekistán zároveň není pouze tranzitní zemí pro pašování drog, ale jsou i zde 
optimální podmínky pro pěstování a výrobu rozličných druhů narkotik, především pak  
v Samarkandsko-Surchandarijské oblasti, hraničící s Tádžikistánem70 Například v roce 
2006 bylo objeveno 1,5 hektaru ilegálně pěstovaných kultur máku určených pro výrobu 
opia71, které byly následně zlikvidovány v rámci každoroční operace Černý mák. V roce 
2008 bylo během této operace objeveno a následně zničeno 1,24 hektaru ilegálního 
máku.72 
 
V roce 2006 pak bylo na území Uzbekistánu zabaveno 537 kilogramů heroinu a opia.73 
 
V rámci boje proti obchodu s narkotiky byla uzákoněna trestnost praní špinavých peněz 
pocházejících z drogových obchodů. Specifikem organizovaného zločinu v Uzbekistánu 
je jeho částečné propojení s terorismem, a to konkrétně v rámci skupiny Islámské hnutí 
Uzbekistánu, které usiluje o ustanovení islámského státu ve Střední Asii  
a zároveň kontroluje část obchodu s drogami pašovanými z Afghánistánu. Tato skupina 
podniká sabotáže i sebevražedné útoky s cílem destabilizace regionu, aby mohla 
nerušeně využívat pašerácké trasy vedoucí přes Uzbekistán.74 
 
Korupce je v Uzbekistánu jedním z nejproblematičtějších faktorů dobrého vládnutí. 
Spolu s Turkmenistánem je na žebříčku vydávaném Transparency International mezi 
deseti nejhoršími státy na světě co do míry korupce. Nabízení úplatků je zde běžnou 
praxí pro podnikatele, kteří jsou ke korupčnímu jednání často i vyzýváni ze strany 
představitelů státní správy, především pak policie a soudů. Boj proti korupci v zemi 
výrazným způsobem komplikuje i protekcionářství a silné propojení mezi prezidentem 
a dalšími politickými elitami. Ekonomika i přírodní zdroje jsou pod kontrolou oligarchů 
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a nedostatečný regulační systém způsobuje, že pro podnikatele je téměř nemožné 
vstoupit na trh bez politické podpory nebo bez nabídnutí úplatku.75 
 
Problematický je rovněž právní systém Uzbekistánu, který protěžuje skupiny blízké 
prezidentovi, přičemž zákony namířené proti organizovanému zločinu jsou jen velmi 
vágní a politické autority nijak nepodporují jejich prosazování.76 
 
Centralizovaný politický systém, uchovávající veškerou moc v rukou prezidenta, který 
je také hlavou parlamentu a má výlučné právo zrušit schválené zákony a parlament 
rozpustit, ještě více zvyšuje riziko korupce a eliminuje možnosti proti tomuto stavu 
zakročit. Situace, kdy je veškerá moc soustředěna do prezidentské gesce, je 
vysvětlována jako potřeba vlády silné ruky, jež v období tranzice dovede zemi ochránit 
a prosazovat její zájmy.  
 
Nedotknutelnost prezidenta a obhajoba jeho jednání jsou silně spjaty s kultem 
osobnosti, který je v Uzbekistánu, podobně jako v ostatních státech Střední Asie 
s výjimkou Tádžikistánu výrazným fenoménem.77 
 
Přestože uzbecká ústava zaručuje všeobecné, svobodné a pravidelné volby, 
mezinárodní pozorovatelé považují jak prezidentské, tak parlamentní volby za 
zmanipulované a opozice je z nich de facto vyloučena. Vláda zákona a dodržování 
platných předpisů jsou v Uzbekistánu hrubě porušovány. Dokladem tohoto stavu je 
například i prezident Karimov, který je hlavou státu již odroku1991, přestože podle 
ústavy může pětiletý prezidentský mandát získat stejná osoba pouze dvakrát.78 
 
V posledních dvaceti letech vydává Uzbekistán každý rok tzv. tematický státní program. 
V roce 2013 se jednalo o program s názvem Rok blahobytu a prosperity. V tomto 
dokumentu byly jako cíle vytyčeny posílení ekonomické a politické stability země nebo 
podpora malých a středně velkých firem a podnikatelů, anebo bankovního sektoru a do 
programu byla investována většina státního rozpočtu.79 
 
Jeho efektivitu lze však považovat za spornou. I přes tuto zásadní investici Uzbekistán 
zůstává zemí, kde je většina finančního sektoru vlastněna státem a neexistuje 
kompetitivní prostředí. Zároveň zde chybí kvalitní regulační zatížení a jedná se spíše 
o přetížení.80  
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Organizovaný zločin a dobré vládnutí ve státech Střední Asie: Závěr  
 
Z případových studií je zřejmé úzké propojení mezi organizovaným zločinem a dobrým 
vládnutím, jehož absence vytváří inkubační podmínky pro ilegální aktivity. Hlavní 
problém, který způsobuje nárůst organizovaného zločinu i přes četné snahy 
mezinárodních subjektů proti němu bojovat, tkví především v nízké efektivitě 
omezování korupce, která je s organizovaným zločinem úzce spojena.  
 
Korupce ve státní správě i u nejvyšších vládních představitelů vytváří neřešitelný 
problém, kdy vznikají organizace pro boj s korupcí a kdy korupce je prohlašována za 
jednu z hlavních výzev.  
 
Na druhou stranu protikorupční politika není efektivně prosazována a boj proti korupci 
se tak stává prázdnou skořápkou. Dalším problémem, který je úzce spojen 
s organizovaným zločinem, je nepotismus vládnoucí ve státní správě, do níž se tak 
často dostávají lidé bez potřebné kvalifikace a mnozí z nich pak představují spojovací 
články mezi státní správou a organizovaným zločinem. Nepotismus se zásadním 
způsobem projevuje i v trestním řízení, kdy obvinění z organizovaného zločinu bývají 
propuštěni na základě svých kontaktů.  
 


