
Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá výzkumem vývoje spolupráce chorvatských vlád 

s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii ve věci stíhání a vydávání 

válečných zločinců z dob probíhaní jugoslávských válek v 90. letech 20. století 

s přihlédnutím k osobě chorvatského generála Ante Gotoviny. Práce si klade za cíl 

analyzovat na základě příslušných dokumentů, jak se právě tato spolupráce dařila či nedařila 

naplňovat. Stíhání válečných zločinců tvořilo stěžejní součást zahraniční politiky zemí bývalé 

Jugoslávie po dlouhá léta. V případě Chorvatska, to byl dokonce jeden z hlavních aspektů, 

který bránil zemi v začlenění se do západních struktur, jakož je Evropská Unie a 

Severoatlantická aliance.  Na počátku 90. let s k moci dostal autoritativní prezident Franjo 

Tuđman, který tak určoval směřování Chorvatska až do své smrti na konci roku 1999. Toto 

období bylo pro Chorvatsko v rámci zahraniční politiky velice prázdné. Jako úspěch by se 

dalo označit snad jen přistoupení Chorvatska do Rady Evropy v listopadu 1996. Již s 

nástupem Račanovy vlády v roce 2000 došlo ke zlepšení fungování vzájemné spolupráce 

Chorvatska s Tribunálem, ale Tribunál to nadále shledával nedostatečným. Po nástupu nové 

vlády jedné strany Chorvatského demokratického společenství v čele s předsedou vlády Ivo 

Sanaderem, došlo k opětovnému zlepšení spolupráce. Zásadní překážku k úspěšnému 

naplnění oné spolupráce představovala ta skutečnost, že Ante Gotovina stále prchal před 

zákonem. Přestože chorvatská strana v této věci argumentovala tím, že se nenachází na jejím 

území, a tudíž má velice omezené pole působnosti ke stíhání, Tribunál společně s Evropskou 

komisí byl velice nekompromisní v této záležitosti. Došlo tak k odložení zahájení 

přístupových jednání o vstupu Chorvatska do EU, do té doby, než bude Gotovina dopaden a 

postaven před soud v Haagu. Ante Gotovina byl posléze zadržen v prosinci 2005 na 

Kanárských ostrovech, což byl klíčový okamžik v rámci chorvatské zahraniční politiky. Ante 

Gotovina byl odsouzen až v roce 2011, avšak v roce 2012 byl zproštěn všech obvinění. 

Chorvatská republika se stala plnohodnotným členem NATO v dubnu 2009 a do EU 

přistoupila na počátku července 2013. S přihlédnutím k těmto skutečnostem, bych označil 

chorvatskou spolupráci s Tribunálem jako úspěšnou, přestože začátky byly velice složité. 

 


