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Bezpečnostní spolupráce České republiky se zeměmi Střední Asie 
 
Anotace 
 
Předkládaná studie je zaměřena na oblast bezpečnostní spolupráce České republiky se 
zeměmi Střední Asie. Pojem Střední Asie je pro účely této studie vymezen republikami 
postsovětské Střední Asie a bezpečnostní spolupráce je sledována ve dvou základních 
složkách bezpečnosti, kterými se pro účely této studie rozumí otázka politické a hospodářské 
stability, které podmiňují otázku bezpečnosti v obecném slova smyslu, respektive obecně 
situace sledovaných zemí v obou zmíněných oblastech, včetně multioborového přesahu. 
Výchozím předpokladem je hypotéza, že země Střední Asie představují sice potenciálně 
významného partnera v oblasti bezpečnostní spolupráce, ale současně také partnery 
s autoritářským politickým systémem, který představuje významnou překážku pro širší 
ekonomické a politické reformy. Nejdříve je vymezen teoretický rámec, v němž jsou 
představeny použité pojmy a metodologie. Spojnicí mezi první a druhou částí studie, která 
představuje plynulý přechod z teoretické roviny do roviny praktické, je použití číselné 
analýzy v podobě indexů demokracie a ekonomické svobody na sledované země, ze kterých 
je následně vytvořen index složený. Tyto údaje již v první části naznačují, že předpoklad 
z hypotézy této studie bude potvrzen. Následně jsou představeny jednotlivé země a potvrzen 
předpoklad, že země Střední Asie nepředstavují demokratickou zemi v západním pojetí, ale 
současně je oblast Střední Asie do budoucna perspektivní z důvodu strategické polohy jako 
spojnice mezi Západem a Východem, zdrojů nerostných surovin, zároveň však jde o oblast 
blízkou jádrové oblasti islámského fundamentalismu, který představuje bezpečnostní riziko 
pro západní svět. Na konci jsou představeny široké možnosti dalšího směru výzkumu v dané 
oblasti. 
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Summary 
 
This study focus on Security cooperation between the Czech Republic and countries  
of Central Asia. The term of Central Asia is defined as the states of ex-Soviet Central Asia 
republics a the term of security cooperation is used in the meaning of two elemental 
cathegories – politcal and economical stability – which is considered to be a necessity to 
a security of a state in general. The hypothesis of this thema is a supposition that the 
countries of Central Asia are important allies in security cooperation but these states are 
also states with autoritative regimes and it is a barrier to political and economical changes 
and also further cooperation between the Czech Republic and the mentioned states. In the 
first part of the work the used terms and metodology are presented. In the first part there 
are also used indexes of democracy and economic freedom. These indexes are used in one 
common index and it shows, that the hypothesis can be considered to be true. Using the 
quantitatives in the first part is a connection between first and second part of the thema. In 
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the second part of the work, the mentioned states are described in details – as its politics 
and economy. The hypothesis is verified. Central Asia can be found as an area which is 
a bridge between West and East, the states are endowed with raw materials and they are 
also situated in the area, which is considered to be a source of fundamental islamic 
terrorism. At the end of the work, further possibilities of analysis are also mentioned. 
 
Keywords 
 
Central Asia, Security Cooperation, Politics, Economy 
 
SEZNAM ZKRATEK 
 
SSSR - Sovětský svaz, Svaz sovětských socialistických republik 
USA - Spojené státy americké 
ID - Index demokracie 
EIU - Economist Intelligence Unit, britská společnost 
IES - Index ekonomické svobody 
USD - Americký dolar 
HDP - Hrubý domácí produkt 
SSR - Sovětská socialistická republika 
ČR - Česká republika 
 



Ochrana & Bezpečnost – 2018, ročník VII., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656. 
Mgr. Lukáš Kapusňak, Bezpečnostní spolupráce České republiky se zeměmi Střední Asie (2018_D_04) 

 

 
3 
 

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

Bezpečnostní spolupráce České republiky se zeměmi Střední Asie 
 
ÚVOD 
 
V představách mnohých obyvatel nejen České republiky představuje oblast Střední Asie 
značně vzdálený, exotický region a současně neurčitý pojem, neboť dané označení doposud 
nemá jednoznačné, ustálené vymezení ani na poli geografie, a tak jej lze s určitou nadsázkou 
připodobnit k mediálně často používanému označení Střední Evropa, jehož součástí je právě  
i Česká republika. Podobně jako Česká republika v rámci Evropy představuje region Střední 
Asie pomyslný most mezi Západem (především v podobě západní euroatlantické civilizace)  
a Východem (který je představován zvláště výrazně ekonomicky expandující Čínskou lidovou 
republikou). Tato strategická poloha v nitru Asie však současně vytváří zásadní nevýhodu, 
kterou je velká izolovanost zmíněného regionu od center ekonomického rozvoje a volného 
mořského pobřeží, což představuje značně limitující faktor pro hospodářský vývoj zemí 
v dané oblasti.1 Rozsáhlá ložiska nerostných surovin ve spojení s pozicí výše zmíněného 
logistického koridoru mezi Západem a Východem však představuje významný prvek 
poukazující na nezanedbatelný přínos, který pro jednotlivé státy, včetně České republiky, 
spolupráce se zeměmi regionu Střední Asie představuje. A právě tato spolupráce mezi 
Českou republikou a zeměmi Střední Asie, zvláště s akcentem na hospodářské, politické  
a bezpečnostní otázky, představuje obsah této předkládané studie. 
 
Předkládaná studie je strukturována do tří velkých částí. V první části, která představuje 
teoretický rámec, jsou jasně vymezeny použité pojmy (zvláště s odkazem na výše zmíněnou 
nejasnost a neustálení základního pojmu Střední Asie, který je jádrem této studie a který je 
pro účely této studie redukován na oblast postsovětské Střední Asie), dále popsána 
metodologie použitá pro provedení praktické analýzy v části druhé a stručný přehled dějin 
sledovaného regionu, zvláště s důrazem na moderní dějiny, které jsou základem a příčinou 
současného stavu oblasti a jsou inspirací pro budoucí rozvoj. Závěrečnou kapitolou první 
části je prezentování výsledků analýzy kvantitativních ukazatelů sledovaných zemí v podobě 
Indexu demokracie a Indexu ekonomické svobody, ze kterých je koncipován složený index, 
který umožňuje komplexní přehled o dotčených zemích a současně představuje plynulý 
přechod mezi teoretickou a praktickou částí této studie. Vzhledem ke značným rozdílům 
mezi jednotlivými sledovanými zeměmi, jak je patrné z obsahu první části, je druhá část 
zaměřena výrazně detailněji na popis jednotlivých zemí, neboť obecná charakteristika 
regionu jako celku není v zásadě možná a představovala by značné zkreslení, které by vedlo 
k nesprávným závěrům provedené analýzy, a tedy i této studie. V souladu se zněním 
teoretického rámce, který vychází z předpokladu, že politická a hospodářská situace 
v jednotlivých zemích představuje zásadní prvek spolupráce mezi Českou republikou  
a sledovanými zeměmi, je čtenář seznámen s politickými a ekonomickými ukazateli, které 
představují v podobě kvantitativních údajů zdroj dat pro výrazně vyšší míru objektivity 
provedené analýzy, dílčích zemí regionu, zvláště s vazbou na Českou republiku. Vzhledem 
k relativně omezenému množství dostupné literatury a dat pro oblast centrální Asie 

                                                 
1 Uzbekistán, který je jednou ze zemí regionu Střední Asie, je dokonce jednou ze dvou zemí na světě (společně 
s Lichtenštejnským knížectvím), která je tzv. „double – landlocked“. Tento anglický termín označuje stát, který 
je zcela obklopen sousedními zeměmi, z nichž ani jedna nemá přístup k volnému moři.  
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v českém jazyce a zároveň dále zmíněné perspektivnosti sledovaného regionu představuje 
téma této studie, včetně samotné teze jako takové, problematiku velmi aktuální 
a významnou. Dále je v rámci jednotlivých zemí nastíněna možnost budoucího vývoje vztahů 
s Českou republikou. Shrnutí zjištěných poznatků a návrh praktických opatření, které 
vyplývají z popsaných skutečností, včetně nastínění možností dalšího směru pokračování 
výzkumu v dané problematice představuje třetí a poslední část této studie. Jako jediná ze 
všech popsaných částí je část třetí do jisté míry subjektivně koncipována. Zbývající části 
předkládané studie jsou pojaty striktně ve smyslu pozitivistického přístupu vědecké studie, 
který je prost hodnotících soudů, které si má jako vlastní kritické (z)hodnocení po přečtení 
textu studie vytvářet čtenář sám. Na samotném konci jsou zmíněny zdroje použité literatury 
a zařazeny přílohy, které by svým rozsahem zatěžovaly vlastní text studie. 
 
V souladu s výše uvedeným úvodem jsem pro potřeby provedení vědecké analýzy stanovil 
následující hypotézy, které se vzájemně doplňují a vytvářejí komplexní pohled na vzájemné 
vztahy mezi Českou republikou a oblastí postsovětské Střední Asie. Zmíněné hypotézy budou 
teoreticky i empiricky verifikovány obsahem této studie a zhodnoceny z hlediska platnosti 
v závěru studie.  
 
Danými předpoklady jsou následující dvě hypotézy: 

 
Hypotéza č. 1: Navzdory relativní vzdálenosti představují postsovětské středoasijské 
republiky pro Českou republiku hospodářského partnera, jehož význam se v průběhu času 
setrvale zvyšuje. 
 
Tento předpoklad bude ověřen v časovém průřezu dat vzájemné obchodní výměny mezi 
Českou republikou a jednotlivými středoasijskými republikami. 

 
Hypotéza č. 2: Hospodářské výměně předchází nebo ji doplňuje nutnost spolupráce v oblasti 
bezpečnostní, protože občané středoasijských zemí se v rámci České republiky v určité míře 
dopouští trestné činnosti (respektive občané České republiky se dopouští trestné činnosti ve 
střdoasijských zemích). 
 
Tento předpoklad bude potenciálně verifikován na datech trestné činností občanů zemí 
Střední Asie v České republice, zvláště v kontextu skutečnosti, zdali dochází v průběhu 
časové řady k nárůstu, poklesu nebo konstantnosti zmíněné trestné činnosti. 
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1 TEORETICKÝ RÁMEC  
 
Tato část předkládané studie představuje teoretický rámec, ve kterém jsou definovány, 
případně ustáleny dále použité termíny a pojmy. Pro vědecký přístup k uchopení 
analyzované problematiky je dále nutno vymezit metodologii práce, podle které bude 
postupováno nejen v této první, teoreticky koncipované části, ale zvláště v části druhé, která 
má praktický charakter, a navazuje tak na obecněji pojatou část první, přičemž teoretický 
rámec z části první je dále aplikován a rozvinut na konkrétních příkladech sledovaných zemí. 
Pro účely této studie jsem se rozhodl využít metody vědeckého popisu ve spojení s metodou 
analýzy zkoumaného jevu, respektive subjektu.2 Vzhledem ke skutečnosti, že sledované 
země nepředstavují homogenní celek, avšak lze mezi nimi pozorovat významné 
heterogenity, je všeobecný přehled analyzovaných prvků zmíněn v této první části, zvláště 
pak rámcový souhrn historie daného regionu, se zaměřením na dějiny moderní, které mají 
významný vliv na aktuální podobu dané oblasti a představují činitele, které je nezbytné 
uvážit v budoucím rozvoji vztahů České republiky se zeměmi sledovaného regionu. Pro 
objektivnější míru uchopení analyzované problematiky, která je ve většině publikací 
a odborných prací na dané téma zmíněna pouze slovním popisem a případným hodnocením 
autora, jsem se rozhodl využít číselných ukazatelů, které představují v podobě 
kvantitativních proměnných určitý korektiv a současně umožňují verifikaci předložených 
faktů. Pro tento účel jsem se rozhodl využít Indexu demokracie, sestavovaného společností 
Economist Intelligence Unit, a Indexu ekonomické svobody, který je publikován think tankem 
The Heritage Foundation, ze kterých jsem následně vytvořil složený index, který kvantifikuje 
politickou i ekonomickou složku bezpečnostní politiky3 a umožňuje hodnotit sledované země 
z hlediska potenciální využitelnosti jako bezpečnostního partnera. Zmíněné indexy svojí 
komplexností shrnují velké množství kvalitativních ukazatelů, které by použití tohoto 
číselného obsahu bylo možné hodnotit jen s nemalými obtížemi. 
 
1.1 Použitá metodologie a pojmy  
 
Nezbytným předpokladem vědeckého přístupu ke zpracování určité problematiky je 
vymezení pojmů, které budou použity v dalším průběhu studie, a definování metodologie, 
podle které bude postupováno při provádění zamýšlené analýzy. Pojem Střední Asie nemá 
jasné vymezení, nad kterým by existovala jednoznačná, odborná shoda.4 Pro účely této 
studie jsou jako sledované země vymezeny státy postsovětské Střední Asie – tedy 
Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán a Uzbekistán. Zaměřením této studie je 
otázka bezpečnostní politiky zemí Střední Asie ve vztahu k České republice. Tradičně si lze 
pod pojmem bezpečnostní politiky představit především vojenskou nebo policejní 

                                                 
2 LORENC, M. Závěrečné práce – metodika. [cit. 2016-11-15]. 
http://lorenc.info/zaverecne-prace/metodika.htm 
3 Ve smyslu dílčích složek bezpečnostní politiky, jak ji definuje např. ZEMAN, P. (2002). Česká bezpečnostní 
terminologie. Brno: Ústav strategických studií Vojenské akademie v Brně [cit. 2017-03-12].  
http://www.defenceandstrategy.eu/filemanager/files/file.php?file=16048  
4 Například Humboldt vymezuje Střední Asii jako oblast mezi Kaspickým mořem a pohořími na hranici moderní 
Číny a Kyrgyzstánu. Naopak cestovatel Převalský rozděluje oblast na Střední a Centrální Asii, kdy za součást 
těchto vymezených pojmů považuje i Mongolsko nebo Tibet. KOKAISL, P., PARGAČ, J. a kol. (2007). Lidé z hor  
a lidé z pouští: Tádžikistán a Turkmenistán. Praha: Karolinum, s. 6. ISBN 978-80-7308-167-6. 
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spolupráci. Toto pojetí pojmu bezpečnostní politika by však nevytvářelo komplexní 
zhodnocení dané země a mělo relativně nízkou přidanou hodnotu. Bezpečnost lze definovat 
jako „stav, kdy jsou na nejnižší možnou míru eliminovány hrozby pro určitý objekt (zpravidla 
stát nebo organizaci) a jeho zájmy a tento objekt je k eliminaci stávajících i potenciálních 
hrozeb efektivně vybaven a ochoten při ní spolupracovat.“5 Proto jsem se v souladu s touto 
úvahou rozhodl využít politické a ekonomické složky bezpečnostní politiky. Tyto dvě složky 
představují podle mého názoru základní složky bezpečnostní politiky, ze kterých je zmíněná 
vojenská či policejní spolupráce dále sekundárně odvozována. Současně tento směr výzkumu 
představuje cenné poznatky o sledovaných zemích, které tak přibližuje českému čtenáři, což 
je rys, který vyniká zvláště při reflektování skutečnosti, že publikace o regionu Střední Asie na 
tuzemském trhu doposud spíše absentují. Předkládaná studie se funkčně člení na dvě velké 
části, kterými jsou část první v podobě teoretického rámce a část druhá, kterou je praktická 
část. Tyto dvě velké části tvoří významnou část obsahu této studie. První část studie je 
koncipována jako část teoreticky zaměřená, neboť jsou v ní vysvětleny dále použité pojmy, 
metodologie, na které je tato studie založena, a mimo tento teoretický rámec jsou v této 
části studie prezentovány skutečnosti, které představují společný rámec pro všechny 
sledované země, a bylo by neúčelné, aby byly prezentovány až v následující části studie 
samostatně pro jednotlivé země, přestože je na tyto poznatky v druhé části studie při 
analýze jednotlivých zemí opakovaně poukázáno právě s odkazem obsah části první. 
 
Součástí první a druhé části předkládané studie je shrnutí obsahu každé této části. Součástí 
popisu jednotlivých zemí je i závěrečná SWOT analýza, která popisuje slabé a silné stránky 
dané země a dále příležitosti a hrozby pro danou zemi. Představuje tedy závěrečné 
zhodnocení situace jednotlivých zemí. Závěrečný souhrn, který je vytvořen na základě dílčích 
souhrnů, je obsahem třetí části této studie. 
 
Základní premisou předkládané studie je tvrzení, že významnou součástí bezpečnostní 
politiky jsou otázky politické a hospodářské. Tuto úvahu dále rozvádím ve smyslu, že pouze 
státy stabilní z hlediska politického a hospodářského mohou být dlouhodobými  
a důvěryhodnými bezpečnostními partnery. Zvláště s přihlédnutím ke skutečnosti, že země 
Střední Asie nepředstavují standardní evropskou demokratickou zemi, jakou je Česká 
republika, nabývá tento předpoklad pro případnou spolupráci České republiky se státy 
regionu Střední Asie významné důležitosti.  
 
Problematika zemí Střední Asie byla v minulosti relativně výrazně opomíjena,6 a pokud již 
byla zmíněna, tak obvykle pouze v souvislosti s analýzou situace v Ruské federaci, za jejíž 
sféru vlivu pod vlivem tzv. Kozyrevovy doktríny, která vytváří koncept tzv. Blízkého zahraničí, 
je považována.7 V důsledku této absence širší podkladové základny v českém jazyce o oblasti 
Střední Asie, zvláště v komplexnější podobě v podobě sledování více aspektů a současně 

                                                 
5 ZEMAN, P. (2002). Česká bezpečnostní terminologie. Brno: Ústav strategických studií Vojenské akademie 
v Brně, s. 13 [cit. 2017-03-12]. http://www.defenceandstrategy.eu/ filemanager/files/file.php?file=16048 
6 UHL, P. (2001). Srovnávací analýza politických systémů zemí Střední Asie: diplomová práce Brno, 2001. 
Masarykova univerzita v Brně. Vedoucí práce Jan Holzer Dostupné také z: 
http://pavel.uhl.cz/ diplomky/Mgr_FSSMU.pdf 
7 LITERA, B. (1994). Kozyrevova doktrína – ruská varianta Monroeovy doktríny. In: Sborník Mezinárodní vztahy. 
1994, roč. 29, s. 65-71 [cit. 2017-03-12]. https://mv.iir.cz/article/view/924/976      
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nikoliv pouze se zaměřením na jednotlivé země, proto považuji téma a zaměření této studie 
za velmi přínosné, neboť oblast Střední Asie má předpoklad být významným tranzitním 
koridorem mezi Západem a Východem a současně má významná ložiska nerostných surovin. 
Stejně tak představuje důležitého partnera v boji proti islámskému terorismu, který dnes 
představuje globální fenomén a problém. 
 
1.2 Stručný přehled dějin regionu Střední Asie 
 
Oblast Střední Asie představovala již v minulosti významný tranzitní koridor pro spojení 
západního světa s Východem. Zvláště s rozvojem tzv. Hedvábné stezky získala na významu 
místa v oázách, kolem kterých se postupně začala budovat větší sídla až do podoby měst. 
Tato města jako Kašgar, Samarkand nebo Buchara získala díky poplatkům od obchodníků, 
kteří zajišťovali dopravu zboží mezi Východem a Západem, značné prostředky, které vedly 
k vytvoření organizovaných státních útvarů, a oblast Střední Asie tedy již přímo nepodléhala 
dominanci vnějších velmocí.8 Důležitým prvkem bylo trvalé osídlení zmíněného regionu 
tureckými kmeny, čímž byl položen základ etnického charakteru oblasti, který přetrval až do 
současnosti. Strategický význam Střední Asie byl výrazně posílen v souvislosti s expanzí 
Mongolů ve 13. a 14. století, neboť se tato oblast stala jádrovou oblastí a křižovatkou celé 
Mongolské říše. Zvláště vznik Tamerlánovy říše znamenal především pro město Samarkand 
významný ekonomický i kulturní rozkvět. V souvislosti s rozšířením námořních obchodních 
tras se však ukázal výrazný, limitující faktor zemí Střední Asie, kterým je absence přístupu 
k volnému moři a izolovanost od ekonomických center nejen světových, ale také 
regionálních. Tato skutečnost vedla k úpadku center Střední Asie, přestože si některá města 
uchovala jistou míru kulturního významu, politicky byla z hlediska světového dění Střední 
Asie v průběhu 16. až 18. století zcela nezúčastněna a s výjimkou Číny, která oblast 
považovala za svoji sféru vlivu, byla Střední Asie mimo zájem tehdejších světových velmocí.9 
Koncem 18. století se však oblast Střední Asie opět stává předmětem zájmu velmocí 
– v tomto případě především Ruska a Velké Británie (Čína byla v daném období značně slabá, 
sama pod vlivem koloniálních velmocí a do dění v regionu přestala cíleně zasahovat). 
Pronikání Ruska a Velké Británie vedlo k fenoménu, který je dnes označován jako „Velká 
hra“. Toto soupeření velmocí o Střední Asii bylo zapříčiněno britskou přítomností v Indii, 
která pro Británii představovala nejdůležitější kolonii a byla označována jako „klenot 
v koruně Británie“, a ruským postupem na jih do oblastí, se kterými se stále více zvyšovala 
obchodní výměna. Tento ruský postup byl ještě více umocněn po prohrané Krymské válce  
a v důsledku občanské války ve Spojených státech amerických, která měla zásadní vliv na růst 
ceny bavlny, která byla výrazným obchodním artiklem z oblasti Střední Asie.  
 
Toto soupeření, které dokonce eskalovalo do podoby tzv. afghánské krize v 80. letech 
19. století, bylo ukončeno podpisem tzv. londýnského protokolu v roce 1885, který 
vymezoval sféry vlivu. Oblast britské Indie a ruské Střední Asie byla oddělena Afghánistánem, 
který se stal jakousi nárazníkovou zónou mezi oběma velmocemi, a oblast Střední Asie se tak 

                                                 
8 HORÁK, S. (2005). Střední Asie mezi Východem a Západem. Praha: Karolinum, s. 19-21. ISBN 80-246-0906-1. 
9 HORÁK, S. (2008). Rusko a Střední Asie po rozpadu Svazu sovětských socialistických republiky. Praha: 
Karolinum, s. 17-22. ISBN 978-80-246-1472-4.  
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na zhruba 100 let stala z velké části ruskou sférou vlivu.10 Tento stav přetrval i po První 
světové válce, kdy se Británie obávala nestability v regionu v důsledku oslabení carského 
Ruska, ale vlivem cílené centralizace ze strany bolševického Ruska se celá oblast stala 
součástí Sovětského svazu. V rámci Sovětského svazu došlo k úpravám hranic jednotlivých 
svazových republik, které v oblasti Střední Asie nerespektovaly historické a etnické rozdělení, 
což ve svém důsledku vedlo k vytyčení nových, do té doby nikdy neexistujících hranic, které 
podmiňují realitu středoasijských zemí dodnes. Tento stav trval až do konce 80. let 
20. století, kdy v jednotlivých svazových republikách Sovětského svazu v oblasti Střední Asie 
začala v důsledku politických změn, které byly vyvolány Gorbačovovými reformními 
opatřeními, sílit hnutí, která odmítala centralistickou politiku Sovětského svazu s ústředím 
v Moskvě, která, přes oficiální proklamace, potlačovala samostatnou správu svazových 
republik. Tento postupný proces vedl ve svém důsledku, přes nesouhlas konzervativních, 
komunistických sil, v jednotlivých zemích k získání nezávislosti. Přesto se však po získání 
nezávislosti postupně jednotlivé země Střední Asie staly součástí Společenství nezávislých 
států, které sdružuje některé z bývalých republik Sovětského svazu. Rozpadem Sovětského 
svazu se v prostoru Střední Asie vtvořilo určité mocenské vakuum, které bylo velmi záhy 
zaplněno aktivitami Íránu, Turecka, Čínské lidové republiky a Pákistánu. Zájem velmocí  
o Střední Asii získal výrazně na významu po teroristických útocích na Spojené státy americké 
11. září 2001, kdy některé ze států Střední Asie poskytly své území pro vojenské operace 
v boji proti islámskému terorismu v Afghánistánu, respektive v oblasti Střední Asie jako 
celku. Islámský fundamentalismus není v oblasti Střední Asie novým jevem, neboť na něj 
bylo upozorňováno již v době existence Sovětského svazu, ale až v souvislosti s bojem 
Západu proti terorismu začal být daný fenomén výrazněji zmiňován. V současnosti se tak 
v diskusích o oblasti Střední Asie hovoří o tzv. Nové velké hře velmocí.11 
 
Rozměr zmíněné Nové velké hry je však odlišný skutečností, že se v regionu neangažují 
pouze dvě velmoci jako v minulosti, ale kromě Ruské federacé, která si v souladu 
s Kozyrevovou doktrínou uchovává nárok oblast Střední Asie jako své sféry vlivu, a Spojených 
států amerických, které daný region považují za důležitý v boji proti islámskému terorismu, 
vstupují do procesů v daném regionu nejen vnější regionální mocnosti, ale současně také 
endogenní subjekty mocenské politiky, kterými jsou především Kazachstán a Uzbekistán. 
Pomyslným vítězem tohoto soupeření o dominanci v regionu Střední Asie je Kazachstán. Na 
rozdíl od Uzbekistánu je Kazachstán ekonomicky výrazně dominantnější než zbývající státy 
Střední Asie (v mnoha ohledech je státem srovnatelným s ruskými ukazateli). Je geograficky 
i ekonomicky výrazně více provázán s Ruskou federací i Čínskou lidovou republikou, z čehož 
plynou významné synergické efekty. Současně Kazachstán představuje vůdčí zemi 
v integračních procesech zemí Střední Asie s vazbou na Ruskou federaci, ale i okolní svět 
obecně. Proto bývá označován za nejstabilnějšího partnera v oblasti Střední Asie. Naproti 
tomu Uzbekistán, který je nejlidnatějším státem Střední Asie, který má současně 
strategickou centrální polohu, ze které má dostupnost všech zmíněných států regionu, je 
z hlediska politických a ekonomických změn nejrigidnějším státem v celé oblasti. Uzbekistán 

                                                 
10 HLAVENKA, J. (2012). Geopolitické postavení Střední Asie po rozpadu Svazu sovětských socialistických 
republiky: diplomová práce. Olomouc, 2012. Univerzita Palackého v Olomouci. Vedoucí práce Miloš 
Fňukal. Dostupné také z: https://theses.cz/id/gbbktw/00147509-183015197.pdf  
11 HORÁK, S. (2008). Rusko a Střední Asie po rozpadu Svazu sovětských socialistických republiky. Praha: 
Karolinum. ISBN 978-80-246-1472-4. 
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sice představuje významný stát v politice zemí Střední Asie, ale právě nedokončená 
hospodářská reforma, s tím spojená nízká míra hospodářské dynamiky, konfliktní vztahy se 
sousedními zeměmi a výrazně autoritářská společnost představují negativní prvky, které 
limitují výraznější rozmach uzbecké politiky v rámci Střední Asie.12 
 
1.3 Indexové ukazatele sledovaných zemí  
 

Pro objektivnější uchopení popisu sledovaných zemí jsem se rozhodl využít v provedené 
analýze číselných indexů. V souladu s teoretickými předpoklady zmíněnými výše jsem zvolil 
Index demokracie a Index ekonomické svobody. Index demokracie představuje zhodnocení 
politické reality sledovaných zemí.13 V odůvodnění použití tohoto indexu vycházím 
z předpokladu, že pouze spolupráce s demokratickým partnerem může mít povahu 
dlouhodobého spojení, neboť v nedemokratických režimech existuje výrazně vyšší míra rizika 
klientelistických vazeb státního aparátu a vládnoucí skupiny, která nebyla ustanovena 
řádným demokratickým procesem, respektive není její legitimita potvrzována svobodnými 
volbami. Index ekonomické svobody představuje, zvláště ve spojení s ekonomickými 
ukazateli jednotlivých zemích, které jsou dále zmíněny u popisu jednotlivých zemí v části 
druhé, popis ekonomické povahy potenciálních bezpečnostních partnerů. Právě otázka 
ekonomické stability a možnosti vzájemné obchodní výměny představuje základní 
předpoklad pro spolupráci v delším časovém horizontu. Vzájemná spojitost a provázanost 
politických a ekonomických faktorů, které zachycují oba zmíněné indexy, mne vedla 
k myšlence vytvořit komplexní, složený index, který představuje aritmetický průměr obou 
indexů. Vzhledem ke skutečnosti, že index demokracie nabývá hodnot pouze v rozmezí 
číselného vyjádření uzavřeného intervalu 0-10, bylo nezbytné tento index upravit do 
základního tvaru, který by odpovídal indexu ekonomické svobody, který nabývá hodnot 
v uzavřeném intervalu od 0 po 100. Tohoto výsledku bylo dosaženo pomocí úpravy indexu 
demokracie, která spočívá ve vynásobení zjištěných hodnot číslem 10, čímž jsou oba indexy 
upraveny na společnou číselnou bázi. 

 
1.3.1 Index demokracie (ID) 
 
Pojem demokracie, případně pojem svobody nemá podobně jako označení Střední Asie 
jednotnou, všeobecně uznávanou definici a navíc prošel termín demokracie v průběhu dějin 
relativně radikálními změnami v obsahu a formě.14 Za vědu, která se zabývá otázkami 
demokracie, lze označit politologii. A nejrozšířenější politologickou definicí pojmu 
demokracie je slovní obrat prezidenta Spojených států amerických Abrahama Lincolna, který 
demokracii definoval jako: „vládu lidu, prostřednictvím lidu a pro lid.“15 Od pojmu 
demokracie lze odlišit pojem svoboda, který, přestože může být mnohými dáván jako 
synonymum demokracie, představuje spíše hodnotový cíl, který je chráněn a rozvíjen právě 

                                                 
12 HORÁK, S. (2005). Střední Asie mezi Východem a Západem. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-0906-1.  
13 The Economist Intelligence Unit. (2017). Index of Democracy. 2017 [cit. 2017-03-12]. 
http://www.economist.com/media/pdf/DEMOCRACY_INDEX_2007_v3.pdf  
14 KOPEČEK, L., HLOUŠEK V. (2007). Fenomén demokracie. In.: HLOUŠEK, V., KOPEČEK, L. (2007). Demokracie  
– teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. Brno: Masarykova univerzita  
– Mezinárodní politologický ústav. ISBN 978-80-210-4249-0.  
15 Tamtéž, s. 15.  
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demokratickými principy.16 V souladu s názory anglického filosofa Johna Locka lze 
konstatovat, že společnost může existovat bez demokracie, ale výsledky procesů fungování 
takové společnosti budou v užitku jednotlivců znatelně nižší, než by mohly být v případě 
existence demokratické společnosti.17 Nižší míra demokracie v určité zemi může s velkou 
pravděpodobnostní poukazovat na skutečnost, že míra politické plurality v takové zemi je 
výrazně snížena. Demokratické instituce v takových zemích mohou mít omezenou schopnost 
fungování, a tím je narušen i předpoklad existence právního státu v takové zemi. Tato 
skutečnost obvykle vede k neexistenci nezávislosti justičního systému na vládnoucí skupině, 
a tedy ve svém důsledku k poškození práv jednotlivce.18 Tato skutečnost může představovat 
potenciální riziko pro politickou i hospodářskou spolupráci nejen na úrovni jednotlivých 
fyzických a právnických osob, ale i na úrovni státní. 
 
Přestože neexistuje jednotný názor na definici pojmu demokracie, případně pojmu svoboda, 
jak bylo ukázáno výše, je pro potřeby této studie nezbytné pojem demokracie, respektive 
svobody vymezit a stanovit postup měření míry demokracie. Na základě této potřeby, která 
reflektuje výše popsaný požadavek měření, respektive kvantifikování míry demokracie, jsem 
využil indexu demokracie, který sestavuje britská společnost Economist Intelligence Unit 
(EIU) a který představuje ve své robustnosti a komplexnosti hodnocení míry demokracie ve 
sledovaných zemích představuje komplexní zhodnocení míry demokracie ve sledovaných 
zemích (v roce 2016 byla sesbírána a vyhodnocena data pro celkem 167 zemí světa). Tento 
index jsem pro účely této studie zvolil, neboť neexistuje žádný jiný stejně či více komplexní 
ukazatel politické situace v zemích světa. 
 
Index demokracie je konstruován jako průměr 5 dílčích indexů, které nabývají hodnot  
v rozmezí uzavřeného intervalu <0 – 10>. Zmíněných 5 dílčích indexů je sestaveno pro 
oblasti: volební proces a pluralita ve sledované zemi, občanské svobody, fungování vlády 
(v širším pojetí státní, respektive veřejné správy), účast občanů na politickém životě  
a politická kultura. Každý z těchto 5 dílčích indexů je hodnocen na základě „dotazníku“, který 
je tvořen 60 bodovanými otázkami, přičemž pro každou z odpovědí je dáno její bodové 
hodnocení, které vytváří číselné hodnocení dílčího indexu, ze kterého je následně vypočten 
celkový index demokracie pro danou zemi.19 Sledované země jsou pak podle vypočtené 
hodnoty indexu demokracie řazeny do jedné ze 4 kategorií – plná demokracie (v případě 
hodnocení indexu v rozmezí 8–10), demokracie s nedostatky (pro země s hodnocením dle 
indexu v rozmezí 6–7,9), hybridní režim (pro země hodnocené v pásmu indexu od 4 do 5,9)20  

                                                 
16 The Economist Intelligence Unit. (2017). Index of Democracy. 2017 [cit. 2017-03-12].  
http://www.economist.com/media/pdf/DEMOCRACY_INDEX_2007_v3.pdf 
17 KOPEČEK, L., HLOUŠEK V. (2007). Fenomén demokracie. In.: HLOUŠEK, V., KOPEČEK, L. (2007). Demokracie  
– teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. Brno: Masarykova univerzita 
– Mezinárodní politologický ústav, s. 58. ISBN 978-80-210-4249-0.  
18 The Economist Intelligence Unit. (2016). Index of Democracy. 2017 [cit. 2017-03-12]. http://www.eiu.com/ 
handlers/whitepaperhandler.ashx?fi=democracyindex2016.pdf&mode=wp&campaignid=democracyindex2016  
19 The Economist Intelligence Unit. (2016). Index of Democracy. 2017 [cit. 2017-03-12]. http://www.eiu.com/ 
handlers/whitepaperhandler.ashx?fi=democracyindex2016.pdf&mode=wp&camp 
aignid=democracyindex2016, s. 9-11.   
20 Hybridní režim nebo také hybridní demokracie jako přechodová fáze mezi demokracií a autoritářským 
režimem představuje relativně nový, ustálený politologický pojem. KOPEČEK, L., HLOUŠEK V. (2007). Fenomén 
demokracie. In.: HLOUŠEK, V., KOPEČEK, L. (2007). Demokracie – teorie, modely, osobnosti, podmínky, 
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a autoritářský režim (který je v dané zemi, pokud hodnota indexu demokracie klesne pod 
hodnotu 4). 
 
Při pohledu na zjištěné hodnoty indexu demokracie, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této 
studie, je u sledovaných zemí patrné, že Česká republika představuje výrazně vyšší 
srovnávací základ než ostatní sledované státy. Stejně tak je patrné, že nejvyšších hodnot ze 
sledovaných zemí Střední Asie dosahuje Kazachstán a Kyrgyzstán, zatímco ostatní tři 
sledované země dosahují výrazně nižších hodnot. Tato skutečnost odpovídá politickému 
vývoji jednotlivých zemí, jak je uvedeno v druhé části této studie u popisných charakteristik 
jednotlivých sledovaných zemí. 
 
V souladu s předpokladem, že výhodnějšími partnery jsou více demokratické a svobodné 
země než země méně demokratické a svobodné, by měla Česká republika spolupracovat 
primárně s Kazachstánem a Kyrgyzstánem spíše než se zbývajícími zeměmi regionu. 
 
1.3.2 Index ekonomické svobody (IES) 
 
Podobně jako v otázce demokracie existuje při použití pojmu ekonomické svobody otázka, 
jak definovat ekonomickou svobodu a zda se vůbec liší od pojmu demokracie a svobody 
vůbec. Pojem ekonomické svobody s pojmem demokracie a svoboda úzce souvisí, ale 
rozhodně nelze tyto pojmy považovat za synonymické. Ekonomickou svobodou, přesněji 
mírou ekonomické svobody se obvykle rozumí míra nezasahování státní, respektive veřejné 
moci do ekonomické aktivity jednotlivce. Tedy míra, do jaké si mohou jednotlivci samostatně 
uspořádat své vzájemné hospodářské vztahy bez direktivního zásahu státu. V důsledku toho 
vzniká otázka, jak danou míru ekonomické svobody měřit. Současně tato studie vychází 
z předpokladu, že existuje přímá úměra mezi mírou ekonomické svobody a hospodářské 
prosperity. Tedy že vyšší míra ekonomické svobody bude ve svém důsledku vést k vyšší 
hospodářské prosperitě. 
 
Kvantifikátorů ekonomické svobody existuje více – zvláště bych zmínil nejen použitý Index 
ekonomické svobody od think tanku The Heritage Foundation, ale také například Index 
svobody, sestavovaný institutem Fraser. Přestože existují názory, že index institutu Fraser 
představuje komplexnější ukazatel,21 pro účely této studie nelze tento ukazatel použít, neboť 
v případě použití indexu svobody, který zahrnuje nejen složku ekonomickou, ale také 
politickou, by docházelo k vzájemnému překrývání dat, která byla zjištěna již v rámci indexu 
demokracie. Tato vzájemná provázanost by ovlivnila výsledky složeného indexu, neboť by 
sledované proměnné byly do měření započteny dvakrát. Index ekonomické svobody může 
nabývat hodnot v rozmezí uzavřeného intervalu 0–100. Podle číselného výsledku jsou země 
řazeny jako svobodné (v případě výsledku v rozmezí 80–100), převážně svobodné (70–79,9), 
převážně svobodné (60–69,9), spíše nesvobodné (50–59,9) a nesvobodné (0–49,9).22 

                                                                                                                                                         

 
nepřátelé a perspektivy demokracie. Brno: Masarykova univerzita – Mezinárodní politologický ústav, s. 285. 
ISBN 978-80-210-4249-0.  
21 URYČ, M. (2008). Měření ekonomické svobody. 2008 [cit. 2017-03-12]. 
http://docpla yer.cz/695576-Mereni-ekonomicke-svobody.html  
22 URYČ, M. (2008). Měření ekonomické svobody. 2008 [cit. 2017-03-12]. 
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Index ekonomické svobody představuje komplexní nástroj, který popisuje danou zemi 
z pohledu většiny měřitelných jevů, které mohou mít vliv na ekonomiku dané země. V indexu 
jsou zkoumány následující okruhy: korupce, mimotarifní bariéry obchodu, vládní rozpočtové 
břemeno, právní systém regulace, omezování bank, regulace trhu práce a černý trh. Tyto 
jednotlivé okruhy jsou pro potřeby analýzy dále specifikovány. Všechny zmíněné faktory jsou 
rozčleněny do 10 základních skupin, které mají stejnou bodovou váhu ve výsledném 
hodnocení. Těmito faktory jsou obchodní politika – ta má vliv na možnost jednotlivců 
uskutečňovat své ekonomické záměry, vláda a rozpočet – vyšší vládní výdaje znamenají větší 
daňové břemeno, neboť vládní dluhy musí být jednou zaplaceny, vládní intervence do 
ekonomiky – jak moc vláda zasahuje do hospodářského života, monetární politika – která 
významně ovlivňuje nejen domácí ukazatele, ale také veličiny při obchodování se zahraničím, 
kapitálové toky, a to i ve vztahu k zahraničí – restrikce kapitálových toků snižuje míru 
hospodářského růstu země, banky – jak moc stát zasahuje do bankovního sektoru – případně 
zdali je vůbec oddělen bankovní sektor od státu, mzdy a ceny – zdali jsou tvořeny svobodnou 
soutěží nebo direktivně stanoveny státem, majetková práva – garance a vymáhání 
vlastnických práv, regulace – do jaké míry stát reguluje život jednotlivce a černý trh – v jakém 
rozsahu v porovnání s oficiálním trhem existuje trh černý.23  
 
Vedle indexu demokracie, který představuje politickou rovinu sledované problematiky, 
představuje tak právě Index ekonomické svobody podle mého názoru nejkomplexnější 
ukazatel druhého sledovaného prvku, kterým je hospodářství, respektive ekonomická 
situace dané země. Při pohledu na údaje o indexu ekonomické svobody, jak jsou přiloženy 
k této studii v rámci přílohy č. 1, je patrné, že rozdíl mezi Českou republikou a ostatními 
státy, které jsou předmětem zkoumání této studie, již nejsou tak markantní jako v případě 
indexu demokracie. Přesto však Česká republika opět dosahuje výrazně vyšších hodnot než 
státy Střední Asie. A podobně jako v případě indexu demokracie lze pozorovat výrazné 
rozdíly mezi jednotlivými státy regionu. Při srovnání výsledků indexu demokracie a indexu 
ekonomické svobody je možno vypozorovat skutečnost, že existuje určitá korelace mezi 
hodnotami, které jednotlivé země v obou indexech dosáhly. Tento závěr je v souladu 
s předpokladem, že vyšší míra ekonomické svobody podmiňuje vyšší míru hospodářské 
prosperity a současně že svobodná společnost má lepší předpoklady k rozvoji nejen 
hospodářskému. Určitým námětem pro pokračování výzkumu této studie, který by však byl 
již nad rámec obsahu této studie, je analýza hypotézy, že ekonomická prosperita nemusí být 
pouze důsledkem svobodné společnosti, ale současně může existovat i obrácená kauzalita, 
kdy společnost je demokratická pouze tehdy, pokud se jí ekonomicky daří. Typicky lze zmínit 
skutečnost, kdy se vlivem špatné hospodářské situace mohou dostat k moci výrazně radikální 
a nedemokratické skupiny.  
 

                                                                                                                                                         

 
http://docpla yer.cz/695576-Mereni-ekonomicke-svobody.html 
23 Tamtéž, s. 17-22.  
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1.3.3 Složený index  
 
Složený index (politické a ekonomické svobody) představuje přidanou hodnotu autora studie 
ke dvěma výše zmíněným indexům. Přes určité dílčí body, ve kterých se oba indexy prolínají, 
zachycují relativně odlišnou problematiku. Vzhledem ke snaze o komplexnější hodnocení 
sledovaných zemí jsem nechtěl číselnou analýzu založit pouze na zhodnocení obou indexů, 
ale na vzájemném prolínání otázek politických a ekonomických. Z tohoto důvodu jsem se 
rozhodl vytvořit složený index, který by v sobě zachycoval politickou i ekonomickou 
charakteristiku dané země.  
 
Podmínka vyloučení vzájemné korelace, respektive kauzality byla splněna aplikací relativně 
nezávislých indexů (z tohoto důvodu nebyl použit index svobody institutu Fraser, neboť 
představuje výrazně komplexnější hodnocení, které by se však v určitých ohledech prolínalo 
s údaji indexu demokracie). V hodnocení politické i ekonomické charakteristiky jsem oběma 
sledovaným proměnným přiřadil hodnotu 50 % hodnoty výsledku v novém indexu, neboť je 
považuji za stejně důležité jako faktory bezpečnostní stability daných zemí.  
 
Obecný vzorec zápisu složeného indexu je následující: 
 
SI = (ID + IES)/2 
 
SI = složený index (politické a ekonomické svobody), 
 
ID = hodnota upraveného indexu demokracie pro sledovanou zemi (pro účely měření byly 
standardní hodnoty indexu demokracie upraveny vynásobením hodnot číslem 10 pro 
sjednocení na jednotný základ s indexem ekonomické svobody),  
 
IES = hodnota indexu ekonomické svobody pro sledovanou zemi. 
 
Při pohledu na zjištěné výsledky, které jsou obsahem přílohy č. 1 této studie, je patrné, že ani 
při komplexnějším zhodnocení údajů pro jednotlivé země nedošlo k výrazným změnám údajů 
pro jednotlivé země. Je možné konstatovat, že v souhrnném hodnocení je potenciálně 
nejlepším partnerem pro českou zahraniční politiku Kyrgyzstán, ale tento závěr je korigován 
v druhé části této studie skutečnostmi, že Kyrgyzstán přestavuje z hlediska regionu Střední 
Asie jen relativně málo významnou zemi, která nemá zdrojovou základnu pro výraznější vliv 
na politiku v oblasti Střední Asie. Z tohoto pohledu, v souladu se skutečnostmi, které jsou 
uvedeny v druhé části této studie, je nejlepším potenciálním partnerem pro Českou 
republiku v daném regionu Kazachstán. 
 
1.4 SWOT analýza 
 
Označení SWOT analýza je odvozeno z prvních písmen anglických slov Strenghts (silné 
stránky), Weaknesses (slabé stránky), Oportunities (příležitosti) a Threats (rizika). Tyto čtyři 
aspekty jsou řazeny do SWOT matice, která silné a slabé stránky chápe jako jevy vnitřní pro 
daný subjekt, zatímco příležitosti a rizika chápe jako faktory vnější vůči sledovanému 
subjektu. Stejně tak spojuje silné stránky s příležitostmi jako pomocné faktory k dosažení 
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požadovaných cílů, zatímco slabé stránky a rizika považuje za jevy škodlivé vůči dosažení 
stanovených cílů, jak je patrné z přiloženého obrázku č. 1. 

 

 
 

Obrázek 1 SWOT analýza.24 
 
Tato analýza je standardním nástrojem, používaným při analýze výchozího stavu organizace. 
Je jednou z typických metod podnikatelského prostředí, lze ji však využít nejen na analýzu 
podmínek jednotlivce, ale současně také na přehledný náhled na stav určité země. 
Standardním účelem SWOT analýzy není podat podrobný výklad o sledovaném problému, 
ale identifikovat klíčové oblasti čtyř kvadrantů zmíněné SWOT matice, a stanovit tak hlavní 
priority dalšího postupu při realizaci požadovaných záměrů.  
 
Zvláště důležitým segmentem jsou slabé stránky a hrozby. Pro sledovaný subjekt by mělo být 
přirozeným postupem, že se zaměří na eliminaci slabých stránek zvláště formou jejich 
posílení až do takové míry, že se překlopí do stránek silných, a analogicky i potenciální 
hrozbu využije jako příležitost k dosažení stanovených cílů. Proto je zařazena v této studii 
u popisu jednotlivých zemí v části druhé a představuje přehledný souhrn informací o dané 
zemi. Má tedy formu dílčího shrnutí pro daný stát a umožňuje čtenáři rychlejší orientaci  
a současně také zopakování problematiky dané země.25 

                                                 
24 Vlastní překlad, na základě: SILVA, N. (2012). SWOT Analysis vs PEST Analysis. Creately.com. 2012 [cit. 2017-
02-14]. http://creately.com/blog/diagrams/swot-analysis-vs-pest-analysis/ 
25 GRASSEOVÁ, M. (2006). Využití SWOT analýzy pro dlouhodobé plánování. Obrana a strategie, č. 2. 
[cit. 2017-03-12]. http://www.obranaastrategie.cz/cs/archiv/rocnik-2006/2-2006/vyuziti-swot-analyzy-pro-
dlouhodobe-planovani.html#.WOtCPklMSM8 
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Standardní proces vytváření SWOT analýzy zahrnuje tři fáze, kterými jsou: 
 
1. Identifikace a hodnocení silných a slabých stránek sledovaného subjektu, 
2. Identifikace a hodnocení příležitostí a hrozeb pro sledovaný subjekt, 
3. Vytvoření SWOT matice. 
 
Pro potřeby této studie jsem upravil a rozšířil obsah analýzy nad rámec klasické SWOT 
matice do podoby slovního popisu v rozsahu přibližně jedné normostrany této studie, aby 
nebyl závěr za jednotlivou zemi představován pouze zvýrazněnými pojmy, ale představoval 
pro čtenáře komplexnější souhrn ve formě čtivého textu. 
 
1.5 Shrnutí první části 
 
V rámci první části předkládané studie byla představena použitá metoda výzkumu, která je 
dále použita v praktické části této studie. Pojem bezpečnostní politiky byl pro účely této 
studie redukován na otázku politické a ekonomické stability sledovaných zemí, neboť tyto 
dva obsažené pojmy představují jádro bezpečnostní politiky a současně jsou přesahem této 
studie i do oborů politologie a ekonomie. Byl definován pojem Střední Asie, který byl 
vymezen restriktivně na oblast postsovětské Střední Asie a který bude dále zkoumán v rámci 
této studie. Byly rámcově představeny dějiny regionu Střední Asie jako celku. Dílčí popis 
historického vývoje jednotlivých, sledovaných zemí, zvláště v období po získání nezávislosti 
na Sovětském svazu, je zmíněn u charakteristiky jednotlivých zemí v druhé části této studie. 
Nad rámec teoretického zaměření této části studie byly představeny číselné indexy, které 
slouží jako kvantitativní korektiv uvedených skutečností, a současně představuji prostředek 
verifikace navržených hypotéz. Z použitých indexů demokracie a ekonomické svobody byl 
následně vytvořen komplexnější ukazatel v podobě složeného indexu, který zachycuje 
politickou, ale současně také ekonomickou stránku sledovaných zemí. Závěrem byla zmíněna 
SWOT analýza, která představuje efektivní nástroj pro dlouhodobé a strategické plánování 
nejen v oblasti podnikatelské, ale současně také v oblasti bezpečnosti. 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 
 
Druhá část předkládané studie představuje část analytickou, zvláště v porovnání s relativně 
teoreticky zaměřenou částí první. Vzhledem ke zmíněné skutečnosti, že sledované státy 
nepředstavují homogenní celek, a není tedy možné na jednotlivé země nahlížet jako na 
jednotný blok, jsou v této části popsána hodnotící kritéria pro jednotlivé země zvlášť. Na 
prvním místě je u každé země uvedena její stručná charakteristika v rozsahu, který je obvykle 
udáván ve faktografické literatuře. Dále je nad rámec přehledu obecných dějin regionu 
Střední Asie v první části této studie představen historický vývoj po získání nezávislosti na 
Sovětském svazu do současnosti doby okamžiku psaní této studie (rok 2017) s důrazem na 
jeho politický rozměr. Poté je zmíněn druhý rozměr analýzy, kterým jsou vedle problematiky 
politické i otázky ekonomické, respektive hospodářské, které mají společně s politickou 
složkou bezpečnosti výrazný vliv na celkové hodnocení dané země jako potenciálního 
bezpečnostního partnera. Vzhledem ke skutečnosti, že je tato studie orientována na vazby 
mezi sledovanými zeměmi regionu Střední Asie na Českou republiku, jsou v další podkapitole 
popsány okruhy vztahů dané země a České republiky. Těmito okruhy jsou otázky 
mezinárodního práva a diplomacie, tedy zdali má Česká republika s danou zemí navázány 
diplomatické styky a zdali Česká republika, respektive daný stát, uznává na svém území 
diplomatické mise druhého státu, které mohou svojí činností přispět k rozvoji vzájemných 
politických a ekonomických vztahů. Dále je popsána ekonomická výměna mezi dotčenou 
zemí a Českou republikou a na závěr je i zmíněn počet osob majících státní příslušnost dané 
země v České republice a statistika kriminality těchto osob na území České republiky.26 Na 
závěr je provedena SWOT analýza, která je standardním korporátním nástrojem, pro účely 
této studie však pokládám daný přístup za velmi praktický, neboť vzhledem ke skutečnosti, 
že SWOT analýza poukazuje na slabé a silné stránky a na příležitosti a hrozby, představuje 
vhodný, objektivní nástroj posouzení kritérií výše popsaných, a tedy určitý kvantitativní, ale 
současně také kvalitativní souhrn pro jednotlivé sledované země. Na konci celé druhé části 
této studie je, podobně jako v části první, zmíněn souhrn poznatků za dílčí část textu.  
 
Jak bylo zmíněno již v první části této studie, má významný vliv na situaci v každém státě 
otázka politická a ekonomická. Politické zřízení, které se konstituovalo v 90. letech 
20. století ve sledovaných státech, lze označit jako režim autoritářský.27 Tento stav 
v popisované oblasti měl svůj původ v klanových a klientelistických vazbách, které existovaly 
již před sovětizací daného prostoru a v dobách existence Sovětského svazu byly oficiální 
doktrínou a unifikačními tendencemi jednotného mocenského centra z Moskvy potlačeny, 
respektive potlačovány a začaly se opět výrazně projevovat až na konci existence Sovětského 
svazu a především v době po získání nezávislosti.28 Zvláště v Turkmenistánu a Uzbekistánu se 
tento popsaný jev projevil velmi záhy po získání nezávislosti, ale také v Tádžikistánu a do jisté 
míry i v Kyrgyzstánu, ačkoliv v těchto dvou zemích měl tento proces výrazně pomalejší až 
pozvolný průběh. Za příčinu tohoto fenoménu bývá označována skutečnost, že na rozdíl od 

                                                 
26 Připomínám pouze, že v souladu s metodologickým odůvodněním konceptu této práce v rozsahu, jak je 
uvedeno v teoreticky zaměřené části první, používám pouze data za osoby pravomocně odsouzené, neboť 
použití dat jiných by mohlo ve svém důsledku vést k nesprávnému posouzení kriminality sledovaných osob. 
27 HORÁK, S. (2008). Rusko a Střední Asie po rozpadu Svazu sovětských socialistických republiky. Praha: 
Karolinum, s. 198. ISBN 978-80-246-1472-4. 
28 HORÁK, S. (2005). Střední Asie mezi Východem a Západem. Praha: Karolinum, s. 148. ISBN 80-246-0906-1.  
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„západních“ republik Sovětského svazu byla izolovaná a z pohledu západního světa až 
nezajímavá oblast Střední Asie na okraji zájmu, a proto neexistoval tak výrazný tlak na 
demokratizační procesy v daných zemích.29 Tento nezájem Západu o dění ve Střední Asii 
současně s významným oslabením Ruské federace, která byla postiženo vnitřními problémy 
vyvolanými rozpadem Sovětského svazu a které po téměř celé jedno století představovalo 
stabilizační faktor celého regionu, byly dějinnou možností vzestupu autoritativních vládců, 
kteří si již v dobách sovětské éry vytvořili významné klientelistické vazby ve svém 
„mocenském kruhu“.30 Například v Tádžikistánu nebo Kyrgyzstánu byli vládcové v období 
90. let XX. století zvoleni ještě dožívajícími Nejvyššími sověty dané republiky, ale již 
v průběhu 90. let XX. století bylo toto postavení ukotveno novými ústavními dokumenty, 
které ve všech sledovaných případech významně posílily roli a pravomoci prezidenta 
republiky a eliminovaly výrazně možnost zavedení standardní demokratické vlády.  
 
Tento demokratický deficit z období konce sovětské éry a krátce po získání nezávislosti 
představuje dodnes zásadní překážku transformačních procesů v zemích v oblasti Střední 
Asie, které by mohly z daných zemí vytvořit státní útvar v západním pojetí, a tedy  
i důvěryhodného partnera v oblasti politické nebo hospodářské. Stejně tak je závažným 
limitujícím faktorem pro dané státy skutečnost, že výše popsané politické elity jsou 
významně provázány s oblastí ekonomiky a tento vzájemně výhodný vztah byl 
zakonzervován do té míry, že existují domněnky, zdali je vůbec možné dané vazby přerušit 
jinak než revoluční cestou, která by nevyhnutelně musela vést k eliminaci „starých struktur“, 
neboť ani vlny revolucí, které se udály v postsovětských republikách v prvním desetiletí 
21. století, nevedly ve svém důsledku k razantní změně. V důsledku těchto revolucí byli 
pouze odstraněni nejviditelnější představitelé původních režimů, ale k důsledné výměně 
politicko-ekonomických elit nedošlo.31 Popsaný trend z minulosti vedl ve svém důsledku ke 
skutečnosti, že byla eliminována možnost různých subjektů se podílet na politickém, a tedy 
i hospodářském životě (tyto dva prvky jsou ve sledovaných zemích silně provázány), a tedy 
eliminována možnost vzniku opozičních struktur. Proto lze Tádžikistán a Kyrgyzstán označit 
za země relativně pluralitní, ale Uzbekistán nebo Turkmenistán jsou již země značně 
autoritativní. Toto konstatování je současně ve shodě s kvantitativními ukazateli z první části 
této studie. 
 
Za významný příklad pro oblast Střední Asie po získání nezávislosti bylo označováno tzv. 
„kemalistické“ Turecko v době 20. a 30. let 20. století. Tento koncept silně rezonoval 
v úvahách politických představitelů středoasijských zemí v 90. letech 20. století i pro relativní 
kulturní a etnickou sounáležitost obyvatel především jižních republik Sovětského svazu 
vhledem k jejich turkickému původu. Tato myšlenka však nebyla v praxi realizována 

                                                 
29 HLAVENKA, J. (2012). Geopolitické postavení Střední Asie po rozpadu Svazu sovětských socialistických 
republiky: diplomová práce. Olomouc, 2012, s. 12 a 63. Univerzita Palackého v Olomouci. Vedoucí práce Miloš 
Fňukal. Dostupné také z: 
https://theses.cz/id/gbbktw/00147509-183015197.pdf a KOUTENSKÝ, O. (2012). Střední Asie v geopolitice 
současných velmocí: diplomová práce. Plzeň, 2012, s. 6-20. Západočeská univerzita v Plzni. Vedoucí práce David 
Šanc. Dostupné také z: https://otik.uk.zcu.cz/handle/11025/4625    
30 HORÁK, S. (2001). Geopolitika Střední Asie. Mezinárodní politika, č. 5. ISSN 0543-7926  
[cit. 2017-03-12]. http://www.dokumenty-iir.cz/MP/MParchi ve/2001/MP052001.pdf  
31 HORÁK, S. (2005). Střední Asie mezi Východem a Západem. Praha: Karolinum, s. 190. ISBN 80-246-0906-1. 
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a zůstala spíše planou proklamací,32 právě díky skutečnosti, že státní charakter 
středoasijských republik byl relativně umělým konceptem, který byl, podobně jako umělé 
(a do té doby nikdy neexistující) hranice, vnucen mocenským zásahem zvenčí (z ústředí 
v Moskvě) a základním prvkem společnosti se po získání nezávislosti stalo právě klanové 
uspořádání. Proto jsou tyto země popisovány spíše ve vztahu k podobnému uspořádání 
v asadovské Sýrii nebo Iráku v době autoritářské až diktátorské vlády Saddáma Husajna 
a existuje i názor, že podobně jako „husajnovský“ Irák může být v případě ekonomických 
problémů stávající model vlády neudržitelný, a v důsledku toho povede k vnější agresi vůči 
sousedním státům. Tento názor vyjádřil například Leonid Levitin, který byl výrazným kritikem 
uzbeckého prezidenta Karimova a označoval právě ekonomický faktor za důležitější než 
samotný faktor politický, kdy je hospodářská stabilita země podmínkou stability politické, 
a tedy stability státu jako celku. Zmíněný názor lze použít jako další verifikaci správnosti 
zaměření této studie na ekonomické a politické faktory jako základy bezpečnostní politiky 
států, které determinují samotnou existenci státu a jeho schopnost vystupovat nejen 
endogenně vůči svým obyvatelům, ale současně také navenek vůči svým potenciálním 
partnerům v rovině mezinárodních vztahů.33 Tento názor na význam ekonomických aspektů 
potvrzuje i Horák, který konstatuje, že: „státy, které prošly ekonomickou transformací, 
otevřely ekonomiku zahraničním investicím a udržely korupci na přijatelné úrovni. Po určité 
době došlo k prudkému hospodářskému růstu, který ve svém důsledku prodloužil přechodné 
období autoritativní vlády.“ Za příklad označuje v Asii například Koreu nebo Singapur, v Jižní 
Americe dává za příklad Chile. Tento růst ekonomiky do jisté míry utlumí volání po 
demokratizačních změnách, ale současně Horák předpokládá, že v každém autoritativním 
režimu vyvolá tento hospodářský růst postupně tlak na liberalizaci společnosti, vznik skupin, 
které budou kritizovat stávající vedení a režim v zemi, a tedy povede ve svém důsledku 
k politickým změnám jako ve zmiňované Jižní Koreji nebo Chile. Tento proces je patrný 
například v případě Kazachstánu, ale u zbývajících zemí Střední Asie není příliš patrný, 
a proto bude jistě zajímavé do budoucna sledovat vývoj ve středoasijské oblasti, zdali je 
zmíněný proces koncept přirozený každé lidské společnosti, a tedy univerzálně platný, nebo 
zda je podmíněn určitými specifickými podmínkami. Lze však předpokládat, že se dané 
režimy nebudou ochotny smířit se ztrátou svých pozic, a nebudou-li schopny zajistit stále 
pokračující hospodářský růst, bude jedinou možností zvýšení represe vůči nespokojenému 
obyvatelstvu a to může být příčinou nejen zásadních vnitrostátních problémů, ale současně 
také představovat destabilizační prvek celého regionu. A v chaosu, který by byl podobným 
konfliktem vyvolán, může zapůsobit vliv islámského fundamentalismu, který již představuje 
nejen regionální, ale v současnosti již globální problém. 
 
2.1 Kazachstán 
 
Kazachstán je největším vnitrozemským státem světa, největší z postsovětských států 
s výjimkou Ruské federace a současně největší ze všech sledovaných zemí Střední Asie. 
Nezávislost na Sovětském svazu získal Kazachstán v roce 1991 až jako poslední ze všech 
svazových republik Sovětského svazu. Celková rozloha území Kazachstánu je 2 724 900 km2. 
V porovnání s Českou republikou je tedy země přibližně 34krát větší, ale současně 

                                                 
32 Tamtéž, s. 28. 
33 HORÁK, S. (2005). Střední Asie mezi Východem a Západem. Praha: Karolinum, s. 92. ISBN 80-246-0906-1. 



Ochrana & Bezpečnost – 2018, ročník VII., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656. 
Mgr. Lukáš Kapusňak, Bezpečnostní spolupráce České republiky se zeměmi Střední Asie (2018_D_04) 

 

 
19 

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

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

má Kazachstán pouze 17 milionů obyvatel, z čehož plyne velmi malá hustota osídlení 
a koncentrace osídlení do urbanizovaných center. Celková délka hranic Kazachstánu činí 
13 364 km. Sousedními státy Kazachstánu jsou Ruská federace na severu, Čínská lidová 
republika na východě a na jihu Kyrgyzstán, Turkmenistán a Uzbekistán. Na západě má země, 
přes zmíněnou vnitrozemskou polohu, přístup ke Kaspickému moři, které představuje 
významnou dopravní křižovatku ve spojení Střední Asie především s oblastí Kavkazu a dále 
na západ směrem k Evropě, respektive ostatními regiony světa. Hlavním městem je od roku 
1997 město Astana, kam bylo správní centrum přemístěno z města Almaty.34  
 
Celkový počet obyvatel země je 18 360 000, ale pouze 63 % jsou rodilí Kazaši. 
Nejvýznamnější menšinu tvoří Rusové, jejichž podíl na obyvatelstvu země je 24 %. 
V důsledku této skutečnosti je kromě většinového islámu, který vyznává 70 % populace, 
významně zastoupena také pravoslavná víra, kterou vyznává přibližně 26 % obyvatel, 
což představuje přibližně shodnou hodnotu s počtem lidí ruského původu.35 
 
2.1.1 Politický vývoj po získání nezávislosti 
 
Podobně jako v ostatních zemích bývalého Sovětského svazu došlo v důsledku 
Gorbačovových politických a hospodářských reforem v druhé polovině 80. let 20. století 
k výraznému nárůstu nacionálních tendencí, které byly oficiální doktrínou Sovětského svazu 
do té doby silně potlačovány. Již v roce 1986 se konala velká demonstrace mladých Kazachů, 
především studentů za získání nezávislosti. Tato demonstrace byla potlačena policí a kromě 
mnoha zatčených byli někteří z protestujících zastřeleni. Přes vzestup nacionálních nálad byl 
Kazachstán poslední ze zemí bývalého Sovětského svazu, který v roce 1991 vyhlásil 
nezávislost. V roce 1991 se stal prezidentem Kazachstánu Nursultan Nazarbajev, který byl 
původně tajemníkem Nejvyššího sovětu Kazašské sovětské socialistické republiky. Jeho vláda 
se postupně, podobně jako ve většině ostatních zemí Střední Asie, stala výrazně 
autoritářskou a nelze ji označit za demokratickou, přestože hodnocením míry demokracie 
formou indexu demokracie je Kazachstán společně s Kyrgyzstánem nad obecným průměrem 
ostatních zemí Střední Asie.36 
 
2.1.2 Hospodářství 
 
Jak bylo zmíněno výše, je Kazachstán největší postsovětskou republikou s výjimkou samotné 
Ruské federace. Patří mezi zákládající členské státy Euroasijského ekonomického svazu, který 
byl vytvořen jako určitá obdoba konceptu Evropské unie užší integrací států Euroasijského 
ekonomického společenství v roce 2014.37 Od roku 2010 byl Kazachstán členem celní unie 
s Ruskou federací a Běloruskem. Má nejvyšší absolutní hodnotu hrubého domácího produktu 

                                                 
34 SMÝKAL, V. (2014). Role ropy a zemního plynu v oblasti Střední Asie se zaměřením na Kazachstán: diplomová 
práce. Olomouc, 2014, s. 11-21. Univerzita Palackého v Olomouci. Vedoucí práce Simona Šafaříková. Dostupné 
také z: http://theses.cz/id/uoexs9  
35 The World Factbook. (2017). Kazachstan. Central Intelligence Agency of The United States of America. 2017 
[cit. 2017-03-12]. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kz.html   
36 The World Factbook. (2017). Kazachstan. Central Intelligence Agency of The United States of America. 2017 
[cit. 2017-03-12]. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ geos/kz.html   
37 HORÁK, S. (2005). Střední Asie mezi Východem a Západem. Praha: Karolinum, s. 72. ISBN 80-246-0906-1. 
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(460,7 miliard USD v roce 2016) a také relativní výši HDP per capita (10 616 USD), respektive 
25 700 USD per capita v paritě kupní síly ze všech sledovaných zemí Střední Asie. Míra 
nezaměstnanosti dosahovala v roce 2016 přibližně 5,7 % práceschopného obyvatelstva, 
kterého je dle dostupných údajů přibližně 9 milionů. Tento údaj jen dokládá skutečnost, že 
přes velkou rozlohu má Kazachstán relativně malý počet obyvatel (zvláště v porovnání 
s druhou, výrazně dominantní zemí Střední Asie, kterou je Uzbekistán) a je poměrně řídce 
osídlen, což představuje určitý limitující faktor pro případnou hospodářskou a politickou 
dominanci Kazachstánu v dané oblasti. Současně je také patrná výrazně se zvyšující míra 
inflace, která v roce 2016 dosahovala 14,6 %, zatímco ještě v roce 2015 6,7 %. Takto výrazný 
nárůst míry inflace může indikovat určité „přehřátí“ tempa růstu ekonomiky Kazachstánu, 
což by představovalo výrazně negativní prvek do budoucnosti.  
 
Základními surovinovými zdroji Kazachstánu jsou ropa a zemní plyn, které představují 
významnou složku vývozu. Země má jisté zdroje i dalších strategických surovin, kterými jsou 
například uran, zinek nebo měď. Přesto však přetrvává významná závislost na příjmech 
z prodeje energetických surovin. Tato skutečnost je předmětem širší diskuze a je cílem 
politické reprezentace Kazachstánu tuto závislost na ropě a zemním plynu snížit, 
a diverzifikovat tak ekonomiku země. Záměrem je více podporovat odvětví ekonomiky, která 
jsou více zaměřena na vyšší přidanou hodnotu a mají technologický rozměr – zvláště se 
zmiňuje dopravní strojírenství, farmaceutický průmysl a pokročilá petrochemie, aby země 
nebyla pouhým vývozcem suroviny bez větší přidané hodnoty. Na rozdíl od většiny 
zbývajících zemí Střední Asie, kde si významný vliv na fungování ekonomiky udržuje 
autoritářsky spravovaný stát, představuje Kazachstán zemi relativně liberální, přestože 
nedosahuje západních standardů, ale především je podporována svoboda podnikání, kdy 
v roce 2015 nabyl účinnosti nový obchodní zákoník a zákoník práce, který výrazně usnadňuje 
začátek i rozvoj podnikání, což je patrné i z indexu ekonomické svobody v první části této 
studie. Tento trend je reakcí na postupné snižování růstu objemu HDP (464 miliard USD 
v roce 2015 na 461 miliard USD v roce 2016) a taktéž objemu HDP per capita, který byl v roce 
2014 a 2015 na stejné úrovni ve výši 26 300 USD, ale v roce 2016 je odhadováno, že klesl na 
25 700 USD per capita, a procentuální růst HDP se tak dostal do záporných hodnot. Na rozdíl 
od většiny zemí Střední Asie je kazašská ekonomika méně závislá na zemědělství, neboť to 
generuje pouze 5 % objemu HDP, ale přitom zaměstnává 26 % pracovní síly. Právě snížení 
tohoto počtu pracovní síly v zemědělství a podpora jejich přesunu do sektoru služeb, který 
generuje 62 % objemu HDP a zaměstnává přibližně 62 % pracovní síly, je jedním z bodů 
hospodářské reformy vlády. I díky prosperující ekonomice je v zemi stabilní míra 
nezaměstnanosti kolem 5 % práceschopného obyvatelstva, kterého je přibližně 9 milionů. 
Saldo obchodní bilance Kazachstánu je dlouhodobě výrazně přebytkové, neboť v roce 2016 
exportovala země v objemu 35 miliard USD a dovoz ve stejném období činil 24,5 miliard USD. 
Hlavními exportními partnery jsou Čínská lidová republika, Ruská federace a Francie, naopak 
importními partnery jsou Ruská federace, Čínská lidová republika a Německo, což je dáno  
i díky lepší poloze v porovnání se zbytkem Střední Asie, především díky vazbám na Ruskou 
federaci. Současně není země ekonomicky závislá na transferech občanů ze zahraničí jako 
například Kyrgyzstán nebo Tádžikistán. Výše zmíněné skutečnosti, ve spojení s relativně 
vyšším standardem politické demokracie, která umožňuje větší účast názorových skupin na 
dalším směřování nejen společnosti obecně, ale i ekonomiky, zvláště v porovnání 
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s autoritativními vládami ostatních zemí Střední Asie, představují výrazně růstový potenciál 
ekonomiky Kazachstánu do budoucna.38 

 
2.1.3 Vztahy s Českou republikou 
 
Česká republika má v Kazachstánu diplomatickou misi v podobě velvyslanectví České 
republiky v Astaně a honorárního konzulátu v Almaty. Velvyslanectví České republiky 
v Astaně má diplomatickou působnost nejen pro Republiku Kazachstán, ale současně také 
pro oblast Kyrgyzské republiky.39 Republika Kazachstán má svoji diplomatickou misi v České 
republice v podobě Velvyslanectví Republiky Kazachstán v Praze a Honorárního konzulátu 
v Jaroměři.40 Podle dostupných údajů nejsou záznamy o občanech České republiky trvale 
žijících na území Republiky Kazachstán. 
 
Mezi Českou republikou a Kazachstánem je uzavřen největší počet mezinárodních smluv ze 
všech sledovaných zemí Střední Asie, které představují významnou smluvní základnu a prvek 
právní jistoty ve vztahu nejen mezi oběma zeměmi, ale především ekonomickými subjekty 
z obou zemí. Představují tak předpoklad pro politickou i hospodářskou spolupráci. 
 
Těmito smlouvami jsou následující smlouvy:41 
 
1. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o zrušení vízové 

povinnosti pro držitele diplomatických pasů České republiky a držitele diplomatických 
pasů Republiky Kazachstán, 

2. Protokol, který upravuje Smlouvu mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán  
o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu 
a z majetku, 

3. Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o zpětném přebírání 
osob s neoprávněným pobytem, 

4. Protokol mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Republiky 
Kazachstán o provádění Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Republiky 
Kazachstán o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem, 

5. Protokol mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o změnách a doplnění Dohody 
mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, 

6. Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o vzájemné právní pomoci  
v trestních věcech, 

                                                 
38 SMÝKAL, V. (2014). Role ropy a zemního plynu v oblasti Střední Asie se zaměřením na Kazachstán: diplomová 
práce. Olomouc, 2014. Univerzita Palackého v Olomouci. Vedoucí práce Simona Šafaříková. Dostupné také z: 
http://theses.cz/id/uoexs9 
39 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (2017). Databáze států světa. Kazachstán. Praha: 
Ministerstvo zahraničních věcí České Republiky 2017 [cit. 2017-03-12]. 
http://www.mzv.cz/ jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/kazachstan/kontaktni_cesky_urad/index.html 
40 Ministerstvo zahraničních věcí České Republiky (2017). Databáze států světa. Kazachstán. Praha:  
Ministerstvo zahraničních věcí České Republiky 2017 [cit. 2017-03-12].  
http://www.mzv.cz/ jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/kazachstan/kontaktni_cesky_urad/index.html 
41 Ministerstvo zahraničních věcí České Republiky (2017). Databáze států světa. Kazachstán. Praha:  
Ministerstvo zahraničních věcí České Republiky 2017 [cit. 2017-03-12]. 
http://www.mzv.cz/ jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/kazachstan/kontaktni_cesky_urad/index.html 
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7. Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Republiky 
Kazachstán o spolupráci ve vojenské oblasti, 

8. Protokol o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky  
a Ministerstvem vnějších ekonomických vztahů Kazašské republiky, 

9. Protokol mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem 
naftového a plynárenského průmyslu Republiky Kazachstán o realizaci Dohody mezi 
vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických 
republiky o spolupráci při osvojování Jamburgského naleziště plynu, 

10. Dohoda mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně 
investic, 

11. Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění  
a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, 

12. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o spolupráci v boji 
proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními 
látkami, terorizmu a dalším nebezpečným druhům trestné činnosti, 

13. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kazašské republiky o mezinárodní silniční 
dopravě, 

14. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o ekonomické, 
průmyslové a vědecko-technické spolupráci, 

15. Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj 
České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu a sportu Republiky Kazachstán, 

16. Ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví 
Republiky Kazachstán o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy. 

 
V současnosti nejsou známy žádné aktivity českých krajanských spolků nebo občanů České 
republiky dlouhodobě žijících na území Kazachstánu. 
 
Obchodní výměna mezi Českou republikou a Kazachstánem je svým objemem nejen největší 
ze všech sledovaných států střední Asie, ale současně je větší než součet všech ostatních 
zemí v obchodních vztazích vůči České republice. Na rozdíl od ostatních sledovaných zemí je 
však vzájemný obchod České republiky a Kazachstánu z českého pohledu trvale a výrazně 
deficitní v saldu vzájemné obchodní bilance. Vzájemný obchod vykazoval až do poklesu 
v roce 2015 postupný nárůst objemu, ale obchodní bilance byla trvale výrazně deficitní bez 
náznaku korekce směrem k vyrovnané obchodní bilanci, jak je patrné z přiložené tabulky č. 1 
a obrázku č. 2. 
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Tabulka 1 Vzájemná obchodní bilance České republiky a Kazachstánu (údaje jsou uvedeny 
v milionech USD). 
 

ROK VÝVOZ DOVOZ OBRAT SALDO 

2011 231,6 647,3 878,9 -415,7 

2012 346,7 556,9 903,6 -210,2 

2013 394,9 677,7 1022,6 -232,8 

2014 425,3 764,1 f1189,4 -338,8 

2015 223,3 443,4 666 -220,1 

Σ 1621,8 3089,4 4660,5 -1417,6 

 
Zdroj: Data Ministerstva zahraničních věcí České republiky, vlastní výpočty. 

 

 
 

Obrázek 2 Vzájemná obchodní bilance České republiky a Kazachstánu (údaje jsou uvedeny 
v milionech USD). 

 
Zdroj: Data Ministerstva zahraničních věcí České republiky, vlastní výpočty. 

 
Počet občanů Kazachstánu žijících na území České republiky je dle statistik nejvyšší ze všech 
sledovaných zemí Střední Asie a je větší než součet za všechny zbývající státy regionu. Tento 
počet má jasně patrnou rostoucí tendenci a v současnosti se tento počet již pohybuje nad 
hranicí 5 000 osob. Statistiky kriminality občanů Kazachstánu na území České republiky 
poukazují na skutečnost, že míra kriminality, vyjádřená jako podíl osob, které spáchaly 
trestný čin a byly za něj pravomocně odsouzeny, na počet všech občanů z dané menšiny žijící 
na území České republiky není nikterak vyšší než v případě ostatních sledovaných menšin. 
Podle dat v příloze č. 2 je patrné, že se tato míra pohybuje přibližně v rámci půl procentního 
bodu.  
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2.1.4 SWOT analýza 
 

Kazachstán představuje rozlohou největší stát v celé oblasti Střední Asie a současně také po 
Ruské federaci největší zemi v postsovětském prostoru. Ze všech sledovaných zemí má 
Kazachstán nejvyšší objem hrubého domácího produktu a výhodné vazby nejen na ostatní 
státy regionu, ale také na regionální velmoci v podobě Ruské federace a Čínské lidové 
republiky. Země má významná ložiska nerostných surovin – především energetických 
uhlovodíků. Důležitým pozitivním faktorem je skutečnost, že v porovnání se zbývajícími státy 
Střední Asie (s výjimkou Kyrgyzstánu) je Kazachstán zemí s nejvyšší mírou politické  
a hospodářské svobody. Tato skutečnost vytváří vhodné podmínky pro ekonomický rozvoj,  
a tedy i mezinárodní spolupráci v politické a ekonomické rovině, které vytváří základ 
bezpečnostní spolupráce. Stejně tak lze zdůraznit pozitivní rys, kterým je provedená 
hospodářská transformace z direktivně řízení ekonomiky na hospodářství založené 
na relativně volné hospodářské soutěži. Mezi negativními rysy lze zdůraznit právě stále 
ne zcela demokratickou formu vlády, která stále odpovídá autoritativním režimům. 
V hospodářské problematice lze zmínit skutečnost, že je země stále výrazně orientována 
na vývoz energetických surovin, přestože je ekonomika země diverzifikována výrazněji než ve 
většině ostatních sledovaných zemí Střední Asie. Zvláště lze ocenit snahu kazašské vlády o 
další diverzifikaci ekonomiky a podporu hospodářství s vyšší přidanou hodnotou. Podobně 
jako Uzbekistán nebo Turkmenistán nemá Kazachstán významnější zásoby vod, s malou 
výjimkou jihovýchodu území státu. Země tedy není do budoucna tak výrazně závislá na 
vyjednávání s horskými republikami Kyrgyzstánem a Tádžikistánem, ale přesto tento faktor 
může být relativně negativní do budoucna. Pro větší politickou a hospodářskou dominanci 
má Kazachstán také relativně malý počet obyvatel, byť na poměry oblasti relativně vysoký. 
 
2.2 Kyrgyzstán 
 
Kyrgyzstán je společně s Tádžikistánem nejmenší z bývalých svazových republik Sovětského 
svazu v oblasti Střední Asie. Celková rozloha země činí 199 951 km2. Vodní plochy tvoří 8 150 
km2 území země. Právě vodní zdroje v horských oblastech převážně hornaté země 
představují jediný významný přírodní zdroj Kyrgyzstánu, kterým je schopen prosazovat své 
politické záměry vůči ostatním zemím Střední Asie, zvláště pak Uzbekistánu. Celková délka 
hranic Kyrgyzstánu je 4 573 km. S Čínskou lidovou republikou má hranici o celkové délce 
1 063 km, s Kazachstánem 1 212 km, 94 km s Tádžikistánem a 1 314 km s Uzbekistánem. 
Jako všechny ostatní sledované země regionu Střední Asie nemá Kyrgyzstán přístup 
k volnému moři. Země je značně hornatá a tato skutečnost společně s velkou vzdáleností od 
světových oceánů zásadně ovlivňuje klima v zemi, které je kontinentální, velmi suché 
a v zimě značně chladné. Celková populace země čítá 5,8 milionu obyvatel, přičemž 
Kyrgyzové tvoří přibližně asi 71 % obyvatelstva. Dále jsou zastoupeny početné menšiny 
Uzbeků (14 %) a Rusů (9 %). Nejvýznamnějším náboženstvím je sunnitský islám, který 
vyznává asi 75 % obyvatel, významné zastoupení má však také pravoslavná víra, kterou 
vyznává asi 15 % populace země. Hlavním městem země je Biškek, ve kterém žije přibližně 
865 000 obyvatel.42 

                                                 
42 The World Factbook. (2017). Kyrgyzstan. Central Intelligence Agency of The United States of America. 2017. 
[cit. 2017-03-12]. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ geos/kg.html  
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2.2.1 Politický vývoj po získání nezávislosti 
 
Kyrgyzská sovětská svazová republika byla jednou těch republik Sovětského svazu, které byly 
nejvíce závislé na rozhodovací praxi mocenského centra. Státní a stranický aparát Kyrgyzské 
sovětské svazové republiky nebyl až do 70. let XX. století představován rodilými Kyrgyzy 
z více než 30 %. Tento nedostatek vedl k rozporu mezi oficiálně proklamovanou 
samosprávou jednotlivých svazových republik a skutečným stavem. Tato skutečnost vedla 
v 70. letech 20. století ke snaze o zvýšení procentuálního zastoupení Kyrgyzů ve správě 
země. Tato snaha však byla výrazně limitována nízkým vzděláním populace rodilých Kyrgyzů, 
což vedlo ke skutečnosti, že k dosavadnímu správnímu aparátu byly uměle přidávány osoby 
kyrgyzské národnosti, ovšem bez důrazu na schopnosti takové osoby. To ve svém důsledku 
vedlo k ještě razantnějšímu snížení flexibility a efektivnosti správního aparátu. Následky této 
politiky ovlivňovaly vnitřní poměry Kyrgyzstánu i po získání nezávislosti a představují určitou 
zátěž až do současnosti. Postupná změna mocenských poměrů v rámci republikových orgánů 
v důsledku Gorbačovových reformních procesů vytvořila koncem 80. let 20. století opoziční 
skupiny, které odmítaly mocenské zásahy mocenského ústředí v Moskvě, a ve svém důsledku 
vedla až k požadavku nezávislosti Kyrgyzské sovětské svazové republiky. Konzervativní 
elementy kyrgyzské společnosti však tento demokratizační proces odmítaly jako nepřijatelný. 
Tato situace se vyhrotila po prezidentských volbách v říjnu roku 1990, kdy byl prezidentem 
země zvolen reformista Askar Akajev. Konzervativní kruhy se snažily minimalizovat postavení 
prezidenta Akajeva do role výrazně formální. V době neúspěšného státního převratu 
konzervativních sil proti rezidentu Gorbačovovi se prezident Akajev na rozdíl od 
konzervativních sil v Kyrgyzstánu postavil za Gorbačova, což mu po potlačení puče vyneslo 
výrazně širší mandát než v minulosti. Přesto však velmi konzervativní složení kyrgyzského 
parlamentu vytvářelo výraznou opozici relativně demokratického prezidenta, který se snažil 
o vytvoření demokratického státu uprostřed relativně nestabilní a nedemokratické Střední 
Asie, jakéhosi „Švýcarska Střední Asie“. Tento koncept byl však neustále blokován především 
parlamentní opozicí vůči prezidentovi. V důsledku toho začal postupně prezident Akajev 
formou lidových hlasování posilovat rozsah prezidentských pravomocí na úkor demokratické 
vlády. Kyrgyzstán se tak začal stále více stávat zemí s autoritářským režimem. Postupně začali 
být z politického života vyřazování oponenti prezidenta Akajeva.43 Autoritářská vláda 
prezidenta Akajeva byla ukončena až tzv. Tulipánovou revolucí, která byla jednou z vln tzv. 
barevných revolucí v zemích bývalého Sovětského svazu a byla vyvolána volebními podvody 
autoritářské vlády při parlamentních volbách v roce 2005. Nově vypsané volby již vyhrála 
opozice proti bývalému prezidentu Akajevovi a předsedou vlády se stal jeden z Akajevových 
protikandidátů v prezidentských volbách Felix Kulov. Současně byla v roce 2006 vydána nová 
ústava, podle které byla většina prezidentských pravomocí, které prezident republiky 
postupně získal v průběhu Akajevovy autoritářské vlády, svěřena parlamentu a vládě. Situace 
se však postupně začala vracet do poměrů před Tulipánovou revolucí. Tato skutečnost vedla 
postupně k nárůstu politického napětí a na jaře roku 2010 vyvolala nespokojenost s vládou 
prezidenta Kurmanbeka Bakijeva v zemi násilné protesty, které vedly k vytvoření nové vlády, 
jejíž předsedkyní se stala představitelka opozice Roza Otunbajevová.44 V současnosti tak lze 

                                                 
43 Známá kauza Kulova. HORÁK, S. (2005). Střední Asie mezi Východem a Západem. Praha: Karolinum, s. 185. 
ISBN 80-246-0906-1. 
44 BARTŮŇKOVÁ, K. (2014). Kyrgyzstán na cestě k demokracii?: diplomová práce. Plzeň, 2014. Západočeská 
univerzita v Plzni. Vedoucí práce Magdaléna Leichtová. https://dspace5.zcu .cz/handle/11025/19488 
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Kyrgyzstán označit za zemi, která nemá stabilní demokratickou vládu, ale přesto vytváří 
společně s Kazachstánem nejvíce demokratickou a hospodářsky svobodnou zemi v regionu 
Střední Asie, jak je zmíněno dále. 
 
2.2.2 Hospodářství 
 
Kyrgyzstán je z ekonomického hlediska popisován jako chudá, hornatá země na periferii již 
tak izolované oblasti Střední Asie a mimo dosah ekonomického centra nejen světového 
významu, ale i významu regionálního. Základními složkami kyrgyzského hospodářství je těžba 
nerostných surovin, zemědělství a ve výrazné míře i příspěvky ve formě peněžních 
a kapitálových transferů od občanů Kyrgyzstánu žijících v zahraničí, které tvoří přibližně 
jednu čtvrtinu kyrgyzského ročního HDP. Orientace na primární sektor ekonomiky ve formě 
zemědělství představuje relativně významný limitující faktor pro rozvoj hospodářství země, 
neboť tento primární sektor ekonomiky produkuje pouze velmi omezený hospodářský 
pokrok a rozvoj. Mezi hlavní produkty zemědělství patří vlna, bavlna a maso, ale pouze 
bavlna je ve větší míře exportována. Zbytek zemědělské produkce je spotřebován převážně 
v rámci domácí ekonomiky. Z ostatních exportních položek lze zmínit relativně omezený 
vývoz zlata, rtuti, uranu a v poslední době díky vodním elektrárnám i vývoz elektrické 
energie. Přestože je vládní politika zaměřena na podporu zahraničních investic, které by 
zvětšily kapitálovou zásobu země a umožnily rozvoj investičních projektů, na kterých má 
oficiální zájem i kyrgyzská vláda, není investorské prostředí v zemi považováno za stabilní 
a vhodné k větší míře investic. Přesto lze konstatovat, že byl a stále je Kyrgyzstán jednou 
z vůdčích zemí v zavádění hospodářských reforem. Jako první ze všech zemí Společenství 
nezávislých států vstoupil Kyrgyzstán do Světové obchodní organizace a zahájil relativně 
velmi rozsáhlé reformy vedoucí k liberalizaci ekonomiky a podnikání, včetně pozemkové 
reformy. Stejně tak byla provedena rozsáhlá privatizace, v rámci níž byla většina státních 
podniků prodána soukromým investorům. Za důležitý prvek hospodářského rozvoje je 
považováno připojení Kyrgyzstánu k Euroasijskému ekonomickému svazu v srpnu roku 2015. 
V rámci této hospodářské unie by mělo dojít ke snížení bariér vzájemného obchodu a rozvoji 
investičních aktivit v doposud relativně chudé zemi, jakou Kyrgyzstán je. Efekt této 
hospodářské organizace je však doposud relativně nízký z důvodu přetrvávajících 
hospodářských poklesů v rámci Ruské federace v důsledku sankcí kvůli okupaci ukrajinského 
poloostrova Krym. Za zásadní podmínky rozvoje je mezinárodními organizacemi označováno 
omezení relativně vysoké míry korupce, zlepšení transparentnosti a především výkonnosti 
státní, respektive veřejné správy a zvýšení právní stability, která představuje základ 
atraktivity dané země pro potenciální investory ze zahraničí.45  
 
Za základní ukazatel hospodářství státu je obvykle považována hodnota hrubého domácího 
produktu. Tento ukazatel má v případě Kyrgyzstánu mírně rostoucí tendenci, kdy v roce 2014 
dosahovalo HDP 19,87 miliard USD, v roce 2015 20,55 miliard USD a v posledním 
sledovaném roce 2017 již 21,01 miliard USD. Při přepočtu ukazatele HDP per capita (na 
osobu) je však tento růst ještě pomalejší, neboť v roce 2014 byla hodnota HDP per capita 
v Kyrgyzstánu 3 400 USD, v roce 2015 stále 3 400 USD a v roce 2016 došlo k mírnému 

                                                 
45 HORÁK, S. (2005). Střední Asie mezi Východem a Západem. Praha: Karolinum, s. 159-187. 
ISBN 80-246-0906-1. 
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nárůstu na průměr 3 500 USD per capita. Poměr mezi jednotlivými složkami HDP v zemi byl 
v roce 2016 následující: zemědělství 17,9 %, průmysl 25,9 % a služby 56,2 %. Tato struktura 
skladby HDP je značně odlišná od standardních zemí v Evropě, kterou je i Česká republika, 
zvláště lze vystihnout vysokou zaměstnanost v zemědělství. Pracovní síla v zemi byla za rok 
2016 odhadnuta na 2 778 000 lidí při míře nezaměstnanosti, která je dlouhodobě stabilní na 
úrovni přibližně 8 % práceschopného obyvatelstva. Z pohledu dalších ukazatelů má země 
relativně vyšší míru inflace, která činila za rok 2015 6,9 %, je však patrný klesající trend, 
neboť v roce 2016 činila již pouze 2,5 %. Saldo obchodní bilance země je dlouhodobě 
záporné, neboť například v roce 2016 činil vývoz ze země ekvivalent 1,5 miliard USD, ale 
současně dovoz byl představován částkou 3,15 miliard USD. Tři hlavní cílové destinace 
kyrgyzského vývozu jsou Švýcarsko, Uzbekistán a Kazachstán, naopak hlavními zdroji dovozu 
jsou Čínská lidová republika, Ruská federace a Kazachstán.46 
 
Na závěr bych zmínil velký význam Kyrgyzstánu do budoucna, který spočívá společně 
s Tádžikistánem v kontrole zásob vody pro celou oblast Střední Asie, která je nezbytným 
předpokladem pro fungování zemědělství a především pěstování bavlny. Celá oblast Střední 
Asie je oblastí velmi suchou až aridní. Říční síť je relativně malá a hlavními toky jsou 
Amudarja a Syrdarja. 80 % vody, která protéká řekou Amudarja, má svůj původ v horách 
Tádžikistánu a 75 % vody v řece Syrdarja má zdrojnici v horských oblastech Kyrgyzstánu. 
V dobách existence Sovětského svazu byly na dolních tocích zmíněných řek vybudovány 
rozsáhlé závlahové oblasti určené především k pěstování bavlny jako výhodného exportního 
artiklu a současně také pro spotřebu na domácím trhu. Tento závlahový systém však 
zredukoval průtok obou zmíněných řek do té míry, že vedl k zániku Aralského jezera. 
V dobách existence Sovětského svazu nepředstavovala kontrola celého toku od zdrojnice až 
po využití v rámci závlahového zemědělství problém. Po získání nezávislosti se však do té 
doby jednotný systém rozdělil na dílčí úseky na území nově nezávislých států. Faktor vodních 
zdrojů může být do budoucna významným faktorem ve vyjednání Kyrgyzstánu především 
vůči Uzbekistánu.47 
 
2.2.3 Vztahy s Českou republikou 
 
Česká republika nemá v současnosti na území Kyrgyzstánu zastupitelskou misi ve formě 
velvyslanectví. Diplomatická mise České republiky pro Kyrgyzstán je zajišťována 
Velvyslanectvím České republiky v Astaně, tedy diplomatickou misí České republiky 
v Kazachstánu. Česká republika má dílčí zastoupení pro území Kyrgyzstánu v podobě 
Honorárního konzulátu v Biškeku, který je hlavním městem Kyrgyzstánu. Honorární konzulát 
však není považován za klasické diplomatické zastoupení podle Vídeňské úmluvy z roku 
1961. Honorárním konzulem České republiky pro oblast Kyrgyzstánu je kyrgyzský občan 
Marat Džanbajev. Diplomatickým zastoupením Kyrgyzstánu pro Českou republiku je 
Velvyslanectví Kyrgyzské republiky ve Vídni. Honorární konzulát Kyrgyzstánu se na území 
České republiky nenachází.48 V současnosti je mezi Kyrgyzskou republikou a Českou 

                                                 
46 The World Factbook. (2017). Kyrgyzstan. Central Intelligence Agency of The United States of America. 2017 
[cit. 2017-03-12]. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook  
47 HORÁK, S. (2008). Rusko a Střední Asie po rozpadu Svazu sovětských socialistických republiky. Praha: 
Karolinum, s. 96. ISBN 978-80-246-1472-4. 
48 Ministerstvo zahraničních věcí České Republiky. (2017). Databáze států světa. Kyrgyzstán. Praha:  
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republikou uzavřeno pět mezinárodních smluv, z nichž dvě mají svůj původ ještě v dobách 
existence Československé socialistické republiky (jejímž nástupnickým státem v rovině 
mezinárodního práva Česká republika společně se Slovenskou republikou je) a Svazu 
sovětských socialistických republik (jeho nástupnickým státem je nejen Ruská federace jako 
hlavní subjekt mezinárodního práva, ale současně také Kyrgyzstán). 
 
Těmito smlouvami jsou:49 
 
1. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republiky o spolupráci v boji 

proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními 
látkami a prekurzory, terorizmu a dalším nebezpečným druhům trestné činnosti,  

2. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských 
socialistických republik,  

3. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republiky o leteckých službách,  
4. Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských 

socialistických republik o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, 
rodinných a trestních, 

5. Protokol o spolupráci mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky 
a Ministerstvem zahraničních věcí Kyrgyzské republiky.  

 
Obchodní výměna mezi Českou republikou a Kyrgyzstánem je relativně malá. Tento objem je 
relativně malý i v objemu celkového obchodu České republiky se zbývajícími zeměmi Střední 
Asie a je zachycen ve svém celkovém objemu v období mezi lety 2011–2015 v tabulce č. 2: 

 
Tabulka 2 Vzájemná obchodní bilance České republiky a Kyrgyzstánu (údaje jsou uvedeny 

v milionech USD). 
 

ROK VÝVOZ DOVOZ OBRAT SALDO 

2011 7,74 0,15 7,89 7,59 

2012 8,6 0,18 8,78 8,42 

2013 8,3 0,2 8,5 8,1 

2014 14,88 10,73 25,61 4,15 

2015 6,75 2,06 8,81 4,69 

Σ 46,27 13,32 59,59 32,95 

 
Zdroj: Data Ministerstva zahraničních věcí České republiky, vlastní výpočty. 

 
Jak je z přiložené tabulky č. 2 a následujícího obrázku č. 3 patrné, je obchodní výměna mezi 
Českou republikou a Kyrgyzstánem nejen relativně malá v celkovém objemu, ale z pohledu 
České republiky je výrazně kladné saldo, kdy dovoz z oblasti Kyrgyzstánu do České republiky 
                                                                                                                                                         

 
Ministerstvo zahraničních věcí České Republiky [cit. 2017 03 12]. 
http://www.mzv.cz/ jnp/cz/encyklopedie_statu/index.html   
49 Ministerstvo zahraničních věcí České Republiky. Databáze států světa. Kyrgyzstán. Praha:  
Ministerstvo zahraničních věcí České Republiky [cit. 2017 03 12]. 
http://www.mzv.cz/ jnp/cz/encyklopedie_statu/index.html  
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je téměř zanedbatelný v porovnání s relativně vysokou hodnotou tuzemského vývozu do 
této země. V rovině ekonomické spolupráce je tedy relativně velký prostor pro zvětšení 
obchodní výměny mezi oběma sledovanými zeměmi, vzhledem ke značné geografické 
vzdálenosti, izolovanosti Kyrgyzstánu a celkové struktuře kyrgyzské ekonomiky však nelze 
předpokládat výrazné navýšení celkového objemu obchodní výměny a z pohledu České 
republiky jde v případě Kyrgyzstánu o zcela okrajovou sféru zájmu. Co se týče počtu občanů 
Kyrgyzstánu na území České republiky, je tento počet relativně stabilní v počtu přibližně 580 
jedinců. Občané Kyrgyzstánu tedy v Česku tvoří naprosto zanedbatelnou menšinu.  
 
Kriminalita občanů Kyrgyzstánu je na území České republiky statisticky vedena, 
ale nepřekračuje obvykle hranice 1 % trestné činnosti k počtu občanů daného státu na území 
České republiky. Přesto je v relativním vzorku sledovaných zemí vyšší než běžný průměr. Tyto 
údaje jsou obsahem přílohy č. 1 této studie. 
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Obrázek 3 Vzájemná obchodní bilance České republiky a Kyrgyzstánu (údaje jsou uvedeny 

v milionech USD). 
 

Zdroj: Data Ministerstva zahraničních věcí České republiky, vlastní výpočty. 
 
2.2.4 SWOT analýza 
 
Z pohledu SWOT analýzy představuje kladnou stránku věci skutečnost, že je Kyrgyzstán zemí 
s největší mírou demokracie a hospodářské svobody ze všech sledovaných zemí, byť 
podobné úrovně dosahuje přes dílčí deficit v politické svobodě Kazachstán. Současně má 
Kyrgyzstán velkou vyjednávací výhodu v kontaktu se zbylými zeměmi Střední Asie ve 
skutečnosti, že společně s Tádžikistánem ovládá většinu zdrojů vody v dané oblasti, které 
jsou zdrojnicemi pro největší toky v oblasti – řeky Amudarja a Syrdarja. Tyto vodní zdroje, 
které jsou kriticky nezbytné pro hospodářství především Uzbekistánu, ale mají význam pro 
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celý region Střední Asie, jsou jediným větším přírodním bohatstvím jinak velmi malé, 
izolované a chudé země. Právě absence větších zdrojů přírodních surovin, kterými oplývají 
jiné státy Střední Asie – jakým je například zemní plyn pro Turkmenistán, relativně velmi 
malý a izolovaný trh a malá hospodářská výkonnost, výrazně omezují možnosti Kyrgyzstánu 
v regionální politice i širším uplatnění v globálním rámci. Kyrgyzstán je zcela závislý na 
spolupráci se svými sousedy, zvláště Čínskou lidovou republikou, která představuje jednu 
z regionálních velmocí. Současně je také země zapojena do ekonomického svazu pod 
vedením Ruské federace, což jí umožňuje zvýšit hospodářskou výměnu s ostatními státy 
v oblasti. 
 
2.3 Tádžikistán 
 
Tádžikistán je republikou bývalé sovětské Střední Asie. Podobně jako všechny zmíněné země 
je zemí vnitrozemskou a nemá přístup k otevřenému moři. Má rozlohu 144 100 km2, a patří 
tedy k menším státům v regionu. Pouze 2 590 km2 plochy země pokrývá vodní plocha. Země 
má hranice v celkové délce 4 130 km, přičemž 1357 km hranic sdílí s Afghánistánem, 477 km 
s Čínskou lidovou republikou, 984 km s Kyrgyzstánem a 1 312 km s Uzbekistánem. Země má 
výrazně horský charakter, zvláště v pohoří Pamír, které na tádžickém území dosahuje 
nadmořské výšky téměř 8 000 m. Tato výrazná nadmořská výška podmiňuje podnebí 
v Tádžikistánu, které je kontinentální s relativně horkými léty a suchými, chladnými zimami, 
což je ještě více zvýrazněno v nejvyšších bodech pohoří Pamír na území Tádžikistánu. Země 
má přibližně 8,8 milionu obyvatel, z nichž je přibližně 85 % tádžického původu a v zemi 
existuje významná uzbecká menšina. Většina obyvatel (přes 85 %) jsou vyznavači islámu. Jen 
přibližně 822 000 obyvatel žije v hlavním městě Dušanbe, což je odlišné například od reálií 
Kazachstánu, kde žije v hlavním městě, potažmo městských aglomeracích větší procentuální 
zastoupení obyvatelstva. Země má významné vodní zdroje, které představují zdrojnice vod 
pro hlavní řeky v oblasti Střední Asie, kterými jsou Syrdarja a Amudarja. Tato zásobárna vod 
bude pravděpodobně významným faktorem ve vyjednáváních se zbývajícími státy Střední 
Asie s výjimkou Kyrgyzstánu, který má podobný horský charakter jako Tádžikistán.50 
 
2.3.1 Politický vývoj po získání nezávislosti 
 
V souvislosti s Gorbačovovými reformními procesy se koncem 80. let 20. století začala  
v Tádžikistánu (podobně jako v mnoha jiných republikách Sovětského svazu) projevovat 
snaha o vytvoření autonomního postavení národních skupin nezávislých na centrální politice 
uplatňované vůči svazovým republikám z ústředí v Moskvě. V prostředí Tádžikistánu vedla 
tato politika k výrazné orientaci na klanové uspořádání v regionech republiky, které do té 
doby nemělo výraznější vliv na správu země. V prostředí opozice vůči sovětské centrální moci 
se koncem 80. let začala výrazně prosazovat islámská a nacionální hnutí, která požadovala 
větší možnost účasti na správě země. Tyto skupiny byly výrazně posíleny amnestií 
kriminálních živlů, což ve svém důsledku vedlo ke zvýšení tlaku na centrální komunistickou 
moc. V únoru 1990 a na podzim 1991 proběhly velké protesty proti stávajícímu mocenskému 
uspořádání v zemi. Prezidentem republiky byl právě na podzim 1991 zvolen konzervativní 

                                                 
50 The World Factbook. (2017). Tajikistan. Central Intelligence Agency of The United States of America. 2017 [cit. 
2017-03-12]. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook  
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komunistický politik Rahmón Nabiyev. Proti jeho zvolení a postupu se však zvedla vlna 
odporu, která donutila prezidenta Nabiyeva k vytvoření „vlády národního usmíření“, ve které 
měla opozice třetinové zastoupení. Významnou opozicí proti prezidentu Nabiyevovi se stala 
především islámská uskupení, která ideologicky pojala boj proti prezidentovi jako boj proti 
starým komunistickým strukturám, a měla proto morální i materiální podporu západních 
zemí. Situace se postupně vyhrotila natolik, že prezident Nabiyev byl v roce 1992 donucen 
k rezignaci. Prezidentem země se stal Akbaršó Iskandarov, který byl však donucen 
rezignovat, a na zasedání stále ještě Nejvyššího sovětu Tádžikistánu byla funkce prezidenta 
zrušena a dočasně svěřena do rukou předsedy vlády Emómalího Rahmónova, který je 
prezidentem Tádžikistánu od ústavního znovuzavedení funkce prezidenta v roce 1994. 
Nesouhlas s osobou prezidenta Rahmónova vedla k občanské válce v letech 1993–1997. Tato 
občanská válka nepřinesla změnu statu quo. Ve svém důsledku znamenala pouze přibližně 
100 000 mrtvých a zničení hospodářské infrastruktury země. Prezidentem zůstal i po 
mírových rozhovorech v roce 1997 v Moskvě, kdy byla válka ukončena podepsáním 
Všeobecné dohody o nastolení míru a národní shody v Tádžikistánu. Prezident má výsadní 
postavení v tádžické společnosti, neboť mu ústavní referendum z roku 2003 umožňuje se 
opakovaně ucházet o post prezidenta republiky. Poslední prezidentské volby, které potvrdily 
výsadní postavení prezidenta, se uskutečnily v roce 2013.51 
 
2.3.2 Hospodářství 
 
V rovině nejen hospodářské lze Tádžikistán připodobnit ke Kyrgyzstánu. Je označován za 
relativně (zvláště v porovnání s ostatními státy Střední Asie) malou, hornatou a chudou zemi. 
Podobně jako v případě Kyrgyzstánu představuje hlavní zdroj příjmů ekonomiky těžba 
nerostných surovin, zemědělství a příjmy od občanů Tádžikistánu, kteří pracují v zahraničí, 
převážně na území Ruské federace. Občanská válka v letech 1992 až 1997 výrazně poškodila 
do té doby již tak slabou ekonomiku Tádžikistánu. V důsledku této války byly poškozeny 
kapitálové základny tádžické ekonomiky a následky této války je možné v hospodářství 
Tádžikistánu vysledovat dodnes. V rámci bývalých republik Sovětského svazu má dnes 
Tádžikistán jednu z nejnižších úrovní HDP i HDP na hlavu. Limitujícím faktorem pro již tak 
výrazně omezené zemědělství je hornatá povaha většiny území země (obdělávatelných je 
přibližně pouze 7 % rozlohy země). Podobně jako ve většině ostatních zemí Střední Asie 
představuje důležitý vývozní artikl bavlna. Vzhledem k popsanému nedostatku zemědělsky 
využitelné půdy musí Tádžikistán dovážet přibližně 60 % potravin. Za hlavní přírodní zdroje 
ve formě nerostných surovin jsou v rámci Tádžikistánu označovány stříbro, zlato, uran, 
antimon a wolfram. Většina těžební infrastruktury však byla poškozena v průběhu občanské 
války anebo je vlivem chybějících kapitálových investic velmi zastaralá a neefektivní. 
Z důvodu malé perspektivy hospodářského vývoje je více než milion občanů Tádžikistánu 
zaměstnán mimo území země – převážně na území Ruské federace (přibližně 90 % všech 
Tádžiků pracujících v zahraničí). Právě transfery těchto občanů tvoří významný příjem  
a složku (přibližně 50 %) HDP země, podobně jako v případě Kyrgyzstánu. Podle neoficiálních 
odhadů tvoří v oblasti černé ekonomiky ekvivalent 30–50 % tádžického HDP pašování drog  
– především z oblasti Afghánistánu ve směru dále do Střední Asie, Ruské federace a Evropy.  

                                                 
51 HORÁK, S. (2005). Střední Asie mezi Východem a Západem. Praha: Karolinum, s. 148-156. 
ISBN 80-246-0906-1. 
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Po skončení občanské války byl zahájen projekt hospodářských změn, které byly ve většině 
zemí Střední Asie započaty již v době, kdy v Tádžikistánu probíhala občanská válka. Tento 
proces byl však velmi omezený, nebyl nikdy zcela dokončen a dodnes představuje výrazně 
limitující faktor, neboť v Tádžikistánu nebylo dosud vytvořeno investorsky příznivé klima, 
které by umožnilo zvýšit míru investic, a tedy i kapitálovou vybavenost země. V současnosti 
je, podobně jako v případě Kyrgyzstánu, velmi limitujícím faktorem závislost na příjmech 
osob žijících v zahraničí a tím, že většina žije a pracuje na území Ruské federace, jejíž 
hospodářství bylo postiženo sankcemi západních zemí, poklesly výrazně transfery těchto 
osob z území Ruské federace. To vedlo ve svém důsledku k poklesu příjmů a vyvolání potřeby 
financování státu formou půjček, které zvyšují úroveň zadlužení země, a to pouze ve formě 
spotřebních půjček, které negenerují žádný další kapitál. Tento stav představuje významné 
riziko pro hospodářství celé země. Podobně jako v případě Kyrgyzstánu představuje hlavní 
zdroj potenciální vyjednávací díly Tádžikistánu zásoba vod v horských oblastech Tádžikistánu, 
která je hlavní zdrojnicí řeky Amudarja. Tato kontrola vodních zdrojů představuje v zásadě 
jediný významný vyjednávací prvek vůči ostatním státům Střední Asie, opět zvláště vůči 
Uzbekistánu, který je kriticky závislý na závlahovém hospodářství, které je předpokladem pro 
pěstování především bavlny, která generuje významné exportní příjmy.  
 
Jako hlavní ukazatel jsem již výše stanovil hrubý domácí produkt. Tento ukazatel má 
v případě Tádžikistánu rostoucí tendenci. V roce 2014 byla roveň HDP 22,97 miliard USD, 
v roce 2015 již 24,35 miliard USD a v roce 2016 dosáhla hodnoty 25,81 miliard USD. Hodnota 
růstu HDP se tak ustálila přibližně na 6 % ročně (6,7 % v roce 2014, 6,1 % v roce 2015 a 6 % 
v roce 2016). Příjem na osobu v podobě ukazatele HDP per capita je výrazně nízký  
i v porovnání s jinak nízkou úrovní v zemích Střední Asie. V roce 2014 dosahoval HDP na 
hlavu 2 800 USD, v roce 2015 2 900 USD a v roce 2016 přibližně 3 000 USD. Pracovní síla ve 
smyslu práceschopného obyvatelstva byla v roce 2016 odhadnuta přibližně na 2 206 000 
pracovníků. Míra nezaměstnanosti je dlouhodobě stabilní na úrovni 2,5 %, ale tento stav je 
pouze oficiálním číslem, které nelze považovat za pravdivý údaj a navíc je nezaměstnanost 
v zemi podmíněna výše zmíněným přesunem pracovníků na území především Ruské 
federace, ze kterého zemi plynou významné transferové příjmy. Struktura ekonomiky byla 
v roce 2016 následující: 29,2 % HDP bylo vytvořeno v zemědělství, 21,6 % v průmyslu  
a 49,2 % ve službách. Podobně jako v případě Kyrgyzstánu je saldo obchodní bilance 
dlouhodobě deficitní a například v roce 2016 činil vývoz 530 milionů USD, ale dovoz ve 
stejném období představován částkou 2,34 miliard USD. Tento deficit představuje výrazně 
limitující faktor ekonomiky do budoucna. Hlavními exportními partnery země jsou Turecko, 
Kazachstán a Švýcarsko, naopak importními partnery země jsou Čínská lidová republika, 
Ruská federace a Kazachstán.52 

                                                 
52 The World Factbook. (2017). Tajikistan. Economy. Central Intelligence Agency of The United States 
of America. 2017 [cit. 2017-03-12]. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook ve spojení. 
KAVÁNKOVÁ, H. (2010). Ekonomika Tádžikistánu v kontextu problematiky pašování drog. Acta Oeconomica 
Pragensia, 2010, s. 52-63. ISSN 0572-3043. [cit. 2017-03-12]. http://docplayer.cz/38418360-Ekonomika-
tadzikistanu-v-kontextu-problematiky-pasovani-drog.html   
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2.3.3 Vztahy s Českou republikou 
 
Vzájemné diplomatické styky České republiky a Tádžikistánu jsou navázány, ale česká mise 
v Tádžikistánu je zajištěna Velvyslaneckým úřadem České republiky v Taškentu v hlavním 
městě Uzbekistánu, který je z pohledu České republiky společným zastupitelským úřadem 
nejen pro oblast Uzbekistánu a Tádžikistánu, ale současně také Turkmenistánu. Diplomatická 
služba Tádžikistánu pro území České republiky je zajištěna Velvyslanectvím Republiky 
Tádžikistán v Berlíně v Německu. Honorární konzulát není ani v rámci jedné ze stran 
zastoupen.53  
 
Mezi Českou republikou a Republikou Tádžikistán jsou v současnosti platně uzavřeny celkem 
čtyři mezinárodní smlouvy, a to již z pozice nástupnických států, nejsou tedy závazné 
smlouvy z dob trvání Sovětského svazu a Československé republiky.  
 
Těmito smlouvami jsou:54 
 
1. Ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví 

a sociální ochrany obyvatelstva Republiky Tádžikistán o spolupráci v oblasti zdravotnictví 
a lékařské vědy,  

2. Smlouva mezi Českou republikou a Tádžickou republikou o zamezení dvojímu zdanění 
v oboru daní z příjmu a z majetku,  

3. Dohoda mezi Českou republikou a Republikou Tádžikistán o podpoře a vzájemné ochraně 
investic, opravená nótami ze dne 18. 7. 1994 a 17. 2. 1995,  

4. Protokol o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky 
a Ministerstvem vnějších ekonomických vztahů Republiky Tádžikistán. 

 
Podobně jako v případě například Kyrgyzstánu je vzájemná obchodní výměna mezi Českou 
republikou a Tádžikistánem relativně omezená. Bilance je však výrazně vyrovnanější než 
v porovnání se zmiňovaným příkladem Kyrgyzstánu. Vzhledem k nestabilní politické situaci 
Tádžikistánu a struktuře ekonomiky, která negeneruje významnější objem výstupů, které by 
byly ze strany České republiky požadovány, nelze předpokládat významnější nárůst objemu 
vzájemného obchodu. Popsaný stav je zachycen v tabulce č. 3 a obrázku č. 4 této práce níže. 

 

                                                 
53 Ministerstvo zahraničních věcí České Republiky. (2017). Databáze států světa. Tádžikistán. Praha: 
Ministerstvo zahraniční věcí České republiky [cit. 2017 03 12]. 
http://www.mzv.cz/ jnp/cz/encyklopedie_statu/index.html 
54 Ministerstvo zahraničních věcí České Republiky. (2017). Databáze států světa. Tádžikistán. Praha: 
Ministerstvo zahraniční věcí České republiky [cit. 2017 03 12]. 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/index.html   
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Tabulka 3 Vzájemná obchodní bilance České republiky a Tádžikistánu (údaje jsou uvedeny 
v milionech USD). 

 

ROK VÝVOZ DOVOZ OBRAT SALDO 

2011 4,1 4,6 8,7 -0,5 

2012 5,1 3,4 8,5 1,7 

2013 6,6 2,1 8,7 4,5 

2014 5,4 0,5 5,9 4,9 

2015 4,3 1,5 5,8 2,8 

Σ 25,5 12,1 37,6 13,4 

 
Zdroj: Data Ministerstva zahraničních věcí České republiky, vlastní výpočty. 

 
Z přiloženého grafu je možno pozorovat viditelný pokles celkového obratu ekonomické 
výměny mezi Českou republikou a Tádžikistánem.  
 

 
 

Obrázek 4 Vzájemná obchodní bilance České republiky a Tádžikistánu (údaje jsou uvedeny 
v milionech USD). 

 

Zdroj: Data Ministerstva zahraničních věcí České republiky, vlastní výpočty. 
 
V problematice občanů Tádžikistánu na území České republiky lze podle dat v příloze č. 1 
této studie konstatovat, že počet občanů Tádžikistánu na území České republiky je téměř 
zanedbatelný a pohybuje se jen nevýrazně nad hranicí jednoho sta lidí. Pro kriminalitu 
občanů Tádžikistánu na území České republiky nejsou separovaná data vedena, a případná 
trestná činnost občanů Tádžikistánu na území České republiky tak není evidována. 
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2.3.4 SWOT analýza 
 
Tádžikistán představuje společně s Kyrgyzstánem nejmenší zemi Střední Asie. Jeho jediným 
významnějším přírodním zdrojem je voda v oblasti pohoří Pamír, která tvoří zdrojnici 
nejvýznamnějších řek v oblasti Střední Asie, kterými jsou Amudarja a Syrdarja. V důsledku 
občanské války byla poškozena nebo zcela zničena většina ekonomické infrastruktury, která 
představovala kapitálovou základnu do budoucna. V důsledku toho je Tádžikistán nejchudší 
zemí z celého regionu a má jen velmi omezené možnosti změnit stávající stav. Země je 
značně izolovaná a i horský charakter země znesnadňuje hospodářský rozvoj. Současně má 
země silně autoritářský režim, který nepředstavuje možnost provedení potřebných 
hospodářských a politických změn, které by vytvořily možnost uplatnění pracovní síly, která 
se musí v důsledku tohoto stavu uplatnit v zahraničí, především v Rusku, odkud planou 
kapitálové transfery představující významnou položku tádžického HDP. Současně je země 
tranzitní zemí pro pašování drog především z Afghánistánu dále do Ruska a na západ. 
Současně představuje bezpečnostní riziko blízkost k islamistickým centrům v Afghánistánu  
a Pákistánu. Budoucí možnosti rozvoje Tádžikistánu jsou velmi omezené a právě v důsledku 
občanské války nejhorší ze všech zemí Střední Asie.  
 
2.4 Turkmenistán 
 
Turkmenistán je republika s rozlohou 488 100 km2, přičemž přibližně 18 000 km2 je tvořeno 
vodním povrchem. Země má hranice v celkové délce 4 158 km. 804 km dlouhou hranici má 
země s Afghánistánem, 1 148 s Íránem, 413 s Kazachstánem a 1 793 km s Uzbekistánem. 
Země nemá přístup k otevřenému moři, pouze k pobřeží Kaspického moře. Podnebí je 
subtropické, pouštní. Země má převážně pouštní charakter krajiny s tím, že na jihu má menší 
pásmo hor. Celkový počet obyvatel je přibližně 5,3 milionu. Přibližně 745 000 obyvatel žije 
v hlavním městě Ašchabadu. Hlavní etnickou skupinou země jsou Turkmeni, kteří tvoří více 
než 85 % obyvatel země. Dále zde existuje významnější ruská a uzbecká menšina.55 
 
2.4.1 Politický vývoj po získání nezávislosti 
 
Podobně jako v ostatních sledovaných zemích Střední Asie došlo v souvislosti s politickými 
reformami Michaila Gorbačova v druhé polovině 80. let 20. století v Turkmenistánu 
k personálním obměnám v mocenských strukturách, jejichž účelem bylo eliminovat vliv 
starých kádrů a vytvořit politické prostředí pro realizaci navržených Gorbačovových změn. 
V důsledku zmíněných změn se tajemníkem komunistické strany na území Turkmenistánu 
stal Saparmurat Nijazov. V Turkmenistánu, podobně jako v ostatních zemích Střední Asie, 
měly vždy velký politický vliv jednotlivé klany, které vytvářely mocenská uskupení a toto 
tradiční rozdělení muselo být akceptováno i ze strany Moskvy. Nijazov byl vybrán jako 
vhodný kandidát, který měl uklidnit klanové napětí, ale naopak se stal jeho katalyzátorem. 
Nijazov si postupně začal budovat své mocenské struktury a nahrazoval jimi své oponenty. 
Došlo tedy k procesu, který byl typický i pro ostatní země Střední Asie. Již v roce 1992 se mu 
podařilo prosadit kult vlastní osobnosti. Prezident Nijazov si postupně vybudoval mocenský 

                                                 
55 The World Factbook. (2017). Turkmenistan. Economy. Central Intelligence Agency of The United States 
of America. 2017 [cit. 2017-03-12]. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tx.html  
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blok a kult osobnosti, který vytvořil z Turkmenistánu nejvíce autoritářskou zemi v regionu 
Střední Asie. Tento mocenský blok přetrval i po jeho smrti, kdy se prezidentem 
Turkmenistánu stal Gurbanguly Berdimuhamedow, který byl představitelem jediné povolené 
politické strany, kterou je Demokratická strana Turkmenistánu. Prezidentské volby, kterými 
byl zmíněný kandidát zvolen, označila pozorovatelská mise Organizace pro bezpečnost  
a spolupráci v Evropě za zfalšované a nedemokratické.56 V zemi nadále přetrvává silně 
autoritářský režim, což podmiňuje nejen politickou situaci v zemi, ale vzhledem k silné 
provázanosti politických struktur s ekonomickými entitami a odmítání hospodářských změn 
také situaci hospodářskou a představuje výrazně negativní faktor pro případné investory 
nejen do rozsáhlého těžebního průmyslu v zemi, ale také limituje možnost vytvoření silnější 
kapitálové základny pro diverzifikaci ekonomiky jako v případě Kazachstánu. 
 
2.4.2 Hospodářství 
 
Turkmenistán je převážně pouštní země na okraji postsovětské Střední Asie, s významnými 
kulturními a hospodářskými vazbami na Írán a Turecko, kterými se odlišuje od většiny 
zbývajících zemí Střední Asie. Za základní složky turkmenské ekonomiky je označováno 
zemědělství, které bylo rozvíjeno již v dobách Sovětského svazu z důvodu exportní 
výhodnosti pěstování bavlny, a poté zdroje nerostných surovin, kterými jsou ropa  
a především zemní plyn. V porovnání například s Kyrgyzstánem nebo Tádžikistánem mají 
relativně menší význam transfery osob žijících v zahraničí. V otázce složení ekonomiky  
a jednotlivých činitelů HDP lze vyzdvihnout skutečnost, že zemědělská produkce vytváří 
pouze 14 % HDP, ale současně zaměstnává téměř polovinu práceschopné populace země. 
Tento stav lze označit za nevhodný z důvodu strukturálních otřesů v podobě volatility cen 
zemědělských plodin, které turkmenská ekonomika produkuje, a představuje velké riziko 
strukturální nezaměstnanosti do budoucna. Nejvýznamnější složkou turkmenského exportu 
jsou uhlovodíky v podobě ropy, ale především zemního plynu, kterých má země jedny 
z největších prokazatelných zásob na světě. Tento export, který je přibližně z 60 % 
exportován do Čínské lidové republiky, vytváří přibližně 31 % HDP celého státu. Vzhledem ke 
strategickému významu této suroviny usiluje turkmenská vláda o rozšíření exportních 
možností ze stávajících směrů odběru z Čínské lidové republiky a Ruska především 
kavkazským směrem a dále do Evropy a druhým směrem přes Afghánistán do Indie. Přes 
velký význam této suroviny nejen pro danou oblast, ale i celosvětově představuje velký 
problém skutečnost, že zdroje zemního plynu v Turkmenistánu jsou izolované od světových 
ekonomických center, a tak je přeprava této suroviny do míst konečné spotřeby relativně 
náročná a nákladná, což představuje limitující faktor pro širší uplatnění turkmenského 
zemního plynu v současnosti. Vysoká závislost na exportu energetických surovin vytváří 
velkou závislost příjmů státního rozpočtu a obecně ekonomiky jako takové na pohybu 
světových cen těchto surovin i přes snahu turkmenské vlády o diverzifikaci ekonomiky. Tato 
snaha je však podmíněna hospodářskými reformami, které by měly vést k liberalizaci tržního 
prostředí v zemi. Přes hospodářský růst, který je generován surovinovou základnou země, je 
Turkmenistán zemí, kde doposud nebyla provedena rozsáhlejší ekonomická reforma a model 
řízení ekonomiky je stále založen na konceptu z doby existence Sovětského svazu. V zemi 

                                                 
56 HORÁK, S. (2005). Střední Asie mezi Východem a Západem. Praha: Karolinum, s. 111-113. 
ISBN 80-246-0906-1. 
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nadále přetrvává centralizovaný systém řízení ekonomiky, kdy stát rozděluje všechny výrobní 
prostředky a podniky jsou nuceny plnit direktivně stanovený hospodářský plán. 
Makroekonomická ekonomická směna probíhá přes státem organizované burzy, kdy stát 
určuje cenové limity na jednotlivé komodity, především na exportní artikl, který představuje 
bavlna. Stejně jako bavlna, tak i obilí je pěstováno především na státní zakázku a je 
vykupováno za státem direktivně určené ceny, které jsou obvykle nižší než ceny tržní. Tímto 
postupem se stát snaží udržovat uměle nízkou cenu základních potravin pro obyvatelstvo, 
aby se předešlo nespokojenosti obyvatelstva a kritice vlády.57 
 
Ukazatel v podobě HDP činil v roce 2014 84,46 miliard USD, v roce 2015 již 89 miliard USD  
a v roce 2016 již 94,77 miliard USD. V tomto ohledu lze spatřovat výrazný hospodářský růst 
země, který v procentuálním vyjádření činil ještě v roce 2014 10,3 %, ale v roce 2015 klesl na 
6,5 % a v roce 2016 jen na 5,4 %. Z tohoto pohledu je patrný klesající trend růstu HDP, který 
je sice stále větší než ve vyspělých západních zemích, ale současně indikuje možné 
hospodářské potíže, které by potvrzovala i relativně vysoká inflace ve výši 16 % v roce 2015  
a 11 % v roce 2016, vyvolané především jednostrannou orientací země na příjmy z pěstování 
bavlny a těžby zemního plynu a současně nedokončené hospodářské reformy. HDP per 
capita má podobně jako celkový ukazatel HDP rostoucí tendenci – v roce 2014 bylo HDP per 
capita 15 900 USD, v roce 2015 16 700 USD a v roce 2016 17 300 USD. Tato hodnota je 
významná zvláště v porovnání s chudými horskými republikami, kterými jsou Kyrgyzstán  
a Tádžikistán. Celkový počet pracovní síly je však podobně nízký a dosahuje pouze 2,305 
milionu pracovníků, přičemž míra nezaměstnanosti dosahuje úrovně stabilně kolem 10 %, ale 
současně není velká skupina pracovníků nucena pracovat v zahraničí díky větší míře 
hospodářského rozvoje v zemi v porovnání právě se zmíněnými Kyrgyzstánem nebo 
Tádžikistánem. Struktura generování HDP v jednotlivých sférách ekonomiky je odlišná od 
ostatních zemí Střední Asie, kdy zemědělství sice produkuje pouze 13 % HDP, ale současně je 
v něm zaměstnáno 48,2 % celkového počtu pracovní síly v zemi. Průmysl vytváří 47,7 % HDP 
a služby pouze 39,2 % HDP, což lze označit za relativně nízkou hodnotu, která poukazuje na 
strukturální nevyváženost jednotlivých sektorů ekonomiky. Největšími obchodními partnery 
země jsou Čínská lidová republika a Turecko ve vývozu, naopak největšími zdroji dovozu do 
země jsou Turecko, Ruská federace a Čínská lidová republika.58 V porovnání například 
s Kyrgyzstánem nebo Tádžikistánem je saldo obchodní bilance země přebytkové nebo 
vyrovnané, lze však poznamenat, že tento stav je zapříčiněn pouze významným vývozem 
zemního plynu a nabízí se otázka, nakolik je tento stav dlouhodobě udržitelný při kolísání cen 
nejen energetických surovin. 
 
2.4.3 Vztahy s Českou republikou 
 
Vzájemné diplomatické vztahy České republiky a Turkmenistánu jsou zajištěny formou 
Velvyslanectví České republiky v Taškentu v Uzbekistánu, který je zaštiťujícím úřadem České 
republiky nejen pro oblast Uzbekistánu, ale současně také Tádžikistánu a právě 

                                                 
57 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (2017). Databáze států světa Turkmenistán. Praha: 
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky [cit. 2017-03-12]. 
http://www.mzv.cz/ jnp/cz/encyklopedie_statu/index.html 
58 The World Factbook. (2017). Turkmenistan. Economy. Central Intelligence Agency of The United States of 
America. 2017 [cit. 2017-03-12]. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tx.html  
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Turkmenistánu. Diplomatická mise Turkmenistánu není v České republice přítomna  
a diplomatický styk je zajišťován formou Velvyslanectví Turkmenistánu ve Vídni v Rakousku. 
Ani jedna ze stran nemá na svém území honorární konzulát pro danou zemi.59 
 
Smluvní základna mezi Turkmenistánem a Českou republikou je relativně velmi omezená, 
neboť je představována jediným mezinárodním dokumentem, kterým je:60 
 
1. Protokol o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky 

a Ministerstvem ekonomiky a financí Turkmenistánu. 
 
Není dostupný žádný záznam o aktivitách krajanů nebo krajanských spolků na území 
Turkmenistánu.  
 
Vzájemná obchodní výměna mezi Českou republikou a Turkmenistánem je v celkovém 
objemu výrazně větší než například mezi Českou republikou a Kyrgyzstánem nebo 
Tádžikistánem, přesto však v celkovém objemu vývozu představuje relativně malý 
procentuální podíl. Na rozdíl od vzájemné bilance s největší ekonomikou v celé oblasti 
Střední Asie, kterou je Kazachstán, je vzájemná bilance kladná ve svém saldu a tento 
přebytek je natolik významný, že by bylo účelné analyzovat složky českého vývozu a dovozu 
v rámci obchodní výměny s Turkmenistánem. Zvláště v otázce surovinové základny v podobě 
zemního plynu lze uvažovat, zdali není možná širší spolupráce v této oblasti v budoucnu, kdy 
by české společnosti více investovaly kapitálové investice na území Turkmenistánu, zvláště 
v souladu s očekávaným rozvojem těžby zemního plynu a energetických surovin obecně.  
 

Tabulka 4 Vzájemná obchodní bilance České republiky a Turkmenistánu (údaje jsou 
uvedeny v milionech USD). 

 

ROK VÝVOZ DOVOZ  OBRAT SALDO 

2011 16,9 1,6 18,5 15,4 

2012 22,6 0,8 23,4 21,8 

2013 23,7 2 25,7 21,8 

2014 27,1 0,8 27,9 26,2 

2015 20,5 0,3 20,8 20,2 

Σ 110,8 5,5 116,3 105,4 

 
Zdroj: Data Ministerstva zahraničních věcí České republiky, vlastní výpočty. 

 
Jak je patrné z přiloženého grafu č. 5, má obchodní výměna mezi Českou republikou  
a Turkmenistánem rostoucí tendenci, s výjimkou propadu v roce 2015. 

 

                                                 
59 Ministerstvo zahraničních věcí České Republiky (2017). Databáze států světa. Turkmenistán. 2017 [cit. 2017 
03 12]. http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/index.html  
60 Ministerstvo zahraničních věcí České Republiky (2017). Databáze států světa. Turkmenistán. 2017 [cit. 2017 
03 12]. http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/index.html  
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Obrázek 5 Vzájemná obchodní bilance České republiky a Turkmenistánu (údaje jsou 
uvedeny v milionech USD). 

 

 
 

Zdroj: Data Ministerstva zahraničních věcí České republiky, vlastní výpočty. 
 
Počet občanů Turkmenistánu na území České republiky je nejnižší ze všech sledovaných zemí 
Střední Asie. Tento počet je relativně stabilní a pohybuje se přibližně na úrovni necelých 
40 jedinců. Vzhledem k existenci takto malého počtu občanů Turkmenistánu na území České 
republiky není kriminalita těchto občanů sledována ve statistikách v separované podobě 
a případná kriminalita Tádžiků na území České republiky by byla evidována ve statistice 
občanů dle občanství nezařazených. 
 
2.4.4 SWOT analýza 
 
Z hlediska SWOT analýzy jsou, v souladu s výše popsanými poznatky, největší předností 
Turkmenistánu významné zdroje nerostných surovin, mezi kterými je dominantní především 
zemní plyn, který představuje důležitý vývozní artikl země a významný příjem pro státní 
rozpočet. Výhodná je i geografická poloha země, která není natolik situována do uzavřeného 
regionu Střední Asie, ale naopak na periferii této oblasti, blíže k jiným hospodářským 
centrům, čemuž napomáhá i přístup ke Kaspickému moři, které představuje transportní 
koridor směrem na západ a současně zajišťuje dobré vztahy země s regionální velmocí jako je 
Írán. Naopak významnou slabou stránkou je autoritativní systém vlády. Tento systém pak 
eliminuje nejen názorovou pluralitu o dalším směřování země, ale také k provedení 
nezbytných hospodářských reforem, které by vedly k zavedení klasického tržního systému 
bez zásahu státní moci do ekonomických vztahů soukromých subjektů. Dalším negativem je 
dominantní orientace na vývoz zemního plynu, a tedy hospodářská závislost na cenové 
volatilitě této suroviny na světových trzích. Stejně tak je země orientována na export bavlny, 
jejíž pěstování představuje náročný proces, především na vodní zdroje, na které je země 
vzhledem ke geografickému charakteru relativně chudá a případně závislá na dovozu 
z okolních států. Současně má však významnější možnosti než například Uzbekistán, který je 
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geograficky uzavřen v oblasti Střední Asie bez kontaktu s jinými státy. Základním 
nedostatkem turkmenské ekonomiky je neprovedení hospodářských reforem, které by 
liberalizovaly ekonomické prostředí v zemi a vedly k většímu přílivu kapitálu, který je 
přitahován především zdroji zemního plynu. Tyto zahraniční investice by ve svém důsledku 
pravděpodobně vedly ke zvýšení těžby zemního plynu a jeho širšímu uplatnění na světových 
trzích, od kterých je země doposud relativně izolovaná a přeprava do center spotřeby této 
suroviny je relativně náročná a tedy nákladná, což představuje dva limitující faktory pro širší 
uplatnění zemního plynu z Turkmenistánu na světových trzích. Lze předpokládat, že 
v důsledku politické a ekonomické liberalizace by pravděpodobně došlo ke zvýšení 
kapitálové vybavenosti země a ta by již dále nemusela být tak silně závislá na prodeji surovin 
bez větší přidané hodnoty. 
 
2.5 Uzbekistán 
 
Uzbekistán je prezidentskou republikou, která je situována v geografickém středu celého 
regionu Střední Asie, a jako takový má Uzbekistán společnou hranici se všemi zbývajícími 
sledovanými státy. Celková rozloha země je 447 000 km2, přičemž 22 000 km2 je 
představováno vodními plochami. Celková délka hranic Uzbekistánu je 144 km 
s Afghánistánem, 2 330 km s Kazachstánem, 1 314 km s Kyrgyzstánem, 1 312 km 
s Tádžikistánem a 1 793 s Turkmenistánem. Uzbekistán nemá přístup k otevřenému moři  
a má pobřežní hranici pouze na ploše vysychajícího Aralského jezera.  
 
Země má 30,5 milionu obyvatel, přičemž přibližně 2,2 milionu obyvatel země žije v hlavním 
městě Taškentu. Hlavní etnickou skupinou jsou přibližně z 80 % Uzbekové, významnější 
menšiny tvoří s 5 % Rusové nebo Tádžikové. S téměř 90 % zastoupení muslimské populace je 
země většinově islámská. Krajina v zemi je převážně pouštní s výraznými písečnými přesypy 
a dunami. Podnebí je typicky kontinentální, což je dáno značnou vzdáleností země od 
světových oceánů. Typické jsou v zemi dlouhá, horká léta a relativně teplé a suché zimy. 
S výjimkou řek Amudarja a Syrdarja nemá země větší zdrojnice vod, neboť Aralské jezero 
vlivem intenzivního zemědělství a zavlažování vysychá.61 
 
2.5.1 Politický vývoj po získání nezávislosti 
 
Typickým rysem uzbecké politiky již v dobách konce existence Sovětského svazu bylo střídání 
klanových struktur v mocenských vazbách svazové republiky Uzbekistánu. Již v Chruščovově 
éře se k moci v Uzbekistánu dostal Šaraf Rašidov, který postupně vytvořil mocenské 
struktury, které přetrvaly i po jeho smrti v roce 1983 a dodnes tvoří základ uzbecké politické 
scény. Vytvořené mocenské struktury byly zcela nahrazeny v době Gorbačovovy reformní 
éry, současně s tím však byla odstraněna přirozeně nastavená rovnováha v zemi. Direktivním 
zásahem z Moskvy byl do té doby relativně autonomně fungující struktuře vnucen nový 
status quo, který byl odmítnut jako neakceptovatelný. V rámci protestů proti této politice 
Moskvy byl po složitých vyjednáváních mezi klanovým uspořádáním a záměry moskevského 

                                                 
61 The World Factbook. (2017). Uzbekistan Geography. Economy. Central Intelligence Agency of The United 
States of America. 2017 [cit. 2017-03-12]. 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/uz.html  
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ústředí dosazen do čela svazové republiky kompromisní kandidát Islam Karimov, který byl 
autoritativním vládcem Uzbekistánu až do své smrti v roce 2016. V rámci mocenského 
chaosu v době rozpadu Sovětského svazu došlo k postupnému posilování moci prezidenta. 
Tento proces byl potvrzen ústavním referendem v roce 2002. Prezident Karimov si vytvářel 
své mocenské struktury a postupně nahradil všechny kritiky či oponenty svého režimu svými 
loajálními lidmi, kteří vytvořili mocenskou základnu pro stále více autoritářský režim. Toto 
zakonzervování politického režimu z doby Sovětského svazu vedlo následně i k odmítnutí 
hospodářských reforem, neboť politické struktury vládnoucího prezidenta Karimova si vlivem 
kontroly nad ekonomickými zdroji pojistily svoji dominantní úlohu na uzbecké politické 
scéně. Tento autoritativní rys režimu je patrný i v dnešní době. Nabízí se však otázka dalšího 
politického, a tedy i ekonomického směřování země (oba tyto faktory jsou v prostředí 
Uzbekistánu velmi provázané) v důsledku úmrtí dlouholetého vládce země prezidenta 
Karimova.62 
 
2.5.2 Hospodářství 
 
Uzbekistán je geografickým a do jisté míry i politickým a hospodářským středem Střední Asie. 
Je jednou ze dvou zemí na světě, která je zcela obklopena zeměmi, které stejně jako 
Uzbekistán nemají přístup k volnému moři. Tato strategická poloha je výhodou a současně 
nevýhodou, která představuje základní prvek charakteru uzbecké ekonomiky – zvláště ve 
směřování vývozu a dovozu. Země je nezávislou republikou od roku 1991, kdy získala 
nezávislost na Sovětském svazu, který představoval centrálně řízenou ekonomiku, ale tento 
charakter si uzbecká ekonomika, podobně jako v Turkmenistánu, uchovala až do současnosti. 
Uzbekistán má nejen autoritativní typ vlády politické, ale přetrvaly direktivní zásahy státu do 
tržního prostředí, a to především v podobě umělé cenotvorby, která neodpovídá reálným 
tržním cenám, ale potřebám politických cílů politické reprezentace. Přes pokusy 
o diverzifikaci ekonomiky je země stále významně závislá na vývozu hospodářsky 
využitelných plodin, mezi kterými dominuje bavlna ve výrazně větší míře než ve zbývajících 
zemích Střední Asie orientujících se na pěstování této suroviny. Uzbekistán je pátým 
největším vývozcem bavlny na světě a šestým největším producentem. Tato velká produkce 
je však v podmínkách pouštního Uzbekistánu vázána na závlahové hospodářství. Nad zdroji 
vod z řek Amudarja a Syrdarja však Uzbekistán nemá přímou kontrolu a v otázkách vodních 
zdrojů je tato regionální velmoc závislá na postoji horských republik Kyrgyzstánu  
a Tádžikistánu. Převažujícím rysem, který odrazuje investory od rozsáhlejších investic v této 
zemi, která má potenciál politický i hospodářský být jednou z dominantních sil v regionu, je 
zmíněná kontrola státu nad tržními procesy. V současnosti dosud neexistuje plná 
směnitelnost tamní uzbecké měny sum „UZS“ (i přes akceptaci podmínek Mezinárodního 
měnového fondu o měnové konvertibilitě), a v důsledku toho není možné plně realizovat 
kapitálové toky od případných investorů. Podobně jako v Turkmenistánu je cenotvorba plně 
pod kontrolou státu. Volná cenotvorba je přitom jednou ze základních podmínek tržní 
ekonomiky. Uzbecká ekonomika si do současnosti uchovává model centrálně řízené 
ekonomiky, ale tato skutečnost odrazuje většinu investorů od realizace většího množství 
investic. Současně s tímto faktorem neexistuje právní garance vlastnického práva, a dokonce 
i americkým společnostem byla v minulosti státem zablokována jejich aktiva na území 

                                                 
62 HORÁK, S. (2005). Střední Asie mezi Východem a Západem. Praha: Karolinum, s. 73-77. ISBN 80-246-0906-1. 
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Uzbekistánu pro údajné porušování uzbeckého práva, které nebylo prokázáno, přesto však 
stát odmítl vydat část ze zadržovaného majetku zpět. Jak je zmíněno i v části zaměřené na 
politickou rovinu Uzbekistánu, je nezbytné, aby byla provedena rozsáhlá ekonomická 
reforma, která by standardizovala hospodářské vztahy na úroveň kapitalistické ekonomiky, 
kdy stát omezí nebo úplně vyloučí svůj vliv na ekonomickou aktivitu tržních subjektů.63 
 
Objem HDP v Uzbekistánu je výrazně větší než ve většině sledovaných zemí Střední Asie. 
V roce 2014 dosáhl objem HDP země 176,7 miliard USD, v roce 2015 již 190,8 miliard USD 
a v roce 2016 je odhadován na 202 miliard USD. Přes postupné snižování úrovně reálného 
hospodářského růstu z 8 % v roce 2014 až na 6 % v roce 2016 je objem stále rostoucí. 
Naopak HDP per capita je relativně velmi nízké, zvláště v porovnání s Turkmenistánem nebo 
Kazachstánem, neboť v roce 2014 dosahovalo HDP per capita pouhých 5 800 USD, v roce 
2015 6 200 USD a v roce 2016 je odhad 6 500 USD. Velký objem HDP tak lze přisuzovat 
i velkému počtu obyvatel Uzbekistánu jako nejlidnatější zemi Střední Asie, také množství 
pracovní síly je v počtu 17,8 milionu největší v celé sledované oblasti. Podobně jako ve 
většině sledovaných zemí regionu je významná část obyvatelstva zaměstnána v zemědělství, 
kdy téměř 26 % celkového počtu pracovníků pracuje v zemědělském sektoru zaměřeném 
především na produkci zmíněné bavlny. Naopak je v Uzbekistánu relativně vyšší počet osob 
pracujících ve službách – 61 % práceschopné populace. Toto strukturální rozvrstvení však 
neodpovídá struktuře generování HDP dle sektorů ekonomiky, neboť zemědělství produkuje 
téměř 20 % objemu HDP, ale služby, relativně významně zastoupené, pouze 47 % objemu 
HDP. Oficiální data o nezaměstnanosti udávají přibližně 5% míru nezaměstnanosti, ale tato 
míra je pravděpodobně uměle vytvořená a neodpovídá skutečnosti. Podobně nepřesný 
je pravděpodobně oficiální údaj o inflaci, která dosahuje podle oficiálních statistik míry 
kolem 10 %, ve skutečnosti je však odhadována na úroveň přibližně dvojnásobnou. 
Uzbekistán má stabilní a vyrovnané saldo obchodní bilance. Hlavními obchodními partnery 
země jsou Švýcarsko, Čínská lidová republika a Kazachstán v exportu a Čínská lidová 
republika, Ruská federace a Jižní Korea v oblasti importu.64 Za zásadní problém uzbecké 
ekonomiky lze považovat silnou rigiditu ekonomických vztahů, které mají svůj původ ještě 
v dobách existence Sovětského svazu, které narušují, potažmo přímo neumožňují volnou 
hospodářskou soutěž, a právě zmíněnou otázku závislosti na pěstování bavlny, která 
vyžaduje značný objem vody, jejíž zdroje se nachází mimo území Uzbekistánu, a tedy mimo 
kontrolu uzbeckého státu. Tyto ekonomické skutečnosti významně limitují možnost 
Uzbekistánu, který má jinak významnou pozici jako jádrový stát oblasti s největším počtem 
obyvatel, stát se regionální velmocí a dominantní silou v otázkách dalšího směřování celého 
regionu. 
 
2.5.3 Vztahy s Českou republikou 
 
Uzbekistán je vzhledem ke své strategické politice a relativně velkému významu v politickém 
prostředí Střední Asie zájmovou zemí České republiky, diplomatické vztahy České republiky 

                                                 
63 PAK, I. (2016). Transformace uzbecké ekonomiky po rozpadu Svazu sovětských socialistických republiky: 
bakalářská práce. Praha, 2016. Vysoká škola ekonomická v Praze. Vedoucí práce Ondřej Šíma. Dostupné také z: 
https://www.vse.cz/ vskp/52031_transformace_uzbecke_ekonomiky_po_rozpadu_sssr  
64 The World Factbook. (2017). Uzbekistan. Economy. Central Intelligence Agency of The United States 
of America. 2017 [cit. 2017-03-12]. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/uz.html  
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jsou navázány a diplomatická služba zajišťována prostřednictvím Velvyslanectví České 
republiky v Taškentu, který je hlavním městem Uzbekistánu. Současně je toto velvyslanectví 
českým diplomatickým zastoupením pro oblast Tádžikistánu a Turkmenistánu. Diplomatické 
zastoupení Uzbekistánu není v České republice zastoupeno a Česká republika spadá pod 
působení zastupitelského úřadu Uzbekistánu v Berlíně v Německu.65 V současnosti nejsou 
dostupná žádná data o krajanských spolcích nebo aktivitách trvale nebo dlouhodobě 
usídlených českých občanů na území Uzbekistánu.  
 
Mezi Českou republikou a Uzbekistánem je uzavřeno větší množství mezistátních dohod.  
 
Tyto dohody jsou následující:66 
 
1. Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího 

zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, 
2. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o mezinárodních 

přepravách cestujících a nákladů silniční dopravou, 
3. Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Uzbekistán o právní pomoci a právních 

vztazích v občanských a trestních věcech, 
4. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o spolupráci a vzájemné 

pomoci v celních otázkách, 
5. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o ekonomické, 

průmyslové a vědeckotechnické spolupráci, 
6. Protokol mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o změně Dohody mezi Českou 

republikou a Uzbeckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané 
dne 15. ledna 1997 v Praze, 

7. Protokol mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky, který upravuje Smlouvu 
mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění  
a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, 

8. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o leteckých službách, 
9. Protokol o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky  

a Ministerstvem vnějších ekonomických vztahů Republiky Uzbekistán, 
10. Dohoda mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně 

investic, 
11. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o spolupráci v boji  

s trestnou činností. 
 
Tato rozsáhlá (zvláště v porovnání s ostatními státy regionu Střední Asie) smluvní základna 
představuje důležitý prvek pro případný rozvoj vzájemných vztahů mezi Českou republikou  
a Uzbekistánem a především soukromými ekonomickými subjekty z území České republiky  
a Uzbekistánu. Tato skutečnost je však výrazně limitována politickými a ekonomickými 

                                                 
65 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (2017). Databáze států světa: Uzbekistán. Praha: Ministerstvo 
zahraničních věcí České republiky [cit. 2017-03-12]. http://www.mzv.cz/jnp/cz/ encyklopedie_statu/index.html  
66 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (2017). Databáze států světa: Uzbekistán. Praha: Ministerstvo 
zahraničních věcí České republiky [cit. 2017-03-12]. Dostupné z: 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/ encyklopedie_statu/index.html 
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restrikcemi a rigiditami popsanými výše, které představují výrazně limitující faktor pro větší 
uplatnění vzájemné obchodní výměny. 
 
Jak je možno zpozorovat podle níže přiložených tabulky č. 5 a obrázku č. 6, je obchodní 
výměna mezi Českou republikou a Uzbekistánem relativně větší než s většinou zbývajících 
států Střední Asie s výjimkou Kazachstánu. Celkové saldo vzájemné obchodní výměny je 
kladné, ale není v něm patrný nějaký převažující trend, jak je možno zpozorovat v obrázku 
č. 6. Tato skutečnost je podmíněna pravděpodobně jevy, které jsou popsány v části 
o ekonomické a politické situaci v Uzbekistánu, kde nebyla dodnes provedena hospodářská 
reforma, která by vedla k transformaci původního, sovětského modelu řízené ekonomiky, 
a tyto ingerence státu pokračují i v současnosti, a tím snižují případné využití surovinového 
a především lidského kapitálu na území Uzbekistánu. 

 
Tabulka 5 Vzájemná obchodní bilance České republiky a Uzbekistánu (údaje jsou uvedeny 

v milionech USD). 
 

ROK VÝVOZ DOVOZ OBRAT SALDO 

2011 57,4 10,2 67,6 47,2 

2012 78,9 8 86,9 70,9 

2013 84,5 6,1 90,6 78,4 

2014 77,3 6,8 84,1 70,5 

2015 61,3 5,3 66,6 56 

Σ 359,4 36,4 395,8 323 

Zdroj: Data Ministerstva zahraničních věcí České republiky, vlastní výpočty. 
 

 
 

Obrázek 6 Vzájemná obchodní bilance České republiky a Uzbekistánu (údaje jsou uvedeny 
v milionech USD). 

 
Zdroj: Data Ministerstva zahraničních věcí České republiky, vlastní výpočty. 
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Počet občanů Uzbekistánu na území České republiky je po občanech Kazachstánu druhý 
nejvyšší ze všech sledovaných zemí. Tento počet má setrvale mírně klesající tendenci, jak je 
možné vidět na údajích a grafu v příloze č. 2., ale přesto statisticky na území České republiky 
žije přibližně nejméně 1 500 občanů Uzbekistánu. Tento počet je již relativně významný,  
a proto je kriminalita občanů Uzbekistánu ve statistikách kriminality cizinců na území České 
republiky sledovaná odděleně. Počet trestných činů na počet obyvatel však není statisticky 
významně odchylný od kriminality ostatních sledovaných skupin. V porovnání například 
s kriminalitou občanů Kyrgyzstánu je dokonce možné označit kriminalitu Uzbeků na území 
České republiky za míru kriminality pod průměrem kriminality příslušníků zbývajících států 
Střední Asie, pokud jsou v datovém souboru zachyceni. 
 
2.5.4 SWOT analýza 
 
Uzbekistán je zemí s největším počtem obyvatel celého regionu. Dosahuje významné 
hodnoty objemu hrubého domácího produktu v absolutních číslech. Současně je také 
geografickým středem sledované oblasti a má přístup ke všem dotčeným zemím. Současně 
jde však o stát, který je životně závislý na dodávkách vody z horských republik, kterými jsou 
Tádžikistán a Kyrgyzstán. Voda je základním prvkem závlahového zemědělství, které je 
zaměřeno na nejvýznamnější zemědělský produkt uzbeckého hospodářství, jímž je bavlna. 
Toto úzké vyprofilování na zemědělskou komoditu, jakou je bavlna, lze označit za možný 
zdroj nestability do budoucna v případě kolísání světových cen této suroviny. Zároveň se 
skutečnost, že jde o nejlidnatější zemi Střední Asie, může stát problematickým faktorem, 
protože je otázkou, zdali bude schopen hospodářský růst uživit a zaměstnat stále rostoucí 
populaci země. Současně je velkou nevýhodou právě zmíněná středová poloha uprostřed 
dotčeného regionu, protože vytváří nejvyšší možnou míru izolace od hospodářských center 
nejen regionu Střední Asie, ale i v širším kontextu. Zásadním problematickým prvkem je 
přežívající politická a ekonomická struktura z doby existence Sovětského svazu. Koncepce 
direktivně řízené ekonomiky představuje neefektivní přístup k hospodářské politice. 
V důsledku nestabilního investorského prostředí má země relativně nízkou míru kapitálových 
investic, které limitují dynamičtější hospodářský rozvoj země. Stejně tak nebyla dosud v zemi 
provedena hospodářská transformace a neefektivní hospodářské struktury, které ve svém 
důsledku vedly k rozpadu Sovětského svazu, přežívají v Uzbekistánu dodnes. Uzbekistán  
a jeho politická reprezentace chápou pozici uzbeckého státu jako hegemona Střední Asie, ale 
bez provedení hospodářských a politických změn lze spíše predikovat, že to bude, podobně 
jako byl kdysi označován Sovětský svaz, „obr na hliněných nohou“ a bude existovat riziko, 
že tyto nenaplněné mocenské ambice v kombinaci s přelidněním a neefektivní ekonomikou 
budou příčinou agrese Uzbekistánu vůči sousedním státům. Zvláště nestabilní je země 
v důsledku úmrtí dlouholetého vládce Islama Karimova a nabízí se otázka případného dalšího 
směřování Uzbekistánu. 
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SHRNUTÍ POZNATKŮ A ZÁVĚR 
 
Předkládaná studie měla za cíl analyzovat vybrané země regionu Střední Asie ve vztahu 
k České republice. Primární myšlenkou této studie je otázka bezpečnostní politiky zemí 
Střední Asie, a to s akcentem na bezpečnostní spolupráci s Českou republikou. Z pojmu 
bezpečnostní politika byly pro účely této studie vybrány otázky politické a ekonomické 
charakteristiky jednotlivých zemí, neboť zmíněné body považuji za základní složku 
bezpečnostní politiky, která současně vytváří podmínky pro rozvoj spolupráce například 
v oblasti policejní nebo vojenské. Pro účely této studie byl pojem Střední Asie vymezen 
postsovětskými republikami Střední Asie v podobě Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu, 
Turkmenistánu a Uzbekistánu. První část byla spíše teoreticky zaměřena a měla čtenáře 
uvést do dané problematiky. Záměrem bylo vytvořit v první části teoretický rámec a obecné 
pojmy, které jsou společné Střední Asii jako celku, a bylo by neúčelné tyto skutečnosti 
prezentovat v části druhé, která se již blíže věnuje charakteristikám jednotlivých zemí. 
V rámci první části, která je jinak spíše teoreticky koncipována, byly zařazeny číselné indexy 
v podobě indexu demokracie, který měl představovat politickou rovinu sledované 
problematiky, a index ekonomické svobody, který měl objektivně popsat hospodářské 
podmínky sledované země. Z těchto dílčích indexů byl následně sestaven složený index, který 
komplexně popisuje oba sledované prvky bezpečnostní politiky, typický pro daný stát. Na 
základě tohoto měření bylo zjištěno, že Kazachstán společně s Kyrgyzstánem vykazují 
výrazně vyšší hodnoty obou sledovaných indexů, a tedy ve výsledku i indexu složeného 
v porovnání se zbývajícími zeměmi regionu Střední Asie. Z tohoto pohledu by tedy měly být 
potenciálně nejlepšími partnery bezpečnostní politiky právě dvě výše zmíněné republiky.  
 
V druhé části byly podrobněji představeny jednotlivé sledované země. Sledovanými 
charakteristikami byl dějinný vývoj po získání nezávislosti na Sovětském svazu a s tím 
související politické otázky. Dále byla popsána ekonomika jednotlivých států. V další 
podkapitole byl vymezen vztah dané země k České republice – zvláště se zaměřením 
na diplomatické zastoupení, smluvní základnu v otázce mezinárodního práva veřejného  
a obchodní bilance dotčené země s Českou republikou. Dále byly prezentovány statistiky 
týkající se počtu občanů daného státu na území České republiky a kriminalita těchto osob na 
území České republiky. V souladu se závěry druhé části této studie lze konstatovat, že 
přestože v indexové analýze jsou nejperspektivnějšími zeměmi regionu pro spolupráci 
s Českou republikou Kazachstán a Kyrgyzstán, tak podle podrobnější charakteristiky je 
Kyrgyzstán relativně malou a nevýznamnou zemí na to, aby mohla významněji zasahovat do 
dění v regionu Střední Asie. Z tohoto důvodu při zvážení závěrů první a druhé části této 
studie považuji za nejpřijatelnější zemi pro spolupráci Kazachstán, neboť přes deficit 
v hodnotách demokratického zřízení vykazuje nejvyšší míru spojení demokratického zřízení, 
ekonomické svobody a současně významu v regionu Střední Asie. Současně je to také země 
s úzkými vazbami na Ruskou federaci, která stále, i přes rozpad Sovětského svazu 
a tradičních sfér vlivu v oblasti Střední Asie, představuje dominantní velmoc pro danou 
oblast.  
 
Oblast Střední Asie představuje do budoucna velmi perspektivní oblast české zahraniční 
politiky, neboť je tranzitním koridorem mezi hospodářsky expandující Čínskou lidovou 
republikou a západním světem a současně mají některé státy regionu na svém území 
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celosvětově významné zdroje některých nerostných surovin – zvláště pak ropy a zemního 
plynu. Zároveň jde však o oblast relativně izolovanou od významných světových center 
ekonomické činnosti, což sice může v kontextu zmínek o charakteru koridoru mezi dvěma 
velkými ekonomickými celky působit jako protimluv, ale podle údajů o ekonomikách daných 
zemí jde o státy s relativně malou přidanou hodnotou na výstupech daných ekonomik. Tato 
závislost na surovinových zdrojích společně se značně autoritářským stylem vlády v daných 
zemích a rozšiřováním islámského fundamentalismu představuje významnou hrozbu pro 
budoucí vývoj v celé oblasti Střední Asie. Tato studie nabízí případným pokračovatelům 
vícero možností pokračování provedené analýzy. Zvláště jde o otázku podmíněnosti svobody 
jednotlivců a hospodářského vývoje, zdali existuje vzájemná kauzalita mezi těmito dvěma 
sledovanými proměnnými. Efekt autoritářské vlády by byl tím výraznější, že mezi 
sledovanými zeměmi existují v daných ukazatelích relativně významné rozdíly a přes jejich 
relativní heterogenitu by bylo možno chápat jednotlivé země jako jeden celek, a tak 
eliminovat případné proměnné, které by měly vliv na sledovanou vysvětlovanou proměnnou. 
 
Základním stavením prvkem vědeckého přístupu k analytické práci je stanovení výchozích 
předpokladů a ověření těchto předpokladů na základě praktických zjištění či výpočtů na 
podkladové bázi reálných dat. Pro hypotézy stanovené v úvodu této studie jsou platná 
následující zjištění: 
 
Hypotéza č. 1: Byla potvrzena. Přestože je patrný trend, že vzájemná obchodní výměna 
s jednotlivými zeměmi Střední Asie je relativně stabilní s relativně malými výkyvy, tak 
obchodní bilance jako celek mezi oblastí Střední Asie a Českou republikou vykazuje rostoucí 
trend, zvláště pak výrazná je obchodní výměna mezi Českou republikou a Kazachstánem jako 
hegemonem daného regionu a představuje pozitivní základ pro nárůst strategické výměny 
v budoucnu. 
 
Hypotéza č. 2: Byla potvrzena. Občané zemí Střední Asie se v České republice dopouští 
statisticky zachytitelné trestné činnosti. Tuto skutečnost však lze brát do jisté míry 
s nadsázkou, a to s ohledem na velmi minoritní zastoupení občanů daných zemí na 
obyvatelstvu České republiky. Vzhledem k procentuálnímu zastoupení populace zmíněných 
zemí v populaci České republiky není daná trestná činnost nijak rozsáhlá. Lze tedy 
předpokládat, že by mohlo dojít pouze k nárůstu v absolutních hodnotách v případě zvýšení 
zastoupení daných občanů na populaci České republiky, pro kterou však v současnosti 
neexistují významnější předpoklady, vzhledem ke geografické a kulturní odlišnosti obou 
regionů a současně malým příležitostem pro trvalejší usídlení občanů zemí Střední Asie 
v České republice, vzhledem k chybějícímu zázemí pro takovou migraci. 
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Příloha A – Tabulky s doplňkovými informacemi: 
 
Tabulka 6 Hodnoty Indexu demokracie pro sledované země v období 2006 – 2015. 
 

 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ČESKÁ REPUBLIKA 8,17 8,19 8,19 8,19 8,19 8,06 7,94 7,94 

KAZACHSTÁN 3,62 3,45 3,3 3,24 2,95 3,06 3,17 3,06 

KYRGYZSTÁN 4,08 4,05 4,31 4,34 4,69 4,69 5,24 5,33 

TÁDŽIKISTÁN 2,45 2,45 2,51 2,51 2,51 2,51 2,37 1,95 

TURKMENISTÁN 1,83 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,83 1,83 

UZBEKISTÁN 1,85 1,74 1,74 1,74 1,72 1,72 2,45 1,95 

 
Zdroj: Data společnosti Economist Intelligence Unit. 

 
Tabulka 7 Upravené hodnoty Indexu demokracie pro sledované země v období 2006 – 2015. 
 

 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ČESKÁ REPUBLIKA 81,7 81,9 81,9 81,9 81,9 80,6 79,4 79,4 

KAZACHSTÁN 36,2 34,5 33 32,4 29,5 30,6 31,7 30,6 

KYRGYZSTÁN 40,8 40,5 43,1 43,4 46,9 46,9 52,4 53,3 

TÁDŽIKISTÁN 24,5 24,5 25,1 25,1 25,1 25,1 23,7 19,5 

TURKMENISTÁN 18,3 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 18,3 18,3 

UZBEKISTÁN 18,5 17,4 17,4 17,4 17,2 17,2 24,5 19,5 

 
Zdroj: Data společnosti Economist Intelligence Unit, vlastní úpravy. 

 
Tabulka 8 Hodnoty Indexu ekonomické svobody pro sledované země v období 2006 – 2015. 
 

 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ČESKÁ REPUBLIKA 66,4 68,5 69,8 70,4 69,9 70,9 72,2 72,5 

KAZACHSTÁN 60,2 60,5 61 62,1 63,6 63 63,7 63,3 

KYRGYZSTÁN 61 61,1 61,3 61,1 60,2 59,6 61,1 61,3 

TÁDŽIKISTÁN 52,6 54,5 53 53,5 53,4 53,4 52 52,7 

TURKMENISTÁN 43,8 43,4 42,5 43,6 43,8 42,6 42,2 41,4 

UZBEKISTÁN 48,7 52,3 47,5 45,8 45,8 46 46,5 47 

 
Zdroj: Data společnosti The Heritage Foundation. 
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Tabulka 9 Hodnoty složeného indexu pro sledované země v období 2006 – 2015. 
 

 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ČESKÁ REPUBLIKA 74,05 75,2 75,85 76,15 75,9 75,48 75,8 75,95 

KAZACHSTÁN 48,2 47,5 47 47,25 46,55 46,8 47,7 46,95 

KYRGYZSTÁN 50,9 50,8 52,2 52,25 53,55 53,25 56,75 57,3 

TÁDŽIKISTÁN 38,55 39,5 39,05 39,3 39,25 27,96 37,85 36,1 

TURKMENISTÁN 31,05 30,3 29,85 30,4 30,5 29,9 30,25 29,85 

UZBEKISTÁN 33,6 34,85 32,45 31,6 31,5 31,6 35,5 33,25 

 
Zdroj: Vlastní výpočty. 

 
Příloha B – Statistiky počtu cizinců dle občanství vybraných zemí v České republice a trestné činnosti těchto 
cizinců: 
 
Tabulka 10 Počet cizinců dle občanství v České republice v období 2011 – 2015. 
 

ROK KAZACHSTÁN KYRGYZSTÁN TÁDŽIKISTÁN TURKMENISTÁN UZBEKISTÁN 

2011 4534 614 120 37 1768 

2012 4753 582 113 39 1645 

2013 4821 564 101 34 1551 

2014 5000 564 115 37 1582 

2015 5141 562 121 38 1628 

 
Zdroj: Data Českého statistického úřadu, vlastní úpravy. 

 
Pro grafické znázornění a přehlednost byl vyhotoven níže znázorněný graf s použitím dat, viz tabulka výše. 
Stejně tak budou tyto grafy použity u bodu č. 11. a 12. 
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Obrázek 7 Počet cizinců dle občanství v České republice v období 2011 – 2015. 
 

Zdroj: Data Českého statistického úřadu, vlastní úpravy. 
 
Tabulka 11 Počet odsouzených cizinců dle občanství v České republice v období 2011 – 2015. 

 

ROK KAZACHSTÁN KYRYGZSTÁN TÁDŽIKISTÁN TURKMENISTÁN UZBEKISTÁN 

2011 30 4 N/A N/A 12 

2012 32 6 N/A N/A 11 

2013 27 6 N/A N/A 11 

2014 22 1 N/A N/A 8 

2015 23 4 N/A N/A 12 

 
Zdroj: Data Českého statistického úřadu, vlastní úpravy. 
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Obrázek 8 Počet odsouzených cizinců dle občanství v České republice za období 2011 – 2015. 

 
Zdroj: Data Českého statistického úřadu, vlastní úpravy 

 
Tabulka 12 Procentuální vyjádření trestné činnosti na celkový počet cizinců na území České republice 

v období 2011 – 2015. 

 

ROK KAZACHSTÁN KYRYGZSTÁN TÁDŽIKISTÁN TURKMENISTÁN UZBEKISTÁN 

2011 0,66 % 0,68 % N/A N/A 0,67 % 

2012 0,67 % 1,03 % N/A N/A 0,69 % 

2013 0,56 % 1,06 % N/A N/A 0,71 % 

2014 0,44 % 0,18 % N/A N/A 0,51 % 

2015 0,44 % 0,71 % N/A N/A 0,68 % 

 
Zdroj: Data Českého statistického úřadu, vlastní úpravy 
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Obrázek 9 Procentuální vyjádření spáchané trestné činnosti na celkový počet cizinců na území České 
republice za období 2011 - 2015 

 
Zdroj: Data Českého statistického úřadu, vlastní úpravy 

 

 
 

Obrázek 10 Graf vývoje počtu obyvatel cizinců ze sledovaných zemí na území České republice 
v období 2011 – 2015. 

 
Zdroj: Data Českého statistického úřadu, vlastní výpočty 
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Kazachstán 
 

 
 
http://statni.vlajky.org/stredni_asie/ 
 

 

 
http://www.carecprogram.org/uploads/docs/Central-Asia-Atlas/Kazakhstan-A-Rich-and-Varied- Landscape.pdf 
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Kyrgyzstán 
 

 
 
http://statni.vlajky.org/stredni_asie/ 
 

 

 
 http://www.carecprogram.org/uploads/docs/Central-Asia-Atlas/Kyrgyz-Republic-The-Spirit-of-Welcome.pdf 
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Tádžikistán 
 

 
 
http://statni.vlajky.org/stredni_asie/ 
 

 

 
http://www.carecprogram.org/uploads/docs/Central-Asia-Atlas/Tajikistan-Proud-Mountain-Nation.pdf 
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Turkmenistán 
 

 
 
http://statni.vlajky.org/stredni_asie/ 
 

 

 
http://www.carecprogram.org/uploads/docs/central-asia-atlas/turkmenistan-making-the-most-of-desert-
resources.pdf 
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Uzbekistán 
 

 
 

http://statni.vlajky.org/stredni_asie/ 
 

 

 
http://www.carecprogram.org/uploads/docs/Central-Asia-Atlas/Uzbekistan-Crossroads-of-Central- Asia.pdf 


