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Bc. Roman ERÖŠ  
 
Sdružení států jihovýchodní Asie 

 
Anotace  

 

Následující text se snaží přiblížit dálnovýchodní ekonomickou, bezpečnostní a politickou 
organizaci Sdružení států (národů) jihovýchodní Asie (vznik organizace, členská základna, 
historie, cíle a principy organizace). Zazní exkurz do organizační struktury organizace, jsou 
popsány nejdůležitější instituce a v krátkosti je pojednáno i o vztazích Organizace a mimo 
regionálních mocností. Studie v závěru nabízí také informace o oblastech bezpečnostní 
participace Organizace.  

 

Klíčová slova  

 

Sdružení států (národů) jihovýchodní Asie, spolupráce, bezpečnost, organizace.  
 

Summary 
 

The following text seeks to bring closer the Far Eastern economic, security and political 

organization of the Association of South-East Asian Nations (establishment of the 

organization, membership, history, goals and principles of the organization). An excursion 

into the organizational structure of the organization will be described, the most important 

institutions will be described and the relations between the Organization and outside the 

regional powers will be briefly discussed. Finally, the study also offers information on the 

areas of security participation of the Organization. 
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Úvod 
 

Následující text se snaží přiblížit dálnovýchodní ekonomickou, bezpečnostní a politickou 
organizaci Sdružení států (národů) jihovýchodní Asie (Association of Southeast Asian 

Nations, ASEAN). Zabývá se vznikem organizace, členskými státy, historií, cíli a principy 
organizace. Dále je proveden exkurz do organizační struktury organizace, jsou popsány 
nejdůležitější instituce a v krátkosti je pojednáno i o vztazích ASEAN a mimo regionálních 
mocností. Studie v závěru nabízí také informace o oblastech bezpečnostní participace 
ASEAN.1 

 

Vznik organizace 
 
Sdružení ASEAN vzniklo 8. srpna 1967 v Bangkoku v Thajsku, kde pět představitelů – ministři 
zahraničí Indonésie, Malajsie, Filipín, Singapuru a Thajska – společně podepsalo dokument 
– pravděpodobně nejúspěšnější mezivládní organizace v dnešním rozvojovém světě. 
Dokument, který podepsali, bude znám jako Deklarace ASEAN (též Bangkokská deklarace).  
 

Byl to krátký, prostě formulovaný dokument, který obsahoval pouze pět článků. Prohlásil, že 
založení Asociace pro regionální spolupráci mezi zeměmi jihovýchodní Asie je známé jako 
Asociace národů jihovýchodní Asie (ASEAN) a vysvětluje cíle asociace. Tyto cíle byly 
zaměřeny na spolupráci v hospodářské, sociální, kulturní, technické, vzdělávací a jiné oblasti 
a na podporu regionálního míru a stability prostřednictvím dodržování spravedlnosti, 
právního státu a dodržování zásad Organizace spojených národů. 
 

Sídlem organizace je Jakarta v Indonésii. Do Sdružení států jihovýchodní Asie patří celkem 
deset států, které do něj však nevstoupily najednou, ale byly přijímány postupně. Indonésie, 
Malajsie, Filipínská republika, Singapur a Thajsko jsou zakládajícími členy ASEAN, tzn., že jsou 
v organizaci již od roku 1967. Postupně byli přijímáni další členové. V roce 1984 přistoupila 
Brunej a v roce 1995 Vietnam. Státy Laos a Barma přistoupily zároveň, a to v roce 1997. 
Zatím posledním státem, který se stal členem ASEAN je Kambodža. 
 

Historie Organizace 
 

Ještě před vznikem Sdružení států jihovýchodní Asie existovala v dané oblasti organizace 
Sdružení jihovýchodní Asie (Association of Southeast Asia, ASA), která obsahovala Malajsii, 
Thajsko a Filipíny. Existovala však jen dva roky, v letech 1961 až 1962. Další určitou 
předchůdkyní ASEAN byla organizace Jihoasijská integrace (South Asia Integration, SAI). Ta 

spojovala Filipíny, Thajsko a Indonésii, existovala jen jeden rok (1963) a mimo jiné se 

pokoušela o vytvoření zóny volného obchodu.  

 

                                                                 
1
 Association of Southeast Asian Nations. http://www.asean.org 
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Cíle organizace 
 

Cíle organizace ASEAN, tak jak byly popsány v Bangkokské deklaraci, základním dokumentem 

Sdružení států jihovýchodní Asie, jsou:  
 

 Urychlit hospodářský růst, sociální pokrok a kulturní rozvoj v regionu prostřednictvím 
společného úsilí v duchu rovnosti a partnerství s cílem posílit základy pro prosperující  

a mírové společenství národů jihovýchodní Asie. 
 Podporovat regionální mír a stabilitu prostřednictvím dodržování spravedlnosti  

a právního státu ve vztahu mezi zeměmi regionu a dodržování zásad Charty Organizace 
spojených národů. 

 Podporovat aktivní spolupráci a vzájemnou pomoc v záležitostech společného zájmu  
v hospodářské, sociální, kulturní, technické, vědecké a administrativní oblasti.  

 Poskytovat vzájemnou pomoc ve formě vzdělávacích a výzkumných zařízení ve 
vzdělávací, odborné, technické a administrativní sféře. 

 Účinněji spolupracovat na větším využívání jejich zemědělství a průmyslu, rozšiřování 
obchodu, včetně studie problémů mezinárodního obchodu s komoditami, zlepšení jejich 
dopravních a komunikačních kapacit a zvyšování životní úrovně jejich obyvatel. 

 Podporovat studie v jihovýchodní Asii. 

 Zachovat úzkou a prospěšnou spolupráci se stávajícími mezinárodními a regionálními 
organizacemi s podobnými cíli a prozkoumat všechny možnosti pro ještě užší spolupráci 
mezi sebou. 

 

Základní principy 

 

Ve svých vzájemných vztazích přijaly členské státy ASEAN tyto základní principy obsažené ve 
Smlouvě o přátelství a spolupráci v jihovýchodní Asii  z roku 1976: 

 

 Vzájemné respektování nezávislosti, svrchovanosti, rovnosti, územní celistvosti a národní 

identity všech národů. 
 Právo každého státu vést svou národní existenci bez vnějšího zásahu nebo nátlaku.  
 Nezasahování do vnitřních záležitostí jednoho druhým. 
 Urovnání rozdílů nebo sporů mírovým způsobem. 
 Zřeknutí se hrozby nebo použití síly. 
 Efektivní spolupráce mezi sebou. 

 
Organizační struktura 
 

Summit ASEAN je nejvyšším a nejdůležitějším orgánem organizace. V rámci něj se setkávají 
nejvyšší představitelé vlád jednotlivých zemí a rozhodují v hlavních otázkách vývoje 

organizace. Summit byl v minulosti svoláván jednou za tři roky a v současné době je svoláván 
každý rok. První se uskutečnil v roce 1976. V období mezi oficiálními summity může dojít 
také k tzv. neformálnímu summitu. Ten řeší akutní a důležité otázky, které je třeba 
neodkladně řešit v době mezi konáním summitů oficiálních. 
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.asean.org/%3Fstatic_post%3Dtreaty-of-amity-and-cooperation-in-southeast-asia-indonesia-24-february-1976-3&usg=ALkJrhhoxdwXZQuwGqCfTKAc10qA2Jn44Q
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Setkání ministrů jsou také prováděna každoročně. Nejde jen o setkání ministrů zahraničních 
věcí, ale o setkání ministrů všech ministerstev. Ministři zahraničních věcí však, pokud je 
třeba, jednají i v období mezi oficiálními setkáními. K setkání ministrů zahraničních věcí 
členských zemí dochází již od roku 1967 a jejich vedení rotuje mezi jednotlivými zeměmi.  
 

Ústřední sekretariát je vlastně forma stálé komise, která má na starosti běžnou agendu 

organizace a rozhoduje o méně závažných úkolech. Sídlí v Jakartě v Indonésii a skládá se ze 
zástupců jednotlivých zemí. V jejím čele stojí Generální tajemník ASEAN. Ten je volen na 
pětileté období a jeho prací je navrhování, řízení a uvádění aktivit ASEAN do praxe. O těchto 
aktivitách se rozhoduje na Summitu nebo na Setkání ministrů. Generálním tajemníkem musí 
být zvolen někdo, kdo svou prací dlouhodobě přispívá k existenci a funkci ASEAN, současným 
Generálním tajemníkem je Le Luong Minh z Vietnamu. Do funkce nastoupil v roce 2013.  

 
Národní sekretariát 
 

Národní sekretariáty se nacházejí v každé ze členských zemí a vykonávají podobný druh 
práce jako Ústřední sekretariát, samozřejmě na nižší úrovni. 
 

Komise 
 

Komise jsou prakticky nejnižší články agendy ASEAN. Starají se o jednu jasně stanovenou 
oblast, jako jsou např. životní prostředí, práce, zdraví, obchod apod. Tyto komise lze dále 
rozdělit na subkomise a různé expertní, nebo  pracovní skupiny. 
 

Důležité instituce 
 

Bezpečnostní komunita ASEAN 
 

Bezpečnostní komunita ASEAN (ASC – ASEAN Security Community) se zaměřuje na zajištění 
mírového soužití států v regionu a na životě v právním, demokratickém a harmonickém 
světovém prostředí. ASC se zaměřuje na politický vývoj, vytváření norem, prevenci a řešení 

konfliktů a na post-konfliktní peacebuilding. Platforma byla založena 7. října 2003 v Indonésii 
v rámci II. deklarace o shodě členů ASEAN.AEC – ASEAN 

 

Ekonomické společenství  
 
Ekonomické společenství (Economic Community) ASEAN bylo také založeno 7. října 2003. 

Jejím cílem je vytvořit stabilní, prosperující a konkurenceschopný ekonomický region. Snaží 
se vytvořit region založený na volném pohybu zboží, služeb, investicí a kapitálu. Dále se snaží 
snížit socio-ekonomické rozdíly mezi obyvatelstvem a snížit chudobu.  

 

Společensko-kulturní společenství 
 

Společensko-kulturní společenství ASEAN (Socio-cultural Community) bylo založeno 7. října 
2003. Jejím cílem je svázat státy na základě společné regionální integrity, zvýšením životního 
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standardu, poskytnutím pracovních možností a studia a spoluprací ve zdravotnictví. Od roku 
1979 je udělována literární cena (SEA Write Award), v roce 1984 pak byl uveden ochranářský 
projekt ASEAN Heritage Parks, jakási obdoba seznamu přírodního dědictví UNESCO, který v 
současnosti zahrnuje již 35 přírodních rezervací v celé jihovýchodní Asii. Mimořádnou 
pozornost obyvatel jihovýchodní Asie vykazují především sportovní hry ASEANu, tzv. SEA 
Games (Southeast Asian Games), pořádané pod tímto názvem od r. 1975, či fotbalové 
mistrovství ASEANu (ASEAN Football Championship), pořádané každý sudý rok pravidelně od 
roku 1996.  

 

Regionální fórum 
 

Regionální fórum ASEAN (ASEAN Regional Forum, ARF) bylo založeno v roce 1974 a působí v 
následujících třech hlavních oblastech: 
 

 budování důvěry mezi státy regionu; 

  rozvoj preventivní diplomacie; 

 vypracování přístupu ke konfliktům.  

 

Jedná se o otevřenou platformu, takže se ho účastní i další asijské a neasijské státy, například 
Čínská lidová republika, Japonsko, oba korejské státy, Ruská federace, Spojené státy 

americké, Austrálie, Evropská unie a další. V ARF se diskutuje o hlavních problémech  

v regionu, včetně terorismu. 
 

Právní asociace ASEAN  
 

Právní asociace ASEAN (ASEAN Law Association, ALA) byla založena roku 1979 v Jakartě  
a sjednocuje všechny právní profese: soudce, profesory práva, vládní právníky a další. ALA se 
snaží o pochopení a harmonizaci práva v regionu a má klíčovou roli při sjednocování politiky 
členů ASEAN.  
 
ASEAN a mimoregionální aktéři 
 

ASEAN spolupracuje prakticky se všemi důležitými státy světa, a to v rámci dohod APEC (Asia 
– Pacific Economic Cooperation), ANZFTA (Australia – New Zealand Free Trade Area), 

UABC (US – ASEAN Bussines Council), AAECP (Australia Economic Cooperation Programme), 

EALAF (East Asia – Latin America Forum) a mnohých dalších. ASEAN též spolupracuje 

i s dalšími mezinárodními organizacemi, jako je Evropská unie či Organizace spojených 
národů, se kterými vytvořila tato organizace mnohé společné orgány. V roce 1996 se 
uskutečnil ASEM I, tedy summit Asia – Europe Meeting, který je považován za zlomový, 
protože šlo o první jednání mezi jihovýchodoasijskými státy a Evropou. ASEAN od roku 1992 
spolu s Čínou pracuje na postojích v chování států v jihočínském moři. Zástupci ASEAN  

a Čínské lidové republiky se setkávají čtyřikrát ročně a vyjednávají o mezistátních vztazích, 
mírovém řešení a kooperaci. V květnu 1999 ASEAN navrhl jednání zúčastněných stran 
konfliktu ve východním Timoru. Zhruba o tři měsíce později proběhlo jednání v Aucklandu, 
jehož výsledkem byla účast ASEAN na misi Organizace spojených národů UNTAET  
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(UN Transitional Administration in East Timor), kterou pozvala Indonésie. UNTAET spravovala 

problematické území a připravovala zemi na samostatnost. ASEAN se též účastnil 
humanitární pomoci do oblasti a žádal o pomoc světové společenství, aby byl dosažen mír, 
stabilita a plná nezávislost Východního Timoru, odtrženého od Indonésie, což výrazně 
přispěje k celkové stabilitě v regionu. ARF se v roce 2000 poprvé zúčastnila Korejská lidově 
demokratická republika a v červnu 2000 ASEAN podpořil historický summit obou korejských 
států v Pchjongjangu, který vyvrcholil podepsáním deklarace o seversko-jižní solidaritě 
(North-South Joint Declaration), první takové smlouvy mezi  korejskými státy od roku 1945.  

 

ASEAN se dále snaží podpořit mírový vývoj v severovýchodní Asii za pomoci dialogu  
a kooperace v ekonomických, sociálních a politických oblastech na národním i mezinárodním 

stupni.  
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