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Abstrakt 

Tato bakalářská práce hodnotí vliv politického a etnického uspořádání  Bosny a Hercegoviny 

na její vztahy s EU. Práce využívá koncept kondicionality a zkoumá jeho fungování  

v případě Bosny a Hercegoviny. V rámci práce je analyzován relevantní historický kontext 

a zároveň dlouhodobý vývoj vztahů Bosny a Hercegoviny a EU. Hlavní důraz je kladen na 

analýzu probíhajícího Stabilizačního a asociačního procesu a perspektivu členství Bosny a 

Hercegoviny v EU. Z časového hlediska je pozornost kladena především na období od 

identifikace BiH jako potenciálního kandidáta na členství v EU, to jest od roku 2000 až do 

současnosti. Práce je případovou studií. Prvním výzkumným cílem práce je zhodnotit vliv 

kroků politických aktérů jednotlivých konstitutivních národů Bosny a Hercegoviny na 

vztahy s EU. Druhým výzkumným cílem je zhodnocení toho, zdali jsou v případě Bosny a 

Hercegoviny splněny představené předpoklady pro fungování kondicionality ze strany EU. 

V neposlední řadě jsou v práci pro potřeby zhodnocení výše uvedeného tématizovány 

aspirace jednotlivých konstituvních národů.    
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Abstract 

This bachelor thesis aims to evaluate the influence of the political system and ethnic 

heterogeneity of  Bosnia and Hercegovina on its relationship with the EU. The thesis uses 

the concept of political conditionality and examines its functioning in the case of Bosnia and 

Hercegovina. The relevant historical context, as well as the longtime development of 

relationship with the EU, is analyzed within the thesis. The primary focus is placed on the 

analyses of the ongoing Stabilisation and association process and EU membership 

perspective. Given the time perspective, the main emphasis is placed on the period from 

2000 to the present. The thesis is a case study. The first goal of the thesis is to asses the 

influence of political actions of the key political actors of particular constitutive nations on 

the relation between Bosnia and Hercegovina and the EU. The second one is to asses whether 

the presented conditions for conditionality functioning are met in Bosnia and Hercegovina. 

Last but not least, the thesis deals with the individual aspirations of the constitutive nations. 
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Úvod 

Území Bosny a Hercegoviny je z hlediska struktury obyvatelstva jedním z 

nejkomplikovanějších a nejčlenitějších v Evropě. V průběhu dějin tento prostor procházel 

značnými změnami a střety mocností i jejich kultur. Na základě těchto faktorů je území 

Bosny a Hercegoviny i celého západního Balkánu prostorem, kde je stále patrný střet 

východních a západních politických struktur.1 

Po rozpadu Jugoslávie se region západního Balkánu stal prostorem možného rošiřování EU. 

Členství států bývalé Jugoslávie v EU je považováno za strategicky významné a jako krok 

k dlouhodobé stabilizaci regionu.2 Konkrétně Bosna a Hercegovina je státem, který krvavým 

rozpadem Jugoslávie utrpěl nejvíce.3 Tehdejší strany konfliktu představují dnešní celky 

federace a konstitutivní národy dnešní BaH. Na základě toho má dnešní BaH velmi 

komplikovaný politický systém. Skrze zmíněný komplikovaný politický systém a rozdílné 

motivace potažmo konstitutivních národů vyvstává otázka, jakou měrou tyto skutečnosti 

samy o sobě ovlivňují vyjednávání s EU a plnění Kodaňských kritérií.4 5 

Celý proces přibližování je dosud velmi pomalý. BaH jako potenciální člen EU neplní 

závazky asociačních dohod ve stanovených termínech a zásadní postup v klíčových bodech 

jednání neprobíhá. V BaH, a zejména ve Federaci BaH, je integrace země v EU většinově 

vnímána a prezentována jako příslib stabilizace a udržitelného růstu do budoucna. Zároveň 

je členství v EU příslibem politického ukotvení BaH v evropských politických strukturách a 

posvěcení současné podoby státu. Je zřejmé, že se percepce možného vstupu BaH do EU 

v jednotlivých entitách BaH liší. EU sehrála a stále sehrává klíčovou roli v poválečné 

rekonstrukci BaH.6 Finanční a materiální pomoc ze strany EU byla tím, co mělo poválečnou 

                                                           
1DIZDAREVIĆ, Raif. Od smrti Tita do smrti Jugoslávie: svědectví. Praha: Vašut nakladatelství, 2002. ISBN 

80-7236-171-6. Předmluva  

2 NIGOUL, Claude. Les Balkans occidentaux sous la tutelle de la communauté internationale. L'Europe en 

Formation [online]. 2008, 349 - 350(3) [cit. 2019-04-22]. s.22-23 

3 BERGHEZAN, Georges. Bosnie-Herzégovine, 25 ans plus tard: de la guerre à une difficile 

réconciliation [online]. Brusel: GRIP, 2016 [cit. 2019-04-11]. s.36-37 

4 PELIKÁN, Jan, Tomáš CHROBÁK, Jan RYCHLÍK, Stanislav TUMIS, Ondřej VOJTĚCHOVSKÝ a 

Ondřej ŽÍLA. Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje. Praha: 

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. ISBN 978-80-7308-648-0. s.116 

5 MACDOWELL, Andrew. Dayton Ain’t Going Nowhere: The Dayton Agreement was meant to end a war, 

not govern a state. But now, 20 years later, Bosnia is still stuck with it. Foreign Policy [online]. 2015 [cit. 

2017-05-21]. 

6 TURČILO, Lejla. Bosnia-Herzegovina and the Eu: Strong European Identity in Spite of 
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BaH stabilizovat, rekonstruovat a dovést do stavu, kdy by mohla konstruktivně jednat o 

eventuálním členství.7 Celý dosavadní proces od první oficiální identifikace BaH jako 

kandidáta na členství až k podání žádosti o členství trvá nadstandardně dlouho. Zároveň se 

v rámci odborného diskurzu v rychlosti procesu neočekává zásadní obrat a nepředpokládá 

se vstup BaH do EU v horizontu příštích 10 let.8  

V poslední dekádě také vzrůstají separatistické tendence RS, která je v rámci BaH vysoce 

autonomním celkem. Míra autonomie obou entit BaH se v některých ohledech blíží 

konfederaci. Dále se v poslední době tématizuje zájem bosenských Chorvatů, kteří z většiny 

žijí ve Federaci BaH, na vytvoření chorvatské entity. Na základě Daytonských dohod se 

území dnešní RS a Federace BaH de facto etnicky homogenizovalo.9 RS je dnes z 82 procent 

obývána Srby, naopak ve Federaci BaH žije asi jen 2,5 procenta srbské populace celé BaH.10 

Tato míra etnické homogenity funguje jako faktor podporující srbské secesní tendence.11  

Tématem práce je „Federalizace a etnické rozdělení BaH jako faktor ve vztazích s EU“. 

Cílem práce je zhodnotit vliv stávajícího politického uspořádání v BaH na její přibližování 

a vstup do EU. Samotné politické uspořádání v zásadě odráží etnické rozdělení státu. Práce 

se věnuje reakcím BaH na požadavky institucionální stability a fungování principů 

demokracie a právního státu ze strany EU. Věnuje se reakcím a krokům politických aktérů 

všech konstitutivních národů v obou entitách BaH i v rámci BaH. Dále se práce zabývá tím, 

zdali jsou v případě BaH splněny dílčí předpoklady pro úspěšnost kondicionality.  

  

                                                           

Scepticism [online]. 2013 [cit. 2019-04-13]. 

7 BRLJAVAC, Bedrudin. Assessing the european criteria in Bosnia ans Herzegovina: a litmus test for the 

European Union. Journal of Comparative Politics [online]. 2012, 5(1) [cit. 2017-05-21]. s.6-8 

8 Bosna požádá o vstup do EU v polovině února. ČT24 [online]. 27. 1. 2016 [cit. 2018-09-28]. 

9 PELIKÁN, Jan, Tomáš CHROBÁK, Jan RYCHLÍK, Stanislav TUMIS, Ondřej VOJTĚCHOVSKÝ a 

Ondřej ŽÍLA. Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje. Praha: 

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. ISBN 978-80-7308-648-0. s.124-128 

10 AGENCIJA ZA STATISTIKU BIH. Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. 2013. 

11 ŽÍLA, Ondřej. "Jedna si jedina moja domovina?": etno-demografické proměny Bosny a Hercegoviny v 

letech 1945-2013. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014. ISBN 978-80-7308-523-0. s.230 
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1 Koncept kondicionality 

Jako teoretický koncept jsem se v této práci rozhodl použít koncept kondicionality. Politická 

podmíněnost předpokládá plnění požadavků EU na základě předpokládané výnosnosti a 

výhodnosti pro daného aktéra, u něhož je možnost čerpání benefitů plynoucí ze členství v 

EU podmíněna splněním určitých politických a ekonomických kritérií. 

Tímto je z pozice EU dosaženo reformního procesu, skrze který se daný stát přibližuje 

členství. V tomto kontextu politická podmíněnost ze strany EU slouží jako nástroj k 

vynucení politických reforem za účelem demokratizace a zároveň, jako teoretický rámec 

k vysvětlení kauzality mezi vyhlídkou na členství v EU a úspěšným procesem 

demokratizace či ekonomické transformace v dané zemi.12 Úspěšnost kondicionality jako 

nástroje se odvíjí od několika předpokladů. Jsou to: 

Atraktivní pobídka (Attractive incentive). EU musí nabídnout něco, o co má stát skutečně 

zájem. To může být samotné členství. Ale i průběžná materiální podpora. 

Důvěryhodnost (Credibility). Nabízené benefity musejí být reálné. EU je musí být schopna 

dodat. Zároveň musí být takového charakteru, aby bylo možné daný stát ihned odstřihnout 

od čerpání takového benefit, nebo potrestat jeho neplnění závazku. Pro důvěryhodnost je 

klíčová existence jasně daných hodnotících kritérií a mechanismů. 

Výhodnost přijímání požadavků (Low adoption costs). Náklady (ne pouze materiální) na 

přijetí pobídek EU musí být menší než benefity z EU či členství v EU plynoucí. Výše nákladů 

přijímání požadavků stoupá na základě existence alternativ (viz. Nedostatek alternativ) a 

také na základě existence partikulárních zájmů zúčastněných subjektů, které jsou v rozporu 

se záměry EU (viz. Partikulární zájmy zúčastněných subjektů). 

Nedostatek alternativ (Lack of alternatives). Daný stát nemá jinou geopolitickou alternativu 

než přidružení k EU. Resp. Žádná alternativa se nepřibližuje svojí výhodností k výhodám 

vstupu do EU. 

Asymetrie ve vyjednávání ve prospěch EU (Asymmetry in negotiations in favour of the EU). 

Z ostatních předpokladů vyplývá, že pro stát je členství v EU mnohem důležitějším než pro 

EU. A pozice EU je ve vzájemných jednáních výše než pozice státu. Tato potřebná asymetrie 

                                                           
12 REINHARD, Janine. EU DEMOCRACY PROMOTION THROUGH CONDITIONALITY IN ITS 

NEIGHBOURHOOD: THE TEMPTATION OF MEMBERSHIP PERSPECTIVE OR FLEXIBLE 

INTEGRATION?. Caucasian Review of International Affairs. 2010, roč. 4, č. 3, s. 196-213. s.197-200 
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se zvyšuje s nedostatkem alternativ. Zároveň její zachování vyžaduje neexistenci výrazných 

zájmů v cílové zemi ze strany EU. 

Partikulární zájmy zúčastněných subjektů (Interests of important stakeholders and veto 

players should not be harmed). Záměr EU by neměl být v rozporu se zájmy zúčastněných 

stran v dané zemi. Naopak je velmi ´přínosné, pokud je záměr EU v zájmu přímo 

zúčastněných subjektů. 

Kondicionalita je zároveň nástrojem demokratizace dané země. Demokratičnost režimu je 

klíčovou součásti politické části Kodaňských kritérií.13 Skrze to můžeme mapovat vliv 

kondicionality EU na pilíře tranzice a konsolidace demokratického režimu dle Linze a 

Stepana. Ti uvádí 5 hlavních pilířů úspěšné tranzice a konsolidace demokratických režimů. 

Je to Občanská společnost (Civil society). EU může jako vnější aktér trvat na vytvoření 

rámce fungující občanské společnosti. Ta však sama o sobě leží mimo vliv establishmentu a 

vlády samotné. Takový rámec je k tomu sice nezbytný, ale k trvalé konsolidaci samotný 

nestačí. Dále Politická společnost (Political society). Stejně jako u občanské společnosti 

může být EU z vnějšku vynucen pouhý rámec, který sám o sobě nemůže mít rozhodující 

roli. Svobodné a spravedlivé volby (Free and fair elections). Naproti tomu atributy voleb 

mohou být zcela ovlivněny kondicionalitou EU, protože náležistosti voleb jsou dány 

zákonem, jehož změnu lze vyjednat či vynutit. Nehledě na to, že existuje nástroj (OSCE), 

kterým lze demokratičnost voleb zpětně zjišťovat a měřit. Dále Vláda práva (Rule of law 

and bureaucracy). Samozřejmě lze pomocí EU kondicionality dosáhnout formální 

implementací norem. Dodržování a fungování „Rule of Law“ je ale hlavně záležitostí jejich 

politické kultury. Respektive na lokálních a hierarchicky nižších úrovních je to skrze 

kondicionalitu těžko ovlivnitelné. A nakonec Hospodářská společnost (Economic 

society).14 

Moje práce se bude zaměřovat zejména na podmínky, které jsou součástí politické části 

Kodaňských kritérií. To jsou existence demokracie a právního státu, dodržování lidských 

práv a respektování menšin a institucionální stabilita. Schimmelfennig identifikuje tři hlavní 

                                                           
13 Kodaňská kritéria jako soubor podmínek pro členství v EU se dělí na část politickou, část ekonomickou a 

na kritéria administrativní a institucionální kapacity pro implementaci požadavků EU. Přístupová kritéria 

byla poprvé definována v rámci zasedání Evropské rady v Kodani v roce 1993. Viz. Conclusions of The 

European Council in Copenhagen in 1993. Copenhagen, 1997. s. 13 
14 REINHARD, Janine. EU DEMOCRACY PROMOTION THROUGH CONDITIONALITY IN ITS 

NEIGHBOURHOOD: THE TEMPTATION OF MEMBERSHIP PERSPECTIVE OR FLEXIBLE 

INTEGRATION?. Caucasian Review of International Affairs. 2010, roč. 4, č. 3, s. 196-213. s.200-203 
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modely takzvaného vnějšího vládnutí (External governance) EU pomocí konceptu 

kondicionality. Modelem aplikovaným na BaH je takzvaný Model vnějších pobídek (The 

External incentives model). Pro fungování tohoto modelu je zásadní předpoklad, že stát 

přijímá pravidla vyžadovaná EU v případě, že benefity z toho plynoucí přesahují náklady 

spojené s přijímáním pravidla.15 Poměr zisků a nákladů respektive celková výhodnost, která 

představuje jeden z šesti zmíněných předpokladů pro funkčnost kondicionality dle Reinhard  

se dále odvíjí od následujících faktorů. Prvním je Podmíněnost benefitů a podmínek 

(Determinacy of conditions, Determinacy hypothesis), respektive nabídnutí konkrétních 

výhod a kroků za konkrétní plnění požadavků. Dále Velikost a rychlost odměňování (Size 

and speed of rewards, rewards hypothesis). Efektivita příjímání pravidel EU stoupá úměrně 

k velikosti a rychlosti obdržených odměn. Poté Hodnověrnost kondicionality (Credibility 

of conditionality, credibility hypothesis). Ve smyslu, že pravděpodobnost přijmutí EU 

pravidel se zvyšuje s důsledností „trestání a odměňování“ na základě plnění závazků ze 

strany cílových zemí vůči EU. Dále jsou to Veto aktéři a velikost nákladů přijímání 

požadavků (Veto players and adoption costs, adoption cost hypothesis). Větší množství 

aktérů s možností veta příjímání pravidel a závazků k EU a udržování statutu-quo vyhovující 

jejich partikulárním zájmům, snižuje pravděpodobnost přijímání pravidel EU.16 

V práci bude EIM použit za účelem analýzy síly vztahu EU a BaH. Zároveň poslouží ke 

zhodnocení perspektivy členství v EU. Konkrétně skrze analýzu představených předpokladů 

fungování kondicionality bude vyhodnoceno, jaké jsou nejzávažnější překážky pro plnění  

reformních agend v rámci cesty ke splnění Kodaňských kritérií.   

                                                           
15 EIM (The External incentives model) je jedním ze tří modelů vnějšího vládnutí. Dalšími dvěma 

alternativními modely jsou „The Social learning model“ a „The Lesson-drawing model“. Viz. 

SCHIMMELFENNIG, Frank a Ulrich SEDELMEIER. Governance by conditionality: EU rule transfer to the 

candidate countries of Central and Eastern Europe. s.675-676. EIM byl modelem aplikovaným na země 

střední a východní Evropy. Stejně tak slouží jako nástroj analýzy kondicionality EU vůči zemím Evropy 

jihovýchodní, potažmo zemím západního Balkánu. Viz MALTA, Michal, Frank SCHIMMELFENNIG a 

Tomasz WOZNIAKOWSKI. The Europeanization of Eastern Europe: the External Incentives Model 

Revisited [online]. Florence: European University Institute, 2018 [cit. 2019-05-02]. s. 32-33 
16 SCHIMMELFENNIG, Frank a Ulrich SEDELMEIER. Governance by conditionality: EU rule transfer to 

the candidate countries of Central and Eastern Europe. Journal of European Public Policy [online].2004 [cit. 

2017-05-21]. s. 671-675 
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2 Metodologie 

Práce je případovou studií, která se detailně zaměřuje na klíčové aspekty daného případu. 

Konkrétně se jedná o jedinečnou případovou studii, neboť z povahy a ojedinělosti případu 

vyplývá, že interpretativní uchopení případu je vhodnější variantou než snaha o studii 

instrumentální snažící se o širší zobecnění.17 Práce detailně mapuje kroky BaH k členství v 

EU. Zároveň se práce zaměřuje na politické kroky a diskurz v rámci jednotlivých entit BaH, 

respektive jejich parlamentů a politických reprezentací. V práci je využita teorie politické 

podmíněnosti, která předpokládá plnění daných podmínek a kritérií ze strany státu na 

základě vnější motivace. V případě BaH jde o dílčí kroky k plnění Kodaňských kritérií, které 

jsou motivovány možným vstupem do EU a průběžnou materiální podporou.18 Práce se 

zaměřuje zejména na plnění politické části Kodaňských kritérií. Dále práce analyzuje vývoj 

vzájemných vztahů BaH a EU od konce války v roce 1995 až do současnosti. Hlavní důraz 

je přitom kladen na období 2000 až 2019, respektive na dobu od identifikace BaH jako 

možného budoucího člena EU až do současnosti. Od tohoto momentu se dá hovořit o 

možném členství v EU jako o hlavní pobídce kondicionality. Cílem práce je zmapovat reakce 

a kroky politických aktérů v BaH a vyhodnotit to, jak se promítají do vztahů s EU. Zároveň 

je cílem práce na základě získaných informací zhodnotit, zdali je v případě BaH splněno 6 

představených předpokladů pro úspěšnost kondicionality dle Reinhard. Pro tyto účely jsem 

zformuloval následující dvě výzkumné otázky. 

1) Jak se kroky politických aktérů jednotlivých konstitutivních národů v BaH a v 

rámci jednotlivých entit promítají do vztahů s EU? 

2) Jsou v případě BaH splněny předpoklady pro fungování kondicionality a její 

úspěšnost? 

Reakce a kroky politických aktérů v RS, Federace BaH a v rámci celé BaH, jsou reakcemi a 

kroky všech klíčových politických aktérů jednotlivých konstitutivních národů. Klíčoví aktéři 

jsou jednotliví politici, politické strany, či politické frakce v rámci vrcholných politických 

pozic a orgánů celé BaH i jednotlivých entit. Ti mají potenciál se skrze svůj vliv a postavení 

                                                           
17 DRULÁK, Petr. Jak zkoumat politiku: kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. 

Praha: Portál, 2008. s. 29-31 
18 REINHARD, Janine. EU DEMOCRACY PROMOTION THROUGH CONDITIONALITY IN ITS 

NEIGHBOURHOOD: THE TEMPTATION OF MEMBERSHIP PERSPECTIVE OR FLEXIBLE 

INTEGRATION? Caucasian Review of International Affairs. 2010, roč. 4, č. 3, s. 196-213. s.198 
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stát takzvanými Veto aktéry.19 Analýza se zaměří jednak na aktéry a jejich strany, které jsou 

etnicko-nacionálního charakteru. Mezi ty se v RS řadí SNSD a SDS. Ve Federaci BaH jsou 

to bosňácká SDA a chorvatská HDZ BiH. Dále poté na strany multietnické, které jsou z 

většiny voleny Bosňáky ve Federaci BaH. To jsou SDP a DF. Tyto vybrané politické 

subjekty jsou v rámci BaH a entit dlouhodobě nejpodporovanější a nejvíce se podílí na 

tvorbě politiky BaH vůči EU.20 21   

                                                           
19 SCHIMMELFENNIG, Frank a Ulrich SEDELMEIER. Governance by conditionality: EU rule transfer to 

the candidate countries of Central and Eastern Europe. Journal of European Public Policy [online].2004 [cit. 

2017-05-21]. s.674 

20 ĆUKOVIĆ, Aleksandar. PARTIJSKI SISTEM BOSNE I HERCEGOVINE. Socioeconomica [online]. 

2013, 2(4), 375-388 [cit. 2019-04-11]. s. 382-386 
21 STOJAROVÁ, Věra a Peter EMERSON. Party politics in the western Balkans. New York: Routledge, 

2010 [cit. 2019-04-11]. ISBN 0-415-55099-8. s. 30-31,46-47 
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3 Historický kontext 

3.1 Rozpad Jugoslávie 

V roce 1980 zemřel doživotní prezident, předseda Komunistického svazu Jugoslávie a 

vrchní velitel Jugoslávské lidové armády Jozip Brozs Tito. Jeho autorita a prestiž byly 

takové, že se jevilo jako téměř nemožné, aby jeho kult byl někým nebo něčím nahrazen. 

Relativně záhy se začaly v prvních náznacích projevovat vážné ekonomické problémy, 

kterým Jugoslávie čelila. Faktory jako ropné šoky v 70. letech 20. století a tlak věřitelů v 

jejich důsledku zapříčinily počátek drastické recese. Vnitřní i vnější dluh SFRJ začal bobtnat 

mimo únosnou mez. Ke konci 80. let se inflace pohybovala kolem 1000 procent ročně. 

Ekonomická situace Jugoslávie se zhoršila natolik, že se společnost v přímé návaznosti na 

to začala dostávat do tenze. Titova smrt zároveň nebyla jen symbolickou tečkou, ale 

znamenala změnu politického uspořádání. Předsednictví v rámci Předsednictva SFRJ se po 

Titově smrti stalo rotujícím mezi zástupci jednotlivých republik a svazu komunistů 

Jugoslávie. V průběhu 80. let se mezi jednotlivými federativními republikami a jejich národy 

začaly tématizovat spory dob minulých. Koncem 80. let se situace vyostřila natolik, že se 

reforma celé federace a její zachování začaly jevit jako neuskutečnitelné. Federální vláda 

přestala mít větší množství autority a vážnosti. Na scéně se znovu objevily dlouho 

potlačované antagonismy národů. Federace fakticky přestala fungovat. Situace nabrala 

největších obrátek s faktickým rozkladem svazu komunistů Jugoslávie, který opustliy 

chorvatská a slovinská delegace. V jednotlivých republikách proběhly na jaře 1990 první 

svobodné volby, které v Chorvatsku vyhrála strana HDZ v čele s Franjo Tudjmanem a ve 

Slovinsku opoziční blok DEMOS v čele s Milanem Kučanem. Obě republiky vyhlásily v 

červnu 1991 nezávislost na Jugoslávii. Tento krok byl Brionskou deklarací odložen o 3 

měsíce. Na Slovinskou deklaraci nezávislosti jugoslávské vedení reagovalo vojenskou 

intervencí, což vyústilo v ozbrojený střet nově zformované Slovinské teritoriální obrany s 

Jugoslávskou lidovou armádou. Boje byly zastaveny 6. července a Slovinsko svým 

vítězstvím v takzvané víkendové válce ztvrdilo svůj odchod z federace. Mezitím nezávislost 

vyhlásila ke dni 8. září 1991 i Makedonie a záhy taktéž opustila federaci. Ozbrojený střet na 

sebe nenechal dlouho čekat v sousedním Chorvatsku. Silné srbské populace v Chorvatsku 

odmítly novou Chorvatskou ústavu a vyhlásily nezávislost na Chorvatsku. Předcházející 

střety srbských paramilitárních jednotek s chorvatskou policií a nově formující se armádou 

vyvrcholily intervencí JLA v příhraničních oblastech Středního Chorvatska, Dalmácii a 
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Východní Slavonii. Fronta se zastavila v lednu 1992 v perimetru Srby vyhlášené Republiky 

“Srbská Krajina”. Tento stav vydržel v zásadě až do roku 1995 do chorvatské protiofenzívy 

– operací Bouře a Blesk. Mezitím se na jaře 1992 rozhořel konflikt i v tehdejší Bosně a 

Hercegovině.22 23 Po ukončení konfliktů v Chorvatsku a Bosně následovala ještě krize v 

Kosovu, která se na přelomu let 1998 a 1999 vyostřila taktéž ve válečný konflikt. Konflikt 

si vyžádal intervenci OSN a bombardování Jugoslávie. Takzvaná zbytková Jugoslávie  

existovala až do roku 2003. Poté se transformovala v konfederaci Srbsko a Černá Hora, která 

zanikla v roce 2006 rozdělením na samostatné Srbsko a Černou Horu.24  

3.2 Válka v BaH 

V listopadu 1990 se v tehdejší jugoslávské socialistické republice Bosna a Hercegovina 

konaly první svobodné volby. Ty probíhaly stejně jako v ostatních částech SFRJ na základě 

několik měsíců starých ústavních dodatků umožňující politickou soutěž nekomunistických 

politických subjektů. Volby do obou komor parlamentu BaH znamenaly přesvědčivé 

vítězství nově zformovaných nacionalistických stran (SDA, SDS, HDZ) a naopak porážku 

dvou hlavních “multietnických” platforem. Svazu komunistů BaH a projektu tehdejšího 

předsedy vlády SFRJ Anteho Markoviće Svazu reformních sil Jugoslávie. Vítězné 

nacionalistické strany se na základě výsledků voleb dohodly na vytvoření vládní koalice. V 

letech 1990 a 1991 spolu subjekty koexistovaly zejména na základě společného 

antikomunismu, představě volného trhu a ve víře vzájemného posilování svých pozic 

důrazem na mezietnické tenze. V průběhu roku 1991 se mezitím rozhořely boje v sousedním 

Chorvatsku. Koalice se rozpadla s přijetím memoranda o suverenitě BaH parlamentem BaH, 

na základě čehož srbští delegáti za SDS opustili zasedání Shromáždění BaH. Ještě předtím 

však Radovan Karadžić vystoupil s velmi exponovaným projevem, jehož nejvyhrocenější 

část je Bosňáky často interpretována jako vyhlášení války a hrozba genocidou.25 “Cesta, na 

kterou chcete přivést BaH, je jistá cesta strádání a utrpení. Ta samá cesta, na kterou se daly 

                                                           
22 PELIKÁN, Jan a Miroslav TEJCHMAN. Dějiny Jugoslávie (1918-1991). Praha: Karolinum, 1994, 89s. 

ISBN 80-7066-939-X. s. 79-87 

23 BILIĆ, Ivan: Kronologija raspada SFRJ i stvaranje Republike Hrvatske, National security and the future 

(Zagreb). Volume 6, 2005, Number 1–2., s. 73–184. 

24 PELIKÁN, Jan, Tomáš CHROBÁK, Jan RYCHLÍK, Stanislav TUMIS, Ondřej VOJTĚCHOVSKÝ a 

Ondřej ŽÍLA. Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje. Praha: 

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. ISBN 978-80-7308-648-0. s.286-291, 407-414 

25 BERGHEZAN, Georges. Bosnie-Herzégovine, 25 ans plus tard: de la guerre à une difficile 

réconciliation [online]. Brusel: GRIP, 2016 [cit. 2019-04-11]. ISBN 978-2-87291-087-8. s. 9-10 
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Slovinsko a Chorvatsko. Nemyslete si, že tímto BaH nepřivedete k utrpení a muslimský národ 

v BaH k možnému zničení. Protože, pokud v BaH vypukne válka muslimský národ bude ten, 

který se nebude schopen ubránit.“ 26 27 Nicméně podobné prvky „válečnické“ rétoriky se 

objevovaly už předtím a z více stran než jen z té srbské. Záhy bylo v Banja Luce založeno 

Srbské národní shromáždění. V té době už srbská SDS i chorvatská HDZ začaly kontrolovat 

svá autonomní teritoria na území BaH, na kterých se začaly utvářet a vyzbrojovat 

bosenskosrbské paramilitární síly. SDS na šesti srbských teritoriích zorganizovala 

referendum, ve kterém se 98 % voličů vyjádřilo pro jejich setrvání v SFRJ. Dne 20. ledna 

obdrželo tehdejší Evropské společenství žádost o uznání BaH jako nezávislého suverénního 

státu formulovanou všemi nesrbskými členy kolektivního předsednictví Socialistické 

republiky BaH. ES vyzvalo BaH k uspořádání referenda o nezávislosti na SFRJ. Mezi tím 

byla dne 9. ledna v Banja Luce jednostranně vyhlášena Republika srbská, která 

separatisticky deklarovala nezávislost srbských teritorií na BaH. V průběhu ledna a února se 

v BaH začaly objevovat menší ozbrojené incidenty a Rada bezpečnosti OSN, i vzhledem 

k probíhající misi v Chorvatsku, rozhodla o dislokaci jednotek UNPROFOR v Sarajevu. 

Referendum o nazávislosti se nakonec konalo dne 29. února. Pro nezávislost na SFRJ se 

vyslovilo téměř 99 % hlasujících. Referendum bylo z drtivé většiny bojkotováno srbskými 

voliči. Druhý den voleb byl v centru Sarajeva během srbské svatby zavražděn otec ženicha 

a pravoslavný duchovní bosňáckým gangsterem Ramizem Delalićem. Na základě tohoto 

incidentu byly ještě ten večer postaveny první barikády na některých úsecích kolem 

Sarajeva. Dne 5. dubna byla v Sarajevu organizována manifestace za mír a zákaz 

nacionalistických stran. Manifestace se účastnilo na 100 000 lidí. Odpoledne začali 

demonstraci ostřelovat odstřelovači. Bylo zastřeleno šest demonstrantů. Srbská a bosňácká 

strana se z ostřelování manifestace vzájemně obvinily. Incident zůstává i nadále 

nedostatečně objasněn. Následujícího dne ES i USA uznaly nezávislost BaH. Ještě ten den 

srbské milice rozmístěné v okolí Sarajeva oblehly město. Konflikt se velmi rychle rozrostl 

                                                           
26 HALIMOVIĆ, Dženana. Dodikova loša manipulacija genocidom?. Radio Slobodna Evropa [online]. 

15.8.2018 [cit. 2019-04-12]. 

27 Termín „Muslim“ potažmo muslimský národ jako označení pro slavofonní obyvatelstvo muslimského 

vyznání, se začal používat v druhé polovině 60. Let. Muslimský národ byl jako oficiální kategorie uznán 

v roce 1971. Termín „Bosňák“ začal být bosňáckými představiteli oficiálně používán během války v BaH a 

termín „Muslim“ postupně nahradil. Viz. ŽÍLA, Ondřej. "Jedna si jedina moja domovina?": etno-

demografické proměny Bosny a Hercegoviny v letech 1945-2013. Praha: Filozofická fakulta Univerzity 

Karlovy, 2014. ISBN 978-80-7308-523-0. s.66-68 a BERGHEZAN, Georges. Bosnie-Herzégovine, 25 ans 

plus tard: de la guerre à une difficile réconciliation [online]. Brusel: GRIP, 2016 [cit. 2019-04-11]. ISBN 

978-2-87291-087-8. s.4-5 
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do dalších částí BaH. V průběhu dubna ozbrojené síly loajální SDS kontrolovaly více než 

60 procent teritoria BaH. Síly JLA dislokované v BaH se po vyhlášení nezávislosti ocitly 

mimo jugoslávské území. Na základě toho bylo rozhodnuto o jejich stažení, které započalo 

dne 23. dubna. JLA nicméně na teritoriu vyhlášené RS zanechala kromě velké části svého 

těžkého zbrojního arzenálu i všechny bosenskosrbské příslušníky a dobrovolníky z řad 

důstojníků. Z nich byla v květnu 1992 zformována VRS (Armáda Republiky srbské). Během 

dubna byly taktéž zformovány ARBiH (Armáda Bosny a Hercegoviny) a s podporou 

Záhřebu tzv. Chorvatská rada obrany (HVO). Hned na počátku dubna 1992 začala VRS 

etnicky čistit území v severovýchodní a poté i v severozápadní Bosně. Sarajevo se ocitlo 

zcela obklíčeno a téměř „hermeticky“ uzavřeno. Původní křehká chorvatsko-bosňácká 

aliance se po sériích lokálních střetů definitivně rozpadla na jaře 1993, kdy se mezi nimi 

rozhořel chorvatsko-bosňácký konflikt. Boje se odehrávaly zejména v prostoru střední 

Bosny a Mostaru. Situace se nicméně lišila region od regionu. Na některých místech 

společně HVO a ARBiH nadále koexistovali, na jiných naopak HVO dokonce organizuje 

společné útoky s VRS proti ARBiH. Rok po vypuknutí konfliktu v dubnu a v květnu 1993 

jsou na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady OSN v zemi zřízeny tzv. chráněné zóny v 

Srebrenici, Goražde a Žepě. Členové chorvatské HDZ jsou zároveň zbaveni funkcí ve vládě 

BaH. Člen kolektivního předsednictví a mimo jiné i majitel firmy Agrokomerc Fikret Abdić 

po neshodách s Alijou Izetbegovićem 27. září vyhlašuje autonomní oblast Západní Bosna. 

Jeho ozbrojenci se posléze dostávají do ozbrojených střetů s jednotkami ARBiH. Ke konci 

roku 1993 dosahuje chorvatskobosňácký konflikt symbolického vrcholu v podobě zničení 

ikonického mostarského mostu ze 16. století. Tuhé boje mezi Chorvaty a Bosňáky zároveň 

probíhají v centrální Bosně a jsou příčinou vnitřního vysídlení stovek tisíců civilistů. Již 

v průběhu roku 1993 byly vyjednavači OSN představeny dva návrhy federalizace BaH. 

První tzv. Vance Owenův plán (plán federalizace BaH do deseti autonomních provincií) byl 

odmítnut srbskou stranou. Druhý tzv. Owen Stoltenbergův plán (vytvoření unie tří republik, 

jejichž území by bylo rozděleno do dvou částí) byl odmítnut bosňáckou stranou. Dne 5. 

února 1994 došlo ke krvavému zásahu sarajevské tržnice velkorážní houfnicí, při kterém 

zemřelo 66 civilistů a dalších 140 bylo zraněno. Ze zodpovědnosti za výstřel byla obviněna 

VRS. Zejména na základě toho NATO a OSN vyslovily srbské straně ultimátum ke stažení 

těžkých zbraní do perimetru alespoň 20 km od Sarajeva pod pohrůžkou intervence. Dne 28. 

února NATO začalo s vojenskými vzdušnými operacemi proti VRS. Následně bylo uzavřeno 

bosňácko-chorvatské příměří a smluvně vyjednáno vytvoření bosňácko-chorvatské federace 
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a alianční postup vůči RS. Dne 4. srpna na základě odmítnutí tzv. plánu kontaktní skupiny 

sama Federální republika Jugoslávie uvrhla sankce na RS. ARBiH mezitím získala 

vojenskou kontrolu nad autonomní provincií Fikreta Abdiće Západní Bosna. Na jaře roku 

1995 nařídilo NATO z důvodu srbského bombardování Tuzly a setrvávání na pozicích 

kolem Sarajeva provedení dalších vzdušných úderů proti VRS. Bosenskosrbské síly na to 

zajaly cca 300 vojáků z řad UNPROFOR, aby je použily jako živé štíty a nástroj k zastavení 

vzdušných útoků. Na základě toho byl zpětně zvýšen počet dislokovaných vojáků 

UNPROFOR v zemi a posílen jejich mandát. Dne 11. Července obklíčily jednotky VRS pod 

přímým velením generála Ratka Mladiće jednu z chráněných zón Srebrenici, kde 

zmasakrovaly 7000 tisíc mužů a chlapců. Ten byl později ICTY označen za akt genocidy. 

Dne 29. Srpna přijalo parlamentní shromáždění RS pozměněnou verzi plánu kontaktní 

skupiny. NATO odvolalo vzdušné útoky dne 14. září až po Mladićově souhlasu se stažením 

těžkých zbraní z blízkosti Sarajeva. Úplný klid zbraní a mír nastal až 12. října 1995. Znění 

tzv. Daytonské dohody, která válku trvale ukončila, bylo vyjednáno v průběhu listopadu 

1995. Smlouva byla oficiálně podepsána zástupci jednotlivých stran 14. prosince téhož roku. 

Bosenskochorvatská a bosenskosrbská strana byly zastoupeny prezidenty Chorvatska a SRJ 

Franjo Tudjmanem a Slobodanem Miloševićem. Bosňáckou stranu zastupoval Alija 

Izetbegović. Smlouva byla podepsána za přítomnosti představitelů USA, Francie, UK, 

Německa, Ruska a EU – tedy členů kontaktní skupiny.28 

3.2.1 Daytonské dohody. 

Daytonské nebo také Pařížské dohody jsou tvořeny 11 přílohami, které obsahují podmínky 

mírové dohody a formulují podobu nového multietnického, decentralizovaného státu BaH 

na základě ústavy, která je obsažená přílohou 4. Smlouva dále obsahuje například přizvání 

vojenské mise pod správou NATO IFOR (Implementation force), vytvoření mezinárodní 

policejní mise pod správou OSN a zřízení Úřadu vysokého představitele pro BaH.29 Vysoký 

představitel je jmenován řídícím výborem PIC (Peace Implementation Council), se 

souhlasem Bezpečnostní rady OSN.30 PIC byl ustaven na Konferenci pro nastolení míru v 

Londýně 8.-9. prosince 1995, krátce před oficiálním podpisem Daytonských dohod v Paříži. 

                                                           
28 BERGHEZAN, Georges. Bosnie-Herzégovine, 25 ans plus tard: de la guerre à une difficile 

réconciliation [online]. Brusel: GRIP, 2016 [cit. 2019-04-11]. ISBN 978-2-87291-087-8. s. 9-35 

29 Dayton Peace Agreement. Paris, 1995. 

30 Conclusions of The Peace Implementation Conference held at Lancaster House London. Londýn, 1995.  
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PIC zahrnuje na 55 zemí a mezinárodních organizací podporujících mírotvorný a stabilizační 

proces v BaH. Členy řídícího výboru PIC jsou delegace USA, Kanady, Francie, UK, 

Německa, Itálie, Japonska, EU a Organizace islámské spolupráce.31 V říjnu 1997 byly v 

rámci konference PIC v Bonnu uděleny Vysokému představiteli nové pravomoci, na základě 

kterých mohl zablokovat parlamentem přijmutý zákon nebo odvolat kteréhokoliv politika 

BaH a zakázat mu politickou činnost. Tyto tzv. “Bonnské pravomoci” může uplatnit na 

základě porušení Daytonských dohod, přičemž Úřad vysokého představitele je nejvyšší 

autoritou, která toto porušení posuzuje. Na základě Bonnských pravomocí má vysoký 

představitel právo sám přijmout a vyhlásit dočasná legislativní opatření, pokud strany nesou 

schopny dohody.32 Daytonská dohoda v rámci kroků k trvalému míru a dlouhodobé 

stabilizace zahrnuje ujednání stran na dodržování lidských práv a závazek k podpoře 

repatriačních programů pro návrat válečných uprchlíků a vnitřně vysídlených osob v 

důsledku konfliktu. Dále je ve smlouvě specifikován mandát OSCE pro organizaci voleb v 

BaH i obou entitách a závazky stran k vytvoření komise pro ochranu národních památek a k 

vytváření veřejných akciových společností.33   

                                                           
31 Peace Implementation Council. Office of the High Representative [online]. [cit. 2019-04-12]. 

32 Conclusions of The Peace Implementation Conference in Bonn. Bonn, 1997. 

33 Dayton Peace Agreement. Paris, 1995. 
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4 BaH a EU 

4.1 Poválečná rekonstrukce 

Od roku 1991 až do roku 2000 byla ze strany EU, konkrétně prostřednictvím ECHO 

(Generální ředitelství pro humanitární pomoc a civilní ochranu) poskytnuta pomoc v hodnotě 

1,032 miliardy eur.34 EU zejména po konci války v roce 1995 zintenzivnila svoje strategické 

aktivity v rámci celého západního Balkánu. Byly to hlavně inciativy, které měly za cíl 

posilovat evropské perspektivy BaH a dalších zemí západního Balkánu. První plošně 

aplikovanou koncepcí byla stabilizační a peace-building iniciativa, takzvaný Royaumont 

process. Tento projekt se v zásadě odvinul od již existujícího Paktu o stabilitě v Evropě (Pact 

on Stability in Europe), který měl za cíl rozvíjení diplomatických vztahů zejména se zeměmi 

Východní a Střední Evropy a posilování demokracie v nich. Tato stabilizační iniciativa z 

roku 1993 byla zprvu iniciována hlavně francouzským premiérem Eduardem Balladurem. 

Jedním ze zásadních impulsů k rozvoji této iniciativy byla bezpochyby i tehdejší situace v 

bývalé Jugoslávii. S koncem války v BaH Francouzská strana přišla s projektem obdobného 

ražení jako byl Pakt o stabilitě v Evropě, nicméně tentokrát byl projekt zaměřený na 

Jihovýchodní Evropu. Tento projekt cílil na vybudování dlouhodobé stability a dobrých 

sousedských vztahů mezi zeměmi Jihovýchodní Evropy. Iniciativa byla zakomponována do 

rámce Pařížské mírové konference spolu s dalšími mírovými dohodami. Zásadním krokem 

v rozvoji bilaterálních vztahů BaH a EU bylo vytvoření regionálního přístupu na základě 

politické a ekonomické kondicionality v roce 1997. Konkrétně se jednalo o humanitární 

programy OBNOVA a PHARE, skrze které BaH obdržela finanční a materiální pomoc v 

celkové hodnotě 890,7 milionů eur. V červnu 1997 představitelé EU a BaH zároveň 

podepsali Deklaraci o vzájemných vztazích. V červnu 1998 byl vytvořen CTF (Consultative 

Task Force) pro BaH. Jeho hlavní funkce byla poradní a podpůrná pomoc při přípravě 

smluvních vztahů mezi BaH a EU. Na základě toho a také v kontextu propuknutí a eskalace 

kosovské krize, začátkem roku 1999 EU iniciovalo nastartování tzv. Stabilizačního a 

asocičního procesu (SAP). Skrze něj měla BaH vprůběhu několika let dosáhnout dílčích 

kroků, respektive podrobně smluvně definovaných podmínek. Tato tzv. Stabilizační a 

                                                           
34 KARABASIC, Mersiha. La Bosnie et Herzégovine: entre Dayton et Bruxelles. Genève: Institut européen 

de l'Université de Genève, 2005. Euryopa, 32 [cit. 2019-04-11]. ISBN 2-940174-33-4. s.17  
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asociační dohoda přislibovala vyjednávání o členství v EU a statut kandidátské země.35 36 37 

SAP je rozdělen na tři pomyslné etapy (tzv. trojí kondicionalita). Tou první je realizace 

reforem předcházejících samotnému vyjednávání o SAA (Stabilizační a asociační dohoda). 

Druhou etapou je dosažení reforem nutných k uzavření SAA. Třetí etapou je realizace 

reforem nutných pro samotné členství v EU.38 Na konci roku 2001 Evropská komise přijala 

tzv. Regionální strategii pro BaH (Country Strategy for Bosnia and Herzegovina) na období 

let 2002 až 2006. Nová strategie určila nový rámec pro poskytování pomoci ze strany EU. 

Konkrétně šlo o program CARDS (Community Assistance for Reconstruction, Development 

and Stabilisation).39 Na jeho základě byla BaH poskytnuta průběžná pomoc v hodnotě 503 

milionů eur.40 V říjnu 1999 byl také přijat Stabilizační pakt pro Jihovýchodní Evropu. Tento 

projekt nebyl výhradně v režii EU, podílely se na něm přímo i nepřímo ne jen další nečlenské 

země EU (USA, Kanada, Norsko, Japonsko, Rusko, Švýcarsko), ale i například MMF, OSN, 

NATO, OECD, OSCE či Evropská investiční banka.41 42 Původní Royamount process byl v 

roce 1998 začleněn do Společné bezpečnostní a zahraniční politky EU a v červenci 2000 se 

stal i součástí Stabilizačního paktu pro Jihovýchodní Evropu.43 V roce 2008 byl Stabilizační 

pakt pro Jihovýchodní Evropu nahrazen RCC (The Regional Cooperation Council).44 V 

červnu 2000 se v Santa Maria da Feira konalo zasedání Evropské rady, na kterém bylo o 

všech zemích účastnících se SAP, včetně BaH, rozhodnuto jako o potenciálních kandidátech 

na členství v EU.45 V červnu 2002 bylo rozhodnuto o předání mandátu policejní mise pod 

                                                           
35 ERNHART, Hans-Georg. Prevention and Regional Security: The Royaumont Process and the Stabilization 

of South-Eastern Europe. OSCE Yearbook 1998 [online]. Baden-Baden, 1999, s. 327-346 [cit. 2019-04-11]. 

s. 327-331 

36 BRLJAVAC, Bedrudin. Assessing the european criteria in Bosnia ans Herzegovina: a litmus test for the 

European Union. Journal of Comparative Politics [online]. 2012, 5(1) [cit. 2017-05-21]. s.6-7 

37 KARABASIC, Mersiha. La Bosnie et Herzégovine: entre Dayton et Bruxelles. Genève: Institut européen 

de l'Université de Genève, 2005. Euryopa, 32 [cit. 2019-04-11]. ISBN 2-940174-33-4. s.17 

38 ÉTHIER, Diane. Promotion de la démocratie dans les Balkans: L'efficacité inégale de la conditionnalité et 

des incitatifs. Revue canadienne de science politique. Canadian Political Science Association and the Société 

québécoise de science politique, 2006, (39), 803-825. s.806-811 

39 KARABASIC, Mersiha. La Bosnie et Herzégovine: entre Dayton et Bruxelles. Genève: Institut européen 

de l'Université de Genève, 2005. Euryopa, 32 [cit. 2019-04-11]. ISBN 2-940174-33-4. s. 19 

40 PICARD, Elisabeth, Zehra KACAPOR. Interim/Strategic evaluation of EU IPA pre-accession assistance to 

Bosnia and Herzegovina, 2010. s. 13 

41 ÉTHIER, Diane. Tamtéž, s. 806-811 

42 KARABASIC, Mersiha. Tamtéž, s. 21-22  

43 Ibid. s. 20 

44 Stability Pact for South-Eastern Europe. European Commission [online]. [cit. 2019-04-19]. 

45 BRLJAVAC, Bedrudin. Assessing the european criteria in Bosnia ans Herzegovina: a litmus test for the 
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správou OSN (UNIPTF) do rukou ЕU. Tím vzniká policejní mise EU (EUPM) v BaH. 

Mandát zahrnoval především výcvik a dohled nad policejními složkami BaH. Mise byla 

ukončena v červnu 2012.46 47 Operace NATO IFOR a SFOR (Stablization Force byly v 

prosinci 2004 následovány a vystřídány operací Althea pod záštitou EU. Od roku 2012 je 

její mandát zaměřen zejména na výcvik a budování kapacit Ozbrojených sil BaH.48 49 Od 

roku 2002 EU zřídila funkci Speciálního představitele EU pro BaH jakožto jednoho z 

hlavních představitelů delegace EU v BaH. Tato funkce byla až do roku 2011 vykonávána 

souběžně Vysokým představitelem pro BaH. Od roku roku 2011 fungují oba úřady 

samostatně.50 Od roku 2007 začala být na plánované období (2007-2013) veškerá 

předvstupní a materiální pomoc zastřešována IPA (Instrument for Pre-accession Assistance). 

V rámci něho byla do BaH alokována pomoc v hodnotě 656 milionů eur. Od roku 2014 je 

tento instrument nahrazen IPA II, se kterým se počítá až do roku 2020.51 52 

4.2 Stabilizační a asociační dohoda 

V březnu 2000 byla představena tzv. Road map. V ní bylo identifikováno 18 nezbytných 

podmínek, které BaH musí splňovat, aby byl nastartován SAP (Stabilizační a asociační 

proces). Na základě toho byla Evropskou komisí v roce 2002 vypracována studie 

připravenosti BaH k jednání o SAA.53 Oficiálně byla BaH identifikována jako potenciálně 

kandidátská země v červnu roku 2003 během soluňského summitu.54 V říjnu 2005 Evropská 

komise uznala splnění 16 dílčích podmínek a doporučila otevření vyjednávání o podpisu 

                                                           

European Union. Journal of Comparative Politics [online]. 2012, 5(1) [cit. 2017-05-21]. s. 7 

46 COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. CARDS 2003 financial proposal for Bosnia and 

Herzegovina. Brusel, 2003. s.5 

47 VOGEL, Toby. EU to close police mission in Bosnia: Mission to close down by the middle of next year; 

functions to be handed to EU delegation in Sarajevo. Politico Europe [online]. 21.9.2011 [cit. 2019-04-12]. 

48 Mission Background. European Union Force in BiH [online]. 3.1.2019 [cit. 2019-04-12]. 

49 NATO ends SFOR mission. NATO [online]. 2.12.2004 [cit. 2019-04-12]. 

50 HENDA, Kenan. What Role for the EU Special Representative in Bosnia and Herzegovina after 

Lisbon?. Center for Southeast European Studies [online]. University of Graz, 2012 [cit. 2019-04-22].s 27-40 

51 Turkey-EU Financial Cooperation. Directorate for EU Affairs: Ministry of Foreign Affairs of the Republic 

of Turkey[online]. 22.4.2016 [cit. 2019-04-12]. 

52 Instrument for Pre-accession Assistance. European Commission [online]. [cit. 2019-04-12]. 

53 TURČILO, Lejla. Bosnia-Herzegovina and the Eu: Strong European Identity in Spite of 

Scepticism [online]. 2013 [cit. 2019-04-13]. 

54 BRLJAVAC, Bedrudin. Assessing the european criteria in Bosnia ans Herzegovina: a litmus test for the 

European Union. Journal of Comparative Politics [online]. 2012, 5(1) [cit. 2017-05-21]. s. 7 
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SAA (Stabilizační a asociační dohody).55 V mezidobí let 2008 až 2015 byla de iure v 

účinnosti takzvaná Prozatímní dohoda o obchodu a obchodních záležitostech (Interim 

Agreement), která je svým obsahem částí celé SAA. SAA/IA měla v horizontu deseti let 

připravit BaH k samotnému vstupu do EU. SAA/IA měla BaH umožnit další posílení a 

rozšiřování dosavadních vzájemných vztahů a vazeb s EU. Předmětem samotné IA je obchod 

a ekonomická témata SAP.56 57 Celá SAA vytyčuje 7 hlavních cílů. Jsou to: 

1. podpora úsilí Bosny a Hercegoviny o posílení demokracie a právního státu, 

2. přispění k politické, hospodářské a institucionální stabilitě BaH a stabilizaci regionu 

3. poskytnutí vhodného rámce pro politický dialog, který umožňuje rozvoj úzkých 

politických vztahů mezi stranami (BaH a EU). 

4. podpora úsilí Bosny a Hercegoviny o rozvoj hospodářské a mezinárodní spolupráce, 

prostřednictvím sblížení jejích právních předpisů s právními předpisy Společenství 

5. podpora úsilí Bosny a Hercegoviny o úplný přechod na fungující tržní hospodářství 

6. podpora harmonických hospodářských vztahů a postupného rozvíjení oblasti 

volného obchodu mezi Společenstvím a Bosnou a Hercegovinou 

7. podpora regionálních spoluprací ve všech oblastech zahrnutých v této dohodě.58   

                                                           
55 TURČILO, Lejla. Bosnia-Herzegovina and the Eu: Strong European Identity in Spite of 

Scepticism [online]. 2013 [cit. 2019-04-13]. 

56 EUROPEAN COMMISSION. Bosnia and Hercegovina 2015 Report. Brusel, 2015. s.64 

57 Interim agreement on trade and trade related matters between the EC and BiH. Lucemburk, 2008. 

58 Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi EC a BiH. Lucemburk, 2015. 
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5 Politické kroky reformy 

V srpnu roku 2001 byl po značném mezinárodním tlaku v rámci BaH přijat nový volební 

zákon, na základě kterého proběhly v BaH roce 2002 Všeobecné volby. Tyto volby byly 

jako první v poválečné historii BaH organizovány a řízeny výhradně bosenskými úřady, a 

nikoliv OSCE jako doposud. Zpráva Evropské komise o připravenosti BaH k jednání o SAA 

toto identifikuje jako určité potvrzení toho, že všechny strany účastnící se politické soutěže 

akceptovaly BaH jako společný stát na základě podpory reformního úsilí a vytyčení si 

členství v EU jako hlavní politický cíl.59 Zároveň byly v rámci ústavy Federace BaH a 

volebního zákona BaH přijaty zásadní dodatky z iniciativ šéfa mise OSCE v BaH Roberta 

Barryho a tehdejšího Vysokého představitele pro BaH. Wolfganga Petrische. Tzv. Barryovy 

dodatky změnily systém výběru poslanců do Domu národů Parlamentu Federace BaH. 

Delegáti do Sněmovny národů mohli na základě toho být navrhováni i voleni poslanci 

jednotlivých shromáždění v kantonech respektive župách bez ohledu na jejich příslušnost 

k jednomu z konstitutivních národů. Jinými slovy chorvatští delegáti Domu národů mohli 

být navrhováni a vybíráni bosňáckými poslanci kantonálních shromáždění a naopak. S tím 

souvisí i dodatky z iniciativy Wolfganga Petrische. Srbové nebyli do doby vstupu těchto 

ústavních dodatků v roce 2002 konstitutivním národem v rámci Federace BaH. 

Na základě toho získala srbská strana ve Federaci BaH právo na svůj klub v Domě národů 

Parlamentu Federace BaH. S tím se zároveň změnila i dosavadní struktura horní komory. 

Z původních garantovaných 30 křesel pro delegáty konstitutivních národů (přítomni byli i 

delegáti národnostních menšin v rámci Federace BaH včetně Srbů, všechny menšiny byly 

zastoupeny proporčně dle zastoupení v obyvatelstvu) zbylo 17, nově pro všechny tři 

konstitutivní národy Federace BaH pro kategorii ostatní, to jest národní menšiny, bylo 

vyhrazeno 7 křesel (princip zastoupení národních menšin zůstal stejný). V Domě národů 

platí veto jednotlivých klubů národů, kterým chrání své národní zájmy ve Federaci BaH. 

Před Petrishchovými dodatky byla pro prosazení veta národním klubem potřeba absolutní 

většina jeho delegátů. Po jejich vstupu v platnost se tento minimální počet delegátů pro veto 

zvedl na dvě třetiny. Dále se v rámci těchto dodatků změnil počet křesel v dolní komoře 

z původních 140 na 98. Zároveň se dodatky ústavně garantoval nejnižší možný počet 

delegátů v dolní komoře pro každý z nově tří konstitutivních národů na 6 bez ohledu na 
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výsledek voleb. Jako reakce nespokojenosti se zavedením Barryových dodatků bylo zejména 

představiteli nejsilnější chorvatské strany HDZ iniciováno zformování HNS (Hrvatski 

narodni sabor) jako bosenskochorvatského orgánu s největší legitimitou na základě 

referenda, které kvůli tomu bylo vyhlášeno. HDZ se opakovaně a neúspěšně pokoušela o 

zrušení dodatků. Naopak transformovanému Svazu komunistů BaH SDP (straně 

s internacionálním, ale většinově bosňáckým elektorátem) se podařilo zformovat širokou 

vládní koalici, kterou tvořila jen jedna chorvatská strana s pouhými dvěma poslanci v dolní 

komoře parlamentu Federace BaH. Podle pravidel po zavedení dodatku však nebyla HDZ 

s dalšími chorvatskými stranami schopna vyslovit veto v horní komoře. Na základě toho 

bylo v rámci HNS iniciováno vytvoření shromáždění v rámci všech opčin s chorvatskou 

většinou. Zároveň předseda HDZ a chorvatský člen předsednictva BaH Ante Javelić požádal 

chorvatské vysoké důstojníky sloužící v armádě BaH, aby vypověděli loajalitu federální 

vládě.60 Javelić byl na základě tohoto odvolán ze své funkce v předsednictvu a byla mu 

zakázána jakákoliv politická činnost v BaH až do roku 2009. Tímto krokem bylo ze strany 

Vysokého představitele pro BaH a ze strany mezinárodního společenství vyřčeno jasné 

stanovisko ohledně bosenskochorvatských snah o revizi jejich pozice v rámci Federace BaH 

na základě Washingtonské a Daytonských dohod.61 V prosinci 2016 byly klíčové Barryovy 

dodatky přítomné ve volebním zákoně BaH prohlášeny ústavním soudem BaH za neústavní. 

V červenci následujícího roku byly z volebního zákona z rozhodnutí ústavního soudu BaH 

vyňaty.62  

V březnu 2003 vlády v rámci BaH a entit schválily 5 klíčových závazků k reformě veřejné 

správy na půdě PIC (Peace Implementation Council).63 V únoru 2002 byla řídícím výborem 

PIC přijata nová strategie pro reformu soudnictví a následně začala být nezávisle 

implementována celostátně i v obou entitách. Obrozená strategie pro reformu soudnictví se 

odrážela od předešlého reformního procesu. Tato strategie přinesla zejména odpovědnost 

HJPC (High Judicial and Prosecutorial Council) za výběr soudců a státních prokurátorů v 
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rámci cesty ke kompletní reorganizaci soudnictví.64  

Předsednictví v rámci Rady ministrů BaH na základě Daytonské ústavy původně rotovalo v 

osmiměsíčních intervalech. Doba trvání předsednictví byla v rámci změny zákona o Radě 

ministrů z roku 2002 prodloužena na celé jedno volební období z důvodu zefektivnění práce 

a umožnění dlouhodobějšího plánování předsednictva. Toto zpětně posílilo pozici předsedy 

i celé Rady. Zákonem o Radě ministrů z roku 2002 byli zřízeny i nové pomocné orgány jako 

například Ekonomický a Vnitřněpolitický výbor. Zároveň byla nově zřízena ministerstva 

spravedlnosti a bezpečnosti, což byly nutné kroky k podpisu SAA. Dále bylo dosavadní 

Ministerstvo pro Evropskou integraci nahrazeno DEI (Directorate for European Integration) 

odpovídající přímo předsedovi Rady ministrů.65 Takto bylo učiněno zejména kvůli 

dosavadně nedostatečné kooperaci napříč velkým množstvím ministerstev a orgánů, které 

podepsání SAA vyžadovalo. Zpráva Evropské komise na připravenost BaH k vyjednávání o 

SAA z roku 2003 dále zmiňuje jako problematickou a neuspokojivou spolupráci s ICTY, a 

to zejména v rámci jednotlivých entit.66 Během roku 2003 vlády v rámci BaH a entit přijaly 

strategické dokumenty tzv. Reformní Agendy týkající se reforem soudnictví, veřejné správy 

a ekonomické a vzdělávací reformy. V červenci 2003 byly tyto závazky transformovány v 

nový Akční plán pro implementaci prioritních reforem na období od srpna 2003 do srpna 

2004.67 V říjnu 2004 byl vytvořen Úřad koordinátora reformy veřejné správy PARCO 

(Public Administration Reform Coordinator’s Office).68 V prosinci 2004 Vysoký 

představitel pro BaH oznámil sadu sankcí namířených zejména proti RS. Sankce byly 

odůvodněny jako výsledek nespolupráce s ICTY ze strany RS. To v RS vyvolalo sérii 

protestních nálad, které vyvrcholily rezignací premiéra RS a celého jeho kabinetu.69 Činnost 

parlamentu BaH byla velmi negativně ovlivněna rozhodnutím klubu srbských poslanců k 
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bojkotu zasedání v průběhu května roku 2006. Důvodem k protestu bylo zpoždění ustavení 

Komise pro pravdu a usmíření, která se měla věnovat utrpení Srbů, Chorvatů, Bosňáků, Židů 

a ostatních v Sarajevu během války v Bosně.70 

Podle 3. hodnotící zprávy GRECO (Group of States against Corruption) z roku 2007 

nesplňovala BaH řadu požadavků k účasti v pracovní skupině OSCE zaměřené na úplatky 

při mezinárodních obchodních transakcích, což je nutný mezikrok ke vstupu do OECD Anti-

Bribery Convention. Podle dodatku druhé evaluační zprávy GRECO bylo uspokojivě 

implementováno jen 7 z 16 vydaných doporučení.  

V prosinci 2009 Evropský soud pro lidská práva rozhodl v tzv. případě Sejdić-Finci vs. 

Bosna a Hercegovina. Rozhodnutí soudu prohlásilo fakt, že se poslancem Sněmovny národů 

BaH či členem kolektivního Předsednictví BaH může stát výhradně představitel jednoho ze 

tří konstitutivních národů za ne v souladu s Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a 

svobod.71 72  

V dubnu 2011 NSRS přijala závěry ohledně potřeby konání referenda ohledně fungování 

soudního systému v rámci celé BaH a legitimity některých rozhodnutí Vysokého 

představitele. Jednalo se zejména o iniciativu Prezidenta RS Milorada Dodika. NSRS přijala 

29 závěrů týkajících práce soudů v BaH. Závěry byly tvořeny například výroky o tom, že 

“práce soudů a dalších orgánů činných v trestním řízení ve vyšetřování a stíhání válečných 

zločinů postupuje velice podjatě a selektivně, a s cílem vytvářet negativní kolektivní obraz 

srbského národa ve vztahu k válečným událostem v BaH během 90. let”.73 Následně byla v 

červnu 2011 tato rozhodnutí NSRS zrušena a závěry změněny. V rámci SAA byl s EU 

zahájen Strukturovaný dialog o justici. Dále RNSA během roku 2011 změnila ústavu RS. 

Konkrétně bylo sníženo legislativní quorum z prosté většiny na pouhou třetinu všech 

přítomných. Dále byl přijat dodatek, který zavádí čtvrtého místopředsedu NSRS. Během 

roku 2010 se PARCO nepodařilo implementovat PAR (Public Administration Reform 

Strategy). Respektive i přes vznik PARCO a jeho dostatečné lidské i finanční zdroje se 
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nepodařilo udělat zásadní kroky potřebné k reformě veřejné správy. To bylo způsobeno opět 

nedostatečnou koordinační strukturou v rámci jednotlivých entit a nižších správních celků 

zejména v rámci Federace BaH. V rámci implementace nově vzniklé antikorupční strategie 

a akčního plánu na rok 2009-2014 byl do roku 2011 zaznamenán drobný pokrok. V rámci 

toho byla odstartována kampaň na zvednutí celkového povědomí o této stretegii a metodách 

boje proti korupci. Implementace této strategie měla být monitorována Úřadem pro prevenci 

korupce a pro koordinaci boje s korupcí. V roce 2010 však tento úřad i přes svou existenci 

stále ještě neoperoval. Další problém v nekoordinaci státu a entit se týkal existence CEC 

(Central Election Commission) v rámci BaH a zároveň samostatných nezávislých komisí v 

entitách. Dále dle Zprávy Evropské komise o pokroku BaH za rok 2011 zcela zásadně 

chyběla potřebná harmonizace legislativních ustanovení zajištujících jednotnotné 

uplatňování práva v rámci BaH. I když právní rámec formálně garantoval rovnost před 

zákonem, bezplatná právní pomoc byla nabízena téměř výhradně neziskovými 

organizacemi. Během let 2010 a 2011 pokračoval politický tlak na média doprovázený jejich 

polarizací a fragmentací na základě etnických a politických linií. Status veřejnoprávního 

média BHRT byl totiž pozměněn ke zvětšení kontroly Řídícího výboru nad redakcemi, čímž 

byla nabourána její nezávislost. Zároveň pokračoval politický tlak ovlivňující CRA 

(Communication Regulatory Agency), a to zejména díky tomu, že stále nebyly přijaty 

potřebné reformy a změny zákonů o ministerstvech a dalších správních orgánech, které by 

zajistily nezávislost CRA.74 Implementace zákona ke konání oficiálního censu byla 

Evropskou Komisí identifikována jako výhledová priorita. V roce 2012 nebyly ani po třech 

letech obsazeny tři volné pozice soudců  Ústavního soudu Federace BaH. K prosinci roku 

2018 nebyl ústavní soud Federace BaH stále doplněn na plný počet 9 soudců.75 76 77  

Velmi podstatným ústavním rozkolem v rámci BaH je trest smrti, který je sice v rámci 

Daytonské ústavy zakázán, avšak v ústavě RS nadále existuje moratorium uvádějící trest 

smrti jako prostředek možného trestu. Sada ústavních změn zahrnující jeho úplné zrušení 

byla NSRS přijata už v roce 2012, samotné přijetí bylo ale následně blokováno v 

legislativním procesu. Zpráva Evropské komise zdůrazňuje konkrétně článek 11(2) Ústavy 
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RS, který musí být zrušen, aby ústava entity mohla být považována za v souladu s Evropskou 

politikou lidských práv. Klub bosňáckých delegátů v rámci NSRS trvale blokuje přijetí výše 

zmíněné sady ústavních změn. Bosňácký klub v rámci BaH dlohodobě požaduje 

dvacetiprocentní zastoupení v rámci městského zastupitelstva v Banja Luce. Na tento 

požadavek však srbská strana nechce přistoupit. Situace je tedy patová a blokovaná.78 79 80 

Pokusy o podkopání nezávislosti CRA (Communication Regulatory Agency) v BaH vzrostly 

a zintenzivnily se. V červnu 2011 byla předložena úprava zákona o elektronických 

komunikacích, znamenající volbu členů rady CRA parlamentním výborem.81  

Parlamentní shromáždění BaH nepřijalo změny zákona o identifikačním rodném čísle včas 

díky politickým konfliktům národních klubů v rámci Sněmovny národů BaH. V květnu 2011 

bylo ústavním soudem BaH rozhodnuto o neústavnosti původního zákona a nutnosti jeho 

změny. Nicméně to se nepodařilo ve stanoveném termínu, respektive do vypršení platnosti 

původního zákona. Změny ohledně zákona byly sice přijaty v dolní komoře parlamentu 

Sněmovně reprezentantů, ale nikoliv v horní komoře Sněmovně národů, kde bosňácká strana 

použila veto na ochranu důležitých národních zájmů. Stejně tak, jako zákon o identifikačním 

čísle, neprošly ani změny zákona o pobytu.82 

 V listopadu 2013 po několika sériích vyjednávání Evropská komise iniciovala speciální 

setkání prozatímního výboru, které se odehrálo za učelem znovunastolení efektivního 

vyjednávání a dialogu mezi EU a BaH. V reakci na situaci Evropská komise vyhlásila 3 nové 

iniciativy. Rozšíření strukturovaného dialogu mezi EU a BaH o justici (EU-Bosnia and 

Herzegovina Structured Dialogue on Justice), zrychlení implementací projektů pod IPA 

(Instrument for Pre-accession Assistance) a posílení správy ekonomických záležitostí 

(economic governance). První iniciativa, Strukturovaný dialog o justici zaměřující se na 

reformu soudnictví a problémů týkajících se vyšetřování válečných zločinů byl rozšířen o 

otázky právního státu. Neúspěšný pokus obměnit vládu Federace BaH v prosinci 2013 

vyústil v rezignaci předsedy Sněmovny reprezentantů Federace BaH. Nový předseda byl 

jmenován až koncem dubna 2013, což dle zprávy Evropské komise opět zhoršilo koordinaci 
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a kooperaci mezi parlamentem, vládou i kantony a mělo další negativní dopad na příjímání 

potřebné EU legislativy. V říjnu 2013 bylo uskutečněno velice prioritizované a první 

postjugoslávské sčítání lidu v BaH od roku 1991.  

Čtyřčlenný řídící výbor veřejnoprávní televize RS (RTRS) byl zvolen v souladu s 

legislativními změnami přijatými v říjnu 2013. Jeho členy už nejmenovala CRA 

(Communication Regulatory Agency). Toto v očích Evropské komise posiluje politické 

vlivy v RTRS a tím pádem podkopává její nezávislost a nestrannost. Změny zároveň otevřely 

možnost k financování RTRS z vládního rozpočtu (RS), čímž se otevírají brány ještě k 

většímu možnému politickému vlivu. Takto nově zvolený Řídící výbor v zápětí jmenoval do 

funkce generálního ředitele bývalého poradce pro vztahy s veřejností předsedy vlády RS 

Draška Milinoviće.83 84 

Evropská Unie zahájila v prosinci 2014 nový přístup pro BaH ohledně plnění kritérií 

vyplývajících z SAA respektive IA. Nový přístup byl třeba k dalšímu postupu ve zbýajících 

nevyřešených otázkách, jejichž řešení dosavadně stagnovalo. Na základě tohoto přístupu se 

na místo ústavní reformy jako podmínky dalších jednání prioritizovaly dílčí sociekonomické 

reformy a zejména reformy justice a státní správy.85 86 Na základě toho vešla 1. června v 

platnost SAA, která tímto nahradila dosavadní IA, která byla v platnosti od roku 2008. V 

červenci byla v rámci BaH přijata tzv. Reformní Agenda cílící na řešení celkově obtížné 

socioekonomické situace a prosazování reformy soudnictví a reformy veřejné správy. 

Ve Sněmovně národů Federace BaH počátkem roku 2015 chyběli 3 srbští delegáti z toho 

důvodu, že ze shromáždění jednotlivých kantonů nebylo možné jmenovat více než 14 

srbských delegátů. Legislativní změny pro zamezení opakování se takového scénáře stále 

nebyly přijaty. 

V únoru 2015 Národní shromáždění Republiky Srpské NSRS (Narodna skupština Republike 

Srpske) jednomyslně přijalo závazek provést nezbytné reformy pro integraci BaH do EU. V 

březnu byl zřízen úřad pro Evropskou integraci a mezinárodní spolupráci. V zápětí na to v 

červenci 2015 na návrh Presidenta RS Milorada Dodika NSRS přijalo rozhodnutí o konání 
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referenda v RS ohledně celostátního soudnictví, které je v rozporu s učiněným závazkem v 

rámci parlamentu celé BaH.87 Referendum se týkalo autority a práce nejvyšího soudu BaH. 

Stejně tomu bylo v případě referenda z roku 2011, které adresovalo nevyhovující práci nejen 

celé federální soustavy soudů, ale řadu rozhodnutí OHR, Dodik jako hlavní iniciátor 

skloňuje podjatost práce nejvyššího soudu v BaH. Patrně největším spouštěčem pro iniciaci 

dalšího referenda zpochybňujícího práci Bosenského soudu bylo znovu řešený případ Nasera 

Oriće obviněného z válečných zločinů během Války v Bosně a Hercegovině. Na Oriće byl 

na základě nových svědectví vydán Srbskem zatykač, na základě kterého byl Orić zadržen 

na Švýcarských hranicích. Následně byl vydán do BaH, která o něj taktéž požádala, a nikoliv 

do Srbska. To v kontextu vyjádření některých Bosňáckých představitelů bylo RS v čele s 

Dodikem interpretováno jako snaha Oriće chránit, neboť centrální justiční orgány BaH 

nepovažovala garnitura RS za nestranné již delší dobu. V BaH byl s Orićem obnoven proces, 

který stále ještě trvá. I přes rozhodnutí o konání referenda už v červenci roku 2015 byla 

informace o něm publikována v Úředním věstníku až v září 2017. Následně bylo rozhodnutí 

o referendum o nejvyšším soudu BaH v listopadu 2017 pozastaveno.88 89 90 91 V dubnu 2015 

ustaven Smíšený parlamentní výbor pro bezpečnost a obranu. Určený ke kontrole a podílení 

se na tvorbě bezpečnostní a obrané politky BaH. Smíšený výbor měl hrát důležitou roli v 

řízení reformního procesu ohledně obrany.  

Dle Zprávy Evropské komise o pokroku BaH za rok 2015 výběr vedoucích pozic ve státní 

správě pokračoval býti ovlivňován politicky a na základě etnických předpokladů. Jako 

zásadní překážku pro dostatečnou veřejnou kontrolu práce vlád a parlamentů v rámci BaH 

označuje Zpráva Evrospké komise nedostatek střednědobého plánování. Problémem jsou dle 

ní i překrývající se pravomoci orgánů a institucí. To se poté odráží v neúplné odpovědnosti 

či její úplné ztrátě. Dále dle zprávy také neexistovaly dostatečné nástroje kontroly nad 

vytvářením nových institucí a zároveň žádný politický orgán centrálně dohlížející na 

přijímání a implementaci reforem. PARCO  koordinoval proces pouze v rámci své omezené 

                                                           
87EUROPEAN COMMISSION. Bosnia and Hercegovina 2015 Report. Brusel, 2015. s. 4, 7 

88 Parlament RS suspendovao referendum o Sudu BiH. N1 [online]. 7.11.2017 [cit. 2019-04-12]. 

89 Republika Srpska odustaje od referenduma o sudu BiH. N1 [online]. 3.11.2017 [cit. 2019-04-12].  

90 Dodik najavio Referendum o Sudu i Tužilaštvu BiH u prvoj sedmici septembra. Dnevni avaz [online]. 

30.6.2015 [cit. 2019-04-12]. 

91 SORGUC, Albina. Defence Urges Acquittal for Bosniak Commander Naser Oric. Balkan Insight [online]. 

9.11.2018 [cit. 2019-04-12]. 
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funkce. Jeho dohlížecí týmy zároveň v omezené míře operovaly i v rámci entit. Monitorovací 

rámec měl hlavní slabinu ve svém nedostatku tzv. “výkonnostních ukazatelů” (performance 

indicators), které by umožnily dostatečné zhodnocení toho, zda byla reforma dostatečně 

implementována. Aktualizovaná celostátní strategie pro reformu soudnictví pro období let 

2014-2018 byla přijata v září 2015. V březnu 2015 byla v rámci BaH přijata nová 

protikorupční strategie a akční plán na období let 2015-2019. Nicméně mu nebyl přidělen 

žádný konkrétní rozpočet pro jeho další implementaci. Obdobné dokumenty byly přijaty i v 

RS na období 2013-2017.92 Volební legislativa byla změněna v květnu a červnu 2016 k 

zahrnutí všech dosavadních rezerv týkajících se pravidel financování volebních kampaní 

identifikovaných OSCE a GRECO.93 Na druhou stranu ani po téměř 10 letech (2018) 

nemohou občané BaH žijící v Mostaru plně využívat svá politická práva. Respektive takovou 

dobu už se v Mostaru nekonaly místní voby do zastupitelstva. Volby se nekonaly, neboť 

byly v minulosti prohlášené Ústavním soudem BaH za neústavní na základě žaloby 

bosensko-chorvatských delegatů parlamentu BaH.94 V říjnu 2015 NSRS přijalo závěry, 

zahrnující možnost sankcí pro poslance RS na základě jejich aktivit na celostátní úrovni. 

Takové ustanovení je v rozporu se standardem EU. Rada ministrů v říjnu 2015 přijala akční 

plán pro implementaci Evropské integrační agendy v rámci BaH. Úřad pro Evropskou 

integraci ve Federaci BaH postrádá administrativní kapacitu na to, aby mohl úspěšně 

koordinovat dílčí kroky týkající se integrace BaH do EU napříč všemi úrovněmi vládnutí v 

rámci Federace BaH a zbytkem země. Dle Zprávy Evropské komise za rok 2016 vláda 

Federace BaH a jednotlivé kantony spolu efektivně kooperovaly ohledně integračních otázek 

jen velmi sporadicky.  

Vláda RS v září 2016 zorganizovala referendum ignorujíce rozhodnutí Ústavního soudu BaH 

k odložení referenda o ustavení nového státního svátku, dokud nebude konečně rozhodnuto 

o jeho ústavnosti.95 Vrcholnými politickými představiteli bylo rozhodnutí Ústavního soudu 

BaH označeno za účelové a byl napříč politickým spektrem RS zaujmut poměrně pevný a 

jednolitý postoj. Kromě Milorada Dodika, který byl sám velmi podstatným iniciátorem 

celého referenda, se vůči rozhodnutí Ústavního soudu velmi razantně vymezili i premiérka 

                                                           
92 EUROPEAN COMMISSION. Bosnia and Hercegovina 2015 Report. Brusel, 2015. s. 9-17 

93 EUROPEAN COMMISSION. Bosnia and Hercegovina 2016 Report. Brusel, 2016. s. 5 

94 Lokalni izbori u Mostaru neće biti održani kada i opći. Al Jazeera Balkans [online]. 26.4.2018 [cit. 2019-

04-12]. 

95 EUROPEAN COMMISSION. Bosnia and Hercegovina 2016 Report. Brusel, 2016. s. 6-7  
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Željka Cvijanović a srbský člen kolektivního předsednictví Mladen Ivanić. Ten se o podstatě 

problému rozhodnutí Ústavního soudu v BaH vyjádřil jako o upírání hrdosti a důstojnosti 

srbskému národu v BaH, které může vést k podstatnému zhoršení politické situace.96 Jednalo 

se o referendum o ustavení dne 9. ledna jako státního svátku v rámci BaH. Toto datum je 

spojeno se vznikem RS v roce 1992 jako jednoho z dílčích politických kroků, které vyústily 

v pozdější válečný konflikt. Národní shromáždění RS vyhlásilo referendum 15. července, a 

to se uskutečnilo 25. září 2016. Při účasti 55,8 % byl výsledek referenda 99,8 % pro ustavení 

dne 9.ledna státním svátkem v rámci RS. Sám Milorad Dodik na základě výsledků referenda 

prohlásil97 “Samotná svoboda byla Srbům v BaH garantována tím, že měli svůj stát (v rámci 

BaH). Proto je Republika srbská jako stát důležitá. RS je stát. Jsem hrdý na národ RS a jsem 

hrdý na všechny, ty co přišli a v referendu hlasovali. Musím zároveň vzkázat všem Srbům, 

kteří se referenda nezúčastnili, že je to jejich ostuda.”98 

Výsledek a symbolická rovina referenda byly Bosňáckou stranou stranou v čele s Bakirem 

Izetbegovićem, to jest tehdejším bosňáckým členem kolektivního předsednictva BaH, 

odsouzeny jako protiústavní a zpochybňující integritu BaH.99  

Proces vytváření politik v BaH je dle Zpávy Evropské komise z roku 2016 velmi 

fragmentovaný. Na celostátní úrovni byl první střednědobý pracovní program a akční plán 

Rady ministrů na období 2016-2018 přijat v lednu, a to v souladu s rozhodnutím z roku 2014 

ohledně střednědobého plánování, monitorování a podávání zpráv. Od vypršení celostátní 

Strategie reformy veřejné správy (PAR) v roce 2014, se BaH začala zabývat vývojem nové 

strategie, která bude v souladu s Reformní agednou. Akční plán potřebný k implementaci 

strategie reformy soudnictví na období 2014-2015 nebyl zatím přijat ze strany Rady ministrů 

BaH. Konference ministrů zahrnující ministry spravedlnosti na všech úrovních (včetně 

distriktu Brčko) a HJPC (High Judicial and Prosecutorial Council) je odpovědná dohlížet na 

implementaci Reformy soudnictví. Konference se poprvé konala v březnu 2016, nicméně 

                                                           
96 Додик: Референдум о Дану Републике показаће да грађани у Српској стоје иза свог празника. Радио 

Телевизија Републике Српске [online]. 16.9.2016 [cit. 2019-04-12]. 

97 Referendum u RS: 99,8 % odgovorilo 'DA' - Milorad Dodik: RS je država. Hrvatska 

Radiotelevizija [online]. 26.9.2016 [cit. 2019-04-12]. 

98 Ibid. 

99 Ibid. 
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svůj jednací řád přijala a začala plně zasedat a fungovat až v červnu 2017.100 101 V únoru 

2016 podala BaH oficiálně žádost o vstup do Evropské Unie. Na základě toho v září 2016 

Evropská Rada přizvala Evropskou Komisi k posouzení žádosti BaH. V prosinci 2016 

komisař pro Evropskou politiku sousedství a politiku rozšíření předal delegaci BaH ucelený 

dotazník týkající se všech kritérií vstupu do EU. Seznam odpovědí byl dokončen v únoru 

2018 a v zápětí předán předsedovi Evropské Komise.102 Evropská komise v zápětí zveřejnila 

aktualizovanou Strategii vstupu zemí západního Balkánu do EU, ve které při stávající 

dynamice bilaterálních jednání s BaH deklarovala zájem udělit BaH v průběhu roku 2019 

status kandidátské země.103   

                                                           
100 EUROPEAN COMMISSION. Bosnia and Hercegovina 2016 Report. Brusel, 2016. s. 9, 13 

101 EUROPEAN COMMISSION. Bosnia and Hercegovina 2018 Report. Brusel, 2018. s. 9 

102 Ibid. s. 2 

103 ARNAUTOVIĆ, Aldin. EU plan za zapadni Balkan: Ako ispuni uvjete BiH će 2019. godine biti odobren 
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6 Dosavadní cesta ke statutu kandidátské země 

 BaH má i po vice než 10 letech od podpisu SAA/IA stále status potenciálně kandidátské 

země. Nicméně i přesto, že dosavadní proces přibližování v BaH byl velmi pomalý a 

neefektivní, se zdá se na základě nového přístupu, upozaďujícímu ústavní reformu BaH, 

podařilo dát vyjednáváním potřebnou dynamiku a dotlačit BaH téměř ke kandidátskému 

statutu. I tak se v rámci odborného diskurzu nepředpokládá vstup BaH do EU v horizontu 

příštího rozšíření plánovaného k roku 2025.104 Od některých politiků BaH, jako například 

současného předsedy Rady ministrů BaH Denise Zvizdiće se ovšem ozývají i hlasy, které 

nevylučují, že by BaH mohla završit všechny kapitoly přístupových jednání do zmíněného 

roku 2025.105  

Na základě dosavadního Stabilizačního a asociačního procesu je zřejmé, že prosazování a 

příjímání reformních agend naráží na celou řadu překážek. V rámci parlamentů BaH i 

jednotlivých entit docházelo a dochází k situacím, kdy jsou potřebné politické kroky 

kolektivně blokovány delegáty jednotlivých národních klubů. K těmto většinou patovým 

situacím dochází na základě střetu zájmů jednotlivých konstitutivních národů deklarovaných 

danými politickými aktéry. Konkrétně se jedná například o blokaci přijmutí ústavních 

dodatků bosňáckými delegáty v RS, rušící možnost trestu smrti, či neschopnost konsenzu na 

jmenování všech 9 ústavních soudců ve Federaci BaH, bojkoty zasedání jednotlivých komor 

Parlamentu kvůli neustavení Komise pro pravdu a usmíření a podobně. Možnost veta ve 

Sněmovně národů na ochranu národních zájmů v případě BaH široce paralyzuje legislativní 

proces, neboť je hojně užívána kdykoliv, nedojde-li ke konsenzu. To je samo o sobě vlastnost 

politického systému BaH a decentralizované konsociační demokracie jako takové. Takovýto 

model existující v rámci BaH předpokládá ochotu ke kompromisu. Ta se však v rámci BaH 

dosavadně jeví jako velmi nedostatečná. Problematické je hledání konsenzu mezi 

zájmovými skupinami a vládnoucími elitami. Fakt, že moc v zemi drží zejména 

nacionalistické subjekty, některé kompromisy z podstaty neumožnuje. I přes zavádění 

některých mechanizmů je dlouhodobě velmi problematická kooperace a koordinace 

jednotlivých parlametů a institucí v rámci BaH a entit. Děje se tak jednak v důsledku 
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2016.  
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asymetričnosti systému a extrémní nabobtnalosti celého státního aparátu, zároveň ale také 

kvůli zmíněné problematičnosti vzájemných vztahů mezi parlamenty opštin, entit a 

Parlamentem BaH. 106 V rámci BaH i v entitách se dle Evropské komise dlouhodobě 

projevují snahy o politické ovlivňování veřejnoprávních médií. S tím souvisí zavedená volba 

CRA politiky v rámci parlamentu BaH a v reakci na to zrušení pravomoci CRA jmenovat 

řídící výbor RTRS v RS. To opět velmi názorně vykresluje typickou dynamiku BaH, kdy se 

jednotlivé politické antagonismy stupňují a vytvářejí další překážky pro SAP (stabilizační a 

asociační proces). Stejně tak hrají roli při obsazování pozic ve státní zprávě v BaH etnické 

předpoklady. Ty hrají roli i při nároku na plná politická práva občanů. Respektive některé 

vrcholné politické funkce v rámci BaH jsou vyhrazeny příslušníkům konstituvních národů. 

Toho se týkal již zmíněný případ Sejdić-Finci versus BaH. Tento princip byl Evropským 

soudem pro lidská práva označen za ne v souladu s Evropskou úmluvou o ochraně lidských 

práv a svobod. Vyřešení tohoto problému se neobejde bez větší či menší revize celého 

Daytonského systému. BaH se nehledě na to, co prioritizuje aktuální přístup z roku 2014, 

bude muset vypořádat se svou ústavní reformou. To se za současné situace jeví jako vysoce 

problematické. Daytonská ústava v několika aspektech porušuje lidská práva a ty 

bezpochyby budou jedním z hlavních témat případných přístupových jednání. Jakýkoliv 

zásah do Daytonské ústavy, zejména do principu konstitutivních národů a snaha o 

centralizaci BaH, kterou by EU velmi ráda uvítala budou tématy velmi obtížně hledající 

jakýkoliv konsenzus v rámci BaH. Konkrétně snaha o větší centralizaci BaH či Federaci 

BaH, kterou by EU velmi ráda uvítala, by byla proti dlouhodobě deklarovaným zájmům Srbů 

a Chorvatů v BaH.107 108  

                                                           
106 ŽÍLA, Ondřej. Ochromená Bosna: Politický a společenský vývoj v postdaytonském období. Dějiny a 
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107 JUNGWIRTH, Tomáš. Bosna a Herzegovina chce být v EU. In: Studio 6 [televizní pořad]. ČT 1, 15. 2. 
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7 Současné aspirace entit a konstituvních národů  

Na základě dosavadních reakcí a projevů bosenskosrbských klíčových politických aktérů 

jako například Milorada Dodika či někdejší premiérky a současné prezidentky RS Željky 

Cvijanović je patrný důraz současné politické reprezentace RS na některé antagonismy. Toto 

bylo v zásadě doprovázeno i doposud opakujícími se výpady proti integritě BaH. Republikou 

srbskou iniciovaná referenda o soudnictví, práci nejvyššího soudu BaH i práci OHR, jejichž 

konání byla přijata a záhy zpětně zrušena, ukazují na to, že srbská strana zejména v poslední 

dekádě periodicky dává najevo svoji svrchovanost RS je v rámci federace skutečně vysoce 

autonomním celkem. Řečeno v číslech – v obou entitách leží cca 80 % pravomocí.109 Je 

důležité zmínit, že někteří odborníci pozorují v periodičnosti nárazových sporů a obecně 

nacionalisticky laděných otázek tematizovaných v rámci předvolebních kampaní spíše 

účelovost a menší či větší spolupráci nacionalistických subjektů v jednotlivých entitách. 

Spolupráci ve smyslu vyvolávání potřeby protichůdného extrému. Jako příklad takového 

údajného jednání lze uvést zavedení 9. ledna státním svátkem v RS. Svátek byl zaveden na 

základě referenda v RS, nicméně v rozporu s rozhodnutím ústavního soudu BaH. To 

zákonitě vyvolalo nevoli zejména mezi Bosňáky a pravděpodobně následně posílilo 

preference nacionalistické SDA a Bakira Izetbegoviće před nadcházejícími volbami. Mezi 

některými odborníky panuje názor, že obdobné konflikty jsou výsledkem spolupráce 

určitých subjektů napříč entitami, pro které je akcentování sporů mezi konstituvními národy 

politicky výhodné.110 Někdejší prezident RS a čerstvý srbský člen Předsednictva BaH 

Milorad Dodik se nikterak netají svým dlouhodobým politickým cílem vyhlásit referendum 

o samostatnosti RS.111 Odborníci v rámci RS vidí možnost otevřené secese RS od BaH jako 

velmi nepravděpodobnou a potenciálně problematickou. K takovému kroku by byla 

zapotřebí podpora u mezinárodního společenství. Ve stávající podobě je Daytonská ústava 

zdánlivě nedoktnutelná a podle vyjádření některých představitelů BaH a Federace BaH by 

její porušení či jakékoliv významné porušení integrity BaH znamenalo přímé ohrožení 

                                                           
109 KARABASIC, Mersiha. La Bosnie et Herzégovine: entre Dayton et Bruxelles. Genève: Institut européen 

de l'Université de Genève, 2005. Euryopa, 32 [cit. 2019-04-11]. ISBN 2-940174-33-4. s. 5 

110 JUNGWIRTH, Tomáš. Referendum v Bosně a Hercegovině. In: Týden v justici [televizní pořad]. ČT 24, 

18. 9. 2016. 
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mírového soužití jednotlivých národů a entit v rámci BaH.112 113 Bosenskosrbská strana si 

evidentně uvědomuje potřebu podpory ze strany těch, kteří by byli dost silní na to s OSN a 

EU jednat o alternativě pro RS. Angažováním se v rámci západního Balkánu k tomuto v 

posledních letech spěje zejména Rusko. Dále se v bosenskosrbském diskurzu objevuje 

varianta prohloubení autonomie ke konfederaci. Podle politologa a bývalého viceprezidenta 

RS Emila Vlajkiho samotný koncept entit není z pohedu mezinárodního práva zcela jasně 

definován, narozdíl právě od konfederace. Na základě toho by se proto jisté řešení mohlo 

nacházet právě v prohlubování autonomie, ale ne v secesi úplné.114 Vize případné legitimity 

secese RS se velmi zásadně odvijí od preferované interpretace příčin a událostí války v BaH. 

Například právník Harun Hadžić právo na sebeurčení Srbů v rámci BaH relativizuje právě 

na základě toho, že RS má dle něj jako entita největší podíl na rozpoutání krvavé občanské 

války. Na základě toho rozvijí argument, že většina území, které v současnosti RS 

kontroluje, bylo etnicky homogenizováno, respektive etnicky očištěno, a tudíž získáno v 

rozporu se základními podmínkami mezinárodního uznání. Ze strany mezinárodního 

společenství bylo v rámci rozpadající se Jugoslávie s ohledem na princip utipossidetis 

podpořeno zachování federálních hranic SFRJ při secesích jednotlivých svazových 

republik.115 Mimo to fakt, že je BaH v současné podobě vytvořena mezinárodní dohodou, 

která byla vyjednána za spoluúčasti zemí tzv. kontaktní skupiny včetně USA, EU a Ruska, 

nedává příliš veliký prostor pro skutečnou revizi postavení RS v rámci BaH. Milorad Dodik 

sám tvrdí, že případné referendum o vyhlášení nezávislosti RS zatím není na pořadu dne. Je 

si pravděpodobně vědom skutečnosti, že takový krok by se neobešel alespoň bez dílčích 

konfliktů, které by nakonec mohly otřást i jeho vlastní pozicí. Nehledě na to, že by v takové 

situaci Vysoký představitel pro BaH získal dostatečný důvod pro jeho odvolání. Dle svých 

vlastních vyjádření nemá zapotřebí za současné situace iniciovat referendum, neboť sám tuší 

blížící se vnitřní kolaps BaH.116 Bez ohledu na to, zda se jeho předpoklady naplní či ne, se 

jeho současná pozice v rámci RS jeví jako velmi silná a politicky výhodná. Někdejší 
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116 Додик: Сецесија Републике Српске није на дневном реду. Радио-телевизија Србије [online]. 

18.3.2017 [cit. 2019-04-12]. 
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bosňácký člen předsednictva a předseda SDA Bakir Izetbegović téma možné secese 

interpretuje jednoduše jako porušení mírových dohod, které by dle něj v případě BaH 

znamenalo nový ozbrojený konflikt.117 Ostatně takovou vizi sdílí s řadou dalších politiků, 

diplomatů i analytiků. Konfliktnímu scénáři nahrává i fakt, že západní velmoci, alespoň dle 

trvale prosazovaných postojů, by takovéto porušení Daytonských dohod odsoudily a 

prohlásily za ilegální.118  

Ohledně hájení decentralizace BaH a snahy o prohlubování autonomie jsou si chorvatské i 

srbské majoritní politické subjekty velmi podobné. Respektive jejich pozice vůči majoritním 

bosňákům je velmi podobná a navzájem se v ní podporují.119 120 Nicméně chorvatská pozice 

je podstatně slabší, a to zejména kvůli absenci vlastní entity a menšímu populačnímu 

zastoupení. Chorvatů je v BaH nejméně a od toho se také odvíjí jejich reálné postavení v 

rámci Federace BaH a celé BaH. Prohloubení bosenskochorvatské autonomie je 

dlouhodobým pilířem politického programu nejsilnější bosenskochorvatské strany HDZ.121 

HDZ však i přes zdaleka nejvyšší volební podporu z řad Chorvatů nemá v současnosti svého 

člena kolektivního Předsednictví BaH. Tím je za Chorvaty momentálně Željko Komšić. 

Komšić je bývalým předsedou Sociálně-demokratické strany BaH (SDP), která je de facto 

transformovaným Svazem komunistů BaH, a současný lídr nověvzniklé DF (Demokratická 

Fronta). Komšić vykonává od listopadu 2018 svůj třetí mandát jako chorvatský člen 

předsednictva. To, co je na jeho zvolení krajně problematické, je fakt, že drtivá většina hlasů, 

kterými byl ve svých dosavadních mandátech zvolen, nepocházala od bosenských Chorvatů, 

ale převážně od Bosňáků. Toto stávající volební zákon BaH umožnuje. Čili v pozici 

chorvatského člena předsednictva je v současnosti už po třetí kandidát daleko více z vůle 

Bosňáků než Chorvatů. Poslední mandát současného lídra HDZ Dragana Čoviće ve funkci 

chorvatského člena Předsednictví BaH se mohl uskutečnit jen díky tomu, že Komšić nemohl 

vykonávat více než dva navazující mandáty. V posledních volbách Čoviće volilo 80 % 

                                                           
117 Додик: Република Српска биће независна држава. Радио Телевизија Војводине [online]. 13.11.2017 
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118 Dodik: Referenduma o nezavisnosti o RS neće biti 2018 godine. Al Jazeera Balkans [online]. 29.6.2017 

[cit. 2019-04-12]. 

119 BEHRAM, Mirsad. Koordinirano dijeljenje BiH između Čovića i Dodika. Radio Slobodna 

Evropa [online]. 16.1.2017 [cit. 2019-04-12]. 

120 MUJKIĆ, Asim. Pravda i etnonacionalizam. Sarajevo: Fondacija Heinrich Böll, Ured u Sarajevu, 2010 

[cit. 2019-04-11]. ISBN 978-9958-541-05-6. s. 84 
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hlasujících Chorvatů. Ani to však k překonání Komšićovy majoritně bosňácké podpory 

nestačilo. Na základě toho Čović a celá HDZ jasně deklarovali potřebu revize volebního 

zákona.122 123 124 V rámci bosenskochorvatské veřejné debaty je současné postavení 

chorvatských národních zájmů převážně považováno za nedostatečné. Je tomu tak hlavně 

díky již zmíněným současným volebním zákonům platícím od roku 2000 (část z nich zrušena 

v roce 2016) a velmi podstatným ústavním změnám z roku 2002 v rámci Federace BaH. 

HDZ trvale prosazuje vytvoření třetí entity BaH, jako krok k naplnění rovnoprávnosti 

konstitutivních národů. Zejména v rámci Federace BaH se za současného stavu řada 

Chorvatů cítí “válcována” zájmy většinových Bosňáků. Dle politologa Valentina Grbavca 

dochází na základě bosňáckých zájmů k unitarizaci Federace BaH a tedy marginalizaci 

bosenských Chorvatů. Zároveň je některými autory možnost vytvoření třetí chorvatské 

entity považována za nejvýhodnější řešení nastalé situace. Konkrétně by dle Grbavca  

vytvoření chorvatské entity zlepšilo i postavení národnostních menšin v rámci BaH.125  

Bosňáci jsou nejpočetnějším konstitutivním  národem, k němuž se během sčítání obyvatel v 

roce 2013 přihlásila nadpoloviční většina všech obyvatel BaH.126 Bosenkochorvatská i 

bosenskosrbská strana velmi často tématizují a upozorňují na bosňácký unitarizmus. To je 

ze strany bosňáckých politických i intelektuálních elit trvale vyvraceno. Ty poměrně často 

deklarují svůj zájem na BaH jako na decentralizovaném občanském státu, což je v rozporu 

s Daytonským systémem konstitutivních národů. Tento princip už lze označit za částečně 

narušený právě v již zmíněném případě výběru chorvatského člena předsednitcva. 

Bosenskochorvatské a bosenskosrbské politické elity označují zájem Bosňáků na přetvoření 

BaH v občanský stát stále za projev unitarismu, kterým chtějí dosáhnout bosňáckých 

národních zájmů, na úkor dalších konstituvních národů. V případě BaH dle nich není 

přijatelný a umožnil by majorizaci bosňáckého národa. Dle prohlášení Milorada Dodika není 

sporu o tom, že bosňáčtí politici chtějí unitární BaH. Současný bosňácký člen Předsednictva 

BaH Šefik Džafirović argumentuje tím, že jsou dle něj v Daytonském systému zároveň 

                                                           
122 Izbori u BiH: Komšić, Džaferović i Dodik novi članovi Predsjedništva BiH. Hrvatska 

Radiotelevizija [online]. 8.10.2018 [cit. 2019-04-12]. 

123 ZUVELA, Maja a Daria SITO-SUCIC. Nationalist Serb, Bosniak leaders win Bosnia's presidential 

vote. Reuters [online]. 8.10.2018 [cit. 2019-04-12]. 

124 GRBAVAC, Valentino. Neravnopravna demokracija: Politički položaj Hrvata u Bosni i 

Hercegovini [online]. Mostar: IDPI, 2016 [cit. 2019-04-11]. ISBN 978-9958-0379-1-7. s. 51-56 

125 Ibid. s. 80-81 

126 AGENCIJA ZA STATISTIKU BIH. Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. 2013. 
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obsaženy principy občanského státu i hájení vitálních národních zájmů. K obávané 

majorizaci by dle něj prý nemohlo dojít za předpokladu fungování institucí právního státu. 

Další strany podle něj touto kritikou jen zastírají svůj skutečný zájem k další decentralizaci 

BaH. Dle něj by BaH jako občanský stát fungovala mnohem lépe.127 128 Podle Asima 

Mujkiće na základě většiny proklamací pro občanskou BaH, ať už ze strany bosňáckých či 

“multietnických“ aktérů, vyvstává jeden hlavní společný jmenovatel. Tím je zachování 

decentralizovaného státu, který ovšem nebude tvořen etnickými regiony. Mujkić potvrzuje, 

že v rámci BaH existuje tzv. bosňácký občanský nacionalismus, jenž jak bylo řečeno spočívá 

v perspektivě přetvoření BaH v občanský stát. Nicméně je velmi často nesprávně zaměnován 

za bosňáckou strategii pro vytvoření unitární BaH. Občanský nacionalismus je proto podle 

něj protiváhou toho srbského a chorvatského, které se v BaH zakládají na separatistickém 

narativu a neztotožnění se. Občanský stát jako ideologický pilíř SDA, jakožto 

nejvýznamnější bosňácké nacionalistické strany v BAH vyvolává dojem strategie dosažení 

dominance pomocí legitimního demokratického principu.129 Vizi občanské BaH sdílí vícero 

politických subjektů v obou entitách. Z relevantních politických sil kromě SDA jsou to téměř 

výhradně multietnické strany. Nejvýznamnější je Sociálně demokratická strana Bosny a 

Hercegoviny (SDP BaH) potažmo od ní odštěpená Demokratická fronta (DF), což je strana 

současného chorvatského člena Předsednictví BaH Željka Komšiće. Elektorát obou těchto 

stran se z drtivé většiny skládá z Bosňáků.130 131   

                                                           
127 OBRENOVIĆ, Mladen. Građanska Bosna i Hercegovina - Hrvati i Srbi protiv, Bošnjaci za. Al Jazeera 
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[cit. 2019-04-11]. ISBN 978-9958-541-05-6. s. 84 

129 Ibid. s. 84, 137-138  

130 ĆUKOVIĆ, Aleksandar. PARTIJSKI SISTEM BOSNE I HERCEGOVINE. Socioeconomica [online]. 

2013, 2(4), 375-388 [cit. 2019-04-11]. s. 383-385 

131 GRBAVAC, Valentino. Neravnopravna demokracija: Politički položaj Hrvata u Bosni i 
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8 Úspěšnost kondicionality v BaH 

Jedním z cílů práce je posoudit splnění předpokladů pro fungování a úspěšnost 

kondicionality dle Reinhard. Ta se, jak již bylo zmíněno v teoretickém úvodu práce, odvijí 

od šesti předpokladů. Je tedy na místě pokusit se vyhodnotit, v jaké míře a zdali jsou tyto 

předpoklady splněny v případě BaH.  

8.1 Atraktivní pobídka 

Hlavní pobídkou je v případě BaH bezesporu možné členství v EU. To je dle centrálních 

orgánů BaH dlouhodobě identifikováno jako prioritní zahraničněpolitický cíl. Pobídkou není 

jen příslib členství, ale i průběžná finanční a materiální podpora, tedy takzvaná předvstupní 

pomoc, která sice může vytvářet motivaci druhotnou, nicméně SAP a dílčí reformní agendy 

jsou na jejím základě plněny.  

Většina obyvatel BaH členství v EU podporuje. Nicméně dlouhodobě se podpora dle 

průzkumů snižuje. Poslední průzkum DEI z roku 2018 uvádí výsledek 56,5 % pro vstup do 

EU v rámci celé BaH. To zaprvé ukazuje na meziroční pokles o 12,5 % a zadruhé na veliký 

rozdíl v podpoře integrace v jednotlivých entitách. Zatímco v rámci Federace BaH je to cca 

70 % v RS pouze 30 %. Dle sociálního psychologa Srđanа Puhalа, bosenskosrbské politické 

reprezentace v rámci RS i BaH na jednu stranu deklarují zájem o integraci do EU a na stranu 

druhou vytváří poměrně intenzivní bilaterální vztahy s Ruskem, čímž se Evropě spíše 

vzdalují. Takováto dvojznačnost se dle něj poté promítá ve veřejném mínění. Jak již bylo 

řečeno, na cestě do EU je v rámci většiny politických subjektů BaH deklarován konsenzus. 

Tento postoj je dlouhodobý a konzistentní, byť konkrétní kroky reformní agendy zůstávají 

zastíněny hájením vitálních národních zájmů jednotlivých konstitutivních národů.132 133 

Předpoklad lze na základě výše uvedeného prohlásit za splněný. 

8.2 Důvěryhodnost 

V případě BaH byly doposavad veškeré příslibené benefity poskytovány bez větších 

komplikací. Obdobně se EU chovala a chová i v dalších případech. Taktéž bylo ve  většině  

případů kandidátským zemím na základě plnění Kodaňských kritérií umožněno členství v 

                                                           
132 BLAGOVČANIN, Srđan. Evropska unija i Bosna i Hercegovina: građenje države kroz proces evropskih 
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EU. Vyjímky představovaly případy, kdy do vyjednávání začaly negativně vstupovat 

bilaterální vztahy členských a kandidátských států jako v případě Turecka a Severní 

Makedonie.  Naopak v případě neplnění reformních agend a jiných kroků, ke kterým se 

kandidátské či potenciálně kandidátské země zavázaly EU neudělovala slíbené benefity ve 

formě takzvané předvstupní pomoci. Nicméně dle Schimmelfenniga je důvěryhodnost EU 

znatelně oslabena oproti situaci před velkým rozšířením EU v roce 2004. Jako příčinu vidí 

mimo jiného v částečné nejednotě členských států v otázce dalšího rozšířování a dílčích 

postojů ke kandituře konkrétních států. Viz. opět příklad Turecka a Severní Makedonie.134    

Jednotlivé etapy SAP jsou smluvně podchyceny a předvstupní pomoc v rámci nich je 

alokována prostřednictvím konkrétních programů. V současnosti je to IPA II (Instrument for 

Pre-accession Assistance). Princip předvstupní pomoci je takový, že její velikost je 

odstupňována na základě kandidátského či potenciálně kandidátského statutu země a na 

základě etapy SAP ve které se nachází. Prozatimní zkušenost BaH a zkušenosti z drtivé 

většiny ostatních případů kandidátských zemí ukazují, že EU je důvěryhodným partnerem a 

tento předpoklad se dá považovat za splněný.  

8.3 Nedostatek alternativ  

BaH za současného stavu nemá alternativní zahraničněpolitickou perspektivu k EU. BaH 

byla v současné podobě vybudována na základě Daytonské dohody s perspektivou 

přidružení k EU. Bez ohledu na faktické členství byl stát v rámci stabilizačního a asociačního 

procesu spoluřízen mezinárodním společenstvím, v rámci kterého panuje poměrně jasný 

konsenzus na dlouhodobé integraci BaH do evropských struktur. Skrze úřad Vysokého 

představitele, který byl sloučen s úřadem Speciálního představitele EU pro BaH až do roku 

2011 se každý Vysoký představitel, který byl tímto zároveň jedním z hlavních diplomatů EU 

v BaH, podílel na řízení státu BaH. To dokládá sílu bilaterálních vztahů, které byly hned na 

počátku poválečné rekonstrukce mezi EU a BaH nastoleny. V poslední době se dá směrem 

k RS pozorovat zvýšená aktivita Ruska. To se ale za současné situace nedá považovat za 

“hráče” schopného nabídnout skutečnou zahraničněpolitickou alternativu či garantovat 

suverenitu RS při případné secesi. Nehledě na to, že Rusko samotné bylo členem tzv. 

kontaktní skupiny a podílelo se na podobě Daytonských dohod. I přes již výše zmíněné 
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2018 [cit. 2019-05-02]. s. 11, 27-29, 32-33. 



 

 

43 
 

 

aspirace a rozdíly v motivaci ke vstupu do EU mezi jednotlivými konstituvními národy 

panuje v rámci celé BaH konsenzus na vstupu do EU jako na prioritním 

zahraničněpolitickém cíli. Jiná relevantní alternativa pro BaH než výhledové členství, nebo 

alespoň pevné navázání na struktury EU v současnosti neexistuje. Stejně tak v současnosti 

neexistuje alternativní partner pro BaH, který by byl schopen BaH materiálně podporovat v 

takové výši, jako v rámci předvstupní pomoci EU. Tento předpoklad lze tedy považovat za 

splněný. 

8.4 Asymetrie ve vyjednávání ve prospěch EU  

Na základě toho, že pro BaH v současnosti neexistují relevantní zahraničněpolitické 

alternativy k EU a BaH dlouhodobě deklaruje členství v EU za prioritní zahraničněpolitický, 

cíl je zřejmé, že jistá míra asymetrie ve vyjednávání ve prospěch EU platí i v BaH. Na druhou 

stranu tato asymetrie je velmi pravděpodobně mnohem menší, než v případě jiných států 

ucházejících se dosavadně o členství. Tato skutečnost vyplývá z toho, že integrace BaH do 

evropských struktur je už od počátku poválečného rekonstrukčního procesu vnímána jako 

krok k dlouhodobé stabilizaci celého regionu. Jeho stabilita je zpětně strategicky velmi 

důležitá i pro EU. Na integraci BaH a dalších států regionu má tedy EU a mezinárodní 

společenství od počátku svůj speciální zájem. Jak již bylo zmíněno, skrze Daytonskou 

dohodu bylo dosaženo stavu, kdy je BaH skrze OHR téměř protektorátně spoluřízena 

mezinárodním společenstvím s EU v čele. Tento institut měl být původně jen dočasnou 

zárukou dodržování Daytonských dohod, nicméně i necelých 25 let po válce stále existuje. 

Skrze existenci OHR a EUSR (do roku 2011 spojeno v jeden úřad) je zřejmé, že bilaterální 

vztahy EU a BaH jsou velmi specifické a vzájemně provázané. Dále na území BaH stále 

probíhá vojenská mírová mise pod záštitou EU. Na základě toho se zdá, že případ BaH z 

podstaty vztahů EU a BaH neumožnuje takovou míru asymetrie ve vyjednávání ve prospěch 

EU jako případy jiné, neboť je EU v BaH už od počátku zapojená v podstatně větší míře. Na 

základě výše uvedeného lze tento předpoklad prohlásit za nesplněný. 

8.5 Partikulární zájmy zúčastněných subjektů  

V průběhu dosavadního SAP se plnění dílčích reformních agend velmi často dostávalo do 

konfliktu s partikulárními zájmy jednotlivých konstituvních národů deklarovanými danými 

politickými aktéry. Takovým způsobem se dělo v rámci Federace BaH i celostátně. Dokonce 

i v rámci RS se střety zájmů minoritních Bosňáků a srbské většiny negativně promítaly do 
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příjmání reformních kroků. I když, jak již bylo vícekrát zmíněno, panuje v rámci většiny 

politických subjektů BaH konsenzus na členství v EU, témata a reformy spojené se vstupem 

do EU jsou často upozaděné či přímo blokované právě na základě konfliktu s vitálními 

národními zájmy některé ze stran. Ústavní reforma BaH, která bude nezbytná, proto aby 

mohly být úspěšně zakončeny všechny kapitoly přístupových jednání, se neobejde bez 

kompromisů ohledně národních zájmů jednotlivých konstituvních národů. V rámci tří 

konstituvních národů BaH tedy existuje poměrně velké množství zúčastněných subjektů, 

jejichž zájmy se nezřídka dostávají do konfliktu s dílčími reformními kroky v rámci SAP. 

Tento předpoklad lze tedy označit za nesplněný. 

8.6 Výhodnost přijímání požadavků 

Tento předpoklad znamená celkovou výhodnost kondicionality pro cílovou zemi. 

Respektive to, že náklady na přijetí pobídek EU musí být menší než benefity z EU plynoucí. 

Dle Reinhard se výše nákladů přijímání požadavků zásadně odvijí od dalších dvou ze 6 

zmíněných předpokladů. Výše nákladů přijímání požadavků stoupá na základě existence 

alternativ (viz. Nedostatek alternativ) a také na základě existence partikulárních zájmů 

zúčastněných subjektů, které jsou v rozporu se záměry EU (viz. partikulární zájmy 

zúčastněných subjektů). V případě BaH lze považovat předpoklad nedostatku alternativ za 

splněný. Nicméně, jak již bylo zmíněno, partikulární zájmy subjektů nezřídka se dostávající 

do konfliktu s dílčími reformními kroky v rámci SAP v BaH existují. Na základě toho tedy 

dochází ke zvyšování nákladů přijímání požadavků. Dle Schimmelfenniga a Seldemeiera se 

tato výhodnost kondicionality odvijí od celkem 4 faktorů. Jsou to (i) Podmíněnost benefitů 

a podmínek, (ii) Velikost a rychlost odměňování, (iii) Hodnověrnost kondicionality, a 

nakonec i samotná (iv) Velikost nákladů přijímání požadavků. První tři svým obsahem v 

zásadě odpovídají dvěma funkčním předpokladům pro fungování kondicionality dle 

Reinhard (Atraktivní pobídka, Důvěryhodnost). Tyto dva předpoklady jsou v případě BaH 

splněné. Na základě toho se dají první tři Schimmelfennigovy faktory považovat za pozitivně 

ovlivňující celkovou výhodnost kondicionality v případě BaH. Nedostatek alternativ v 

našem případě dle Reinhard také působí jako pozitivní faktor. Velikost nákladů je, jak již 

bylo řečeno, zvýšena v důsledku zmíněných partikulárních zájmů zúčastněných subjektů, 

nicméně poměr je stále ve prospěch benefitů z pobídek. Předpoklad celkové výhodnosti lze 

tedy prohlásit za splněný.  
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9 Vliv kroků politických aktérů jednotlivých konstitutivních 

národů v BaH a v rámci jednotlivých entit na vztahy s EU  

Na základě analýzy kroků politických aktérů BaH tak, jak je reflektují zejména výroční 

zprávy Evropské komise vyplývá, že celý SAP je konstantě negativně poznamenáván 

konflikty partikulárních zájmů zúčastněných subjektů s dílčími reformními kroky. V rámci 

parlamentů entit i celostátně dochází ke střetu deklarovaných národních zájmů jednotlivých 

konstitutivních národů. Tuto skutečnost považuji i na základě toho, že je v případě BaH 

jediným zcela nesplněným předpokladem pro funkčnost kondicionality, za stěžejní. První ze 

dvou výzkumných otázek, které jsem si stanovil za cíl v rámci této práce zodpovědět, se týká 

přímo vlivu reakcí a kroků politických aktérů BaH na vztahy s EU. Tato otázka konkrétně 

zní: Jak se kroky politických aktérů jednotlivých konstitutivních národů v BaH a v rámci 

jednotlivých entit promítají do vztahů s EU?  

V práci jsem na základě kroků politických aktérů rozebral současné aspirace jednotlivých 

konstituvních národů. I když své vitální národní zájmy hájí v rámci BaH všechny strany, 

dílčí zájmy jednotlivých stran nejsou ve stejném postavení vůči zájmům EU. Například 

výhledové podněty EU k větší centralizaci BaH či Federace BaH v zásadě konvenují 

dlohodobým bosňáckým zájmům. Kroky čistě bosňáckých politických subjektů či největších 

“multietnických” stran, které se těší podpory majoritně ze strany Bosňáků mají dlouhodobě 

v celkovém úhrnu pozitivní vliv na vztahy s EU. Respektive ten nejpozitivnější při porovnání 

s kroky a aspiracemi ostatních konstitutivních národů. Takto se děje zejména díky tomu, že 

bosňácké zájmy jsou nejblíže reformním agendám v rámci SAP. I přesto se v některých 

případech dostávají bosňáčtí delegáti v rámci jednotlivých parlamentů do momentů, kdy 

vytvářejí patové situace bránící příjmání potřebných reforem. I když na integraci do EU 

panuje v rámci BaH široký konsenzus napříč konstituvními národy, srbská strana se svými 

zájmy často dostává do konfliktní pozice nejen vůči dílčím krokům reformního procesu, ale 

i Daytonským dohodám. Srbští vrcholní političtí aktéři tématizují antagonismy dob 

minulých. Tím se vyvolávají vzájemné tenze mezi politickými reprezentacemi 

konstitutivních národů, které mají negativní vliv na SAP. To je doprovázeno akcemi, které 

bývají nezřídka interpretovány jako útoky na integritu BaH. Dále někteří vrcholní političtí 

aktéři RS stále tematizují možnost secese a revize Daytonských dohod. RS si také intenzivně 

buduje vlastní bilaterální vztahy s Ruskem. Tohle všechno jsou i přes pokroky v celém SAP 

záležitosti, které zanechávají pochybnost a celkové vztahy EU a BaH poznamenávají 
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negativně.135 Chorvatští političtí aktéři, volení většinou bosenských Chorvatů, taktéž 

dlouhodobě deklarují potřebu revize Daytonských dohod v podobě prohloubení své 

autonomie. Nicméně chorvatská pozice je díky menšinovému populačnímu zastoupení mezi 

konstituvními národy BaH a neexsitenci vlastní entity znatelně slabší než ta srbská a tyto 

existující tendence se neprojevují v takové míře. Podpora vstupu do EU je v současnosti 

v případě bosňáckochorvatské Federace BaH téměř dvakrát tak veliká než v RS. Bosenští 

Chorvaté se ke členství staví i s ohledem na to, že Chorvatsko už je členem od roku 2013. 

Obecně lze říct, že řada bosenskochorvatských dlouhodobě deklarovaných zájmů v BaH je 

v rozporu se zájmy EU. Přitom z výše uvedených důvodů nejsou ve většině případů kroky 

bosenskochorvatských politických aktérů tak exponované jako ty těch bosenskosrbských. 

Na základě tématizované marginalizace Chorvatů ve Federaci BaH skrze volební systém 

jsou konfliktní chorvatské národní zájmy beztak částečně eliminovány samotnými Bosňáky. 

Zdá se tedy, že v kontextu bosenskochorvatské pozice v BaH mají kroky chorvatských 

politických aktérů v celkovém úhrnu spíše neutrální vliv na vztahy s EU.  

                                                           
135 MIREL, Pierre. Les Balkans occidentaux : entre stabilisation et intégration à l’Union européenne. La 

Fondation Robert-Schuman [online]. 22.1.2018 [cit. 2019-04-11]. S. 5 
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Závěr 

Bosenské členství v EU zůstává nadále vzdáleným cílem, ke kterému povede jedině cesta 

konsenzu a prioritizace reforem na úkor vitálních národních zájmů konstitutivních národů. I 

když v poslední době dostává SAP v BaH a vyjednávání s EU nesporně větší dynamiku než 

doposud, stále se postup v některých otázkách jeví jako velice problematický. Celková délka 

dosavadního přibližování EU a zároveň nutnost odkládání některých problematických 

reformních agend ukazují na určitou míru neefektivity celého Stabilizačního a asociačního 

procesu v případě BaH. Je nutné si uvědomit, že poDaytonská BaH byla vytvořena jako 

konsociační demokracie, respektive vysoce decentralizovaná a založená na komunitním 

vládnutí. Politický systém, a to jak země vypadá, je dílem války a hodně hrubého 

kompromisu, který válku ukončil, nicméně trvalé stopy po ní rozhodně nezahladil. Etnicky 

homogenizovaná území a podpora nacionalistických stran ukazují na to, že BaH je jistým 

způsobem stále zamrzlá uprostřed válečné vřavy. A to díky tomu, že na základě širokého 

kompromisu, který přinesly Daytonské dohody, zůstaly dílčí aspirace jednotlivých stran 

konflitku pouze částečně naplněny a nenaplněny a dlouhotrvající problémy nevyřešeny.  

V rámci první ze stanovených výzkumných otázek jsem vyhodnotil, že v celkovém úhrnu 

vztahy BaH s EU spíše poškozují kroky bosenskosrbských politických aktérů. Naopak kroky 

bosňáckých politických aktérů působí spíše pozitivně. Vliv a možnosti bosenskochorvatské 

strany jsou o poznání menší, a i přes deklarované konfliktní zájmy kroky jejich politických 

aktérů působí spíše neutrálně.  

V rámci druhé výzkumné otázky jsem vyhodnotil, že jsou splněny 4 ze 6 uvedených 

předpokladů. Zbylé dva předpoklady Asymetrie ve vyjednávání ve prospěch EU, 

Partikulární zájmy zúčastněných subjektů dle mé analýzy splněny nejsou. Tím vyvstává 

otázka na kolik je i vzhledem k dosavadnímu průběhu SAP kondicionalita v případě BaH 

funkční. 

Bosna a Hercegovina je státem, který prošel peklem jednoho z nejkrvavějších ozbrojených 

konfliktů v Evropě od Druhé světové války.136 Stopy konfliktu  jsou vryty do paměti napříč 

generacemi. Tento konflikt je tím nejzásadnějším elementem, který determinoval podobu 

současného státu a charakter života v něm. Případné členství v EU bude pro BaH milníkem. 

                                                           
136 BERGHEZAN, Georges. Bosnie-Herzégovine, 25 ans plus tard: de la guerre à une difficile 

réconciliation [online]. Brusel: GRIP, 2016 [cit. 2019-04-11]. s.36-37 
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Bude hmotným důkazem skutečného soužití národů ve formě dosaženého kompromisu a 

skutečným koncem konfliktu, který zanechal mnoho nevyřešeného a který v hlavách mnoha 

lidí nikdy úplně neskončil.  
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Summary 

Bosnia and Herzegovina stays far from the actual EU membership.  Progress in negotiations 

will require the prioritization of reforms at the expense of vital national interests of 

constitutive nations. Even there has been made some progress, and the negotiations with the 

EU has become more dynamic the particular issues of negotiations stay problematic. The 

overall length of EU approximation process in Bosnia and the necessity of putting off critical 

fields of reform agendas show a certain level of inefficiency of the SAP in Bosnia and 

Herzegovina. It is necessary to realize that post-Dayton Bosnia was established as a 

consociational democracy. The political system of Bosnia and Herzegovina is the result of a 

compromise that stopped the war. Nevertheless, lasting repercussions stay visible. Ethnically 

homogeneous territories and support of local nationalistic political parties show the fact that 

Bosnia and Herzegovina is still frozen in the ethnic divisions that fuelled its civil war. The 

Dayton agreement brought a broad compromise that has not entirely satisfied the aspirations 

of constitutive nations.  

Within the first research question, I evaluated that the relation between Bosnia and 

Herzegovina and the EU is negatively influenced by policy actions of Bosnian Serbs political 

actors. On the other hand, the policy actions of Bosniaks influence the relation positively. 

Due to Croatian weaker position within Bosnia, the influence of Bosnian Croats over the 

relation is rather neutral, despite some of their vital interest conflicts with EU interests in 

Bosnia and Hercegovina. 

Within the second specified research question, I assessed that 4 of the 6 conditions 

mentioned above are met. According to my analyses, the conditions Asymmetry in 

negotiations in favor of the EU and Interests of essential stakeholders and veto players 

should not be harmed are not met. Given the previous SAP, this brings the question of 

whether the conditionality towards Bosnia and Herzegovina functions efficiently. 

The war in Bosnia and Herzegovina was one of the bloodiest armed conflicts in Europe since 

the Second World War. This war is an essential element of modern Bosnian history. It had 

determined the current political system. The EU membership would be a milestone for 

Bosnia and Herzegovina. It would be evidence of real coexistence of peoples of Bosnia and 

Herzegovina and evidence of the real end of the war as well. 
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