
 

  

 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut politologických studií 

Katedra politologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakalářská práce  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2022                          Adam Trunečka  



 

  

 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut politologických studií 

Katedra politologie 

 

 

 

 

 

 

Adam Trunečka 
 

 
 

 

Porovnání přístupových jednání Černé Hory 

a Srbska do EU: Případ kapitol 23 a 24 
 

 

Bakalářská práce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praha 2022 

 

 
 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Adam Trunečka 

Vedoucí práce: Mgr. Viera Martinková, Ph.D. 

 

Rok obhajoby: 2022 

  



 

  

 

  



 

  

 

Bibliografický záznam 

 

TRUNEČKA, Adam. Porovnání přístupových jednání Černé Hory a Srbska do EU: 

Případ kapitol 23 a 24. Praha, 2022. 58 s. Bakalářská práce (Bc). Univerzita Karlova, 

Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií, Katedra politologie. Vedoucí 

bakalářské práce Mgr. Viera Martinková, Ph.D. 

 

 

Abstrakt 

Ač je většina států západního Balkánu v různých stádiích přístupového procesu do EU, 

oproti doposud přistoupeným státům středovýchodní Evropy je jejich postup pomalý. 

Mnohé ukazatele a autoři hovoří o zhoršování stavu demokratických institucí v Černé 

Hoře a Srbsku – tedy v kandidátských státech v čele rozšiřovacího procesu na západním 

Balkáně. To vyvolává otázky ohledně funkčnosti uplatňování kondicionality vůči těmto 

zemím. Evropská komise pravidelně evaluuje pokrok přistupujících zemí ve zprávách o 

pokroku. Cílem této práce bylo posoudit, jak Komise hodnotí pokrok Černé Hory a 

Srbska v kapitolách 23 a 24, které s otázkou demokratických institucí i celým principem 

kondicionality úzce souvisejí. Pomocí kvantitativní obsahové analýzy byly kódovány 

jednotlivé informace o meziročním pokroku těchto zemí v letech 2012-2020 a převedeny 

do odpovídajících pozitivních (značících pokrok) a negativních (značících regresi) 

hodnot. Z jejich zprůměrování pak vyšla skupina indexů pro jednotlivé aspekty 

popisované v příslušných kapitolách i indexy pro celé kapitoly. Zároveň byl vypočítán 

speciální Index reformy demokratických institucí (IRDI). Relevantní indexy vzešlé 

z tohoto procesu pak byly porovnány s odpovídajícími nezávislými indexy demokracie. 

Z tohoto porovnání vyplynulo, že je Evropská komise v hodnocení vývoje 

demokratických institucí Černé Hory a Srbska výrazně optimističtější než tyto nezávislé 

ukazatele. To má implikace i z hlediska konceptu kondicionality – z teoretického hlediska 

je problematické, že Komise neposkytuje těmto státům adekvátní zpětnou vazbu, což 

kondicionalitu podkopává. 

 

 

  



 

  

 

Abstract 

Although most countries of the Western Balkans are in various stages of the EU 

accession, their progress is slow compared to that of the Central and Eastern European 

countries that have joined so far. Many indicators and authors point to the deteriorating 

state of democratic institutions in Montenegro and Serbia – the frontrunner candidate 

countries in the Western Balkans. This raises questions about the functionality of 

applying conditionality on these countries. The European Commission regularly 

evaluates the accession countries’ advancement in Progress Reports. The aim of this work 

was to assess how the Commission evaluates the progress of Montenegro and Serbia in 

Chapters 23 and 24, which are closely linked to the issue of democratic institutions and 

the whole principle of conditionality. Using quantitative content analysis, individual 

pieces of information on the interannual progress of these countries in 2012-2020 were 

coded and converted into corresponding positive (indicating improvement) and negative 

(indicating regression) values. Their averaging then resulted in a group of indexes for 

individual aspects described in the relevant Chapters as well as indexes for the Chapters 

as a whole. At the same time, a special Democratic Institutions Reform Index (DIRI) was 

calculated. The relevant indexes resulting from this process were then compared to the 

corresponding independent democracy indexes. This comparison showed that the 

European Commission is significantly more optimistic in assessing the development of 

the democratic institutions of Montenegro and Serbia than these independent indexes. 

This also has implications for the concept of conditionality – from a theoretical point of 

view, it is problematic that the Commission does not provide these countries with 

adequate feedback, which undermines conditionality. 
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Úvod 

 

Osm let od vstupu Chorvatska Evropská unie stále pokračuje ve své politice 

rozšíření na západní Balkán. V současné době jsou v procesu přistoupení nejdále 

Černá Hora a Srbsko. Aktuálně však probíhá diskuze o tom, do jaké míry proces 

integrace západního Balkánu do EU stagnuje a zdali je Unie stále schopna 

uplatňovat kondicionalitu ve vztahu k jeho zemím. Vzhledem k tomu je obzvláště 

relevantní analyzovat, jak se vyvíjí přístupový proces těchto zemí v kapitolách 23 

a 24, které evaluují pokrok země v oblastech soudnictví, základních práv, práva, 

svobody a bezpečnosti (zdroj: Evropský parlament, „Rozšiřování Unie | Fakta a 

čísla o Evropské unii“). Tato práce chce na danou problematiku přinést nový úhel 

pohledu a přispět tak k této diskuzi. 

 

Evropská komise každý rok (v tomto případě s výjimkou roku 2017) vydává 

zprávy, ve kterých hodnotí postup v plnění přístupových podmínek a kapitol. Tato 

práce bude zkoumat zprávy vydané během přístupových jednání Černé Hory a 

Srbska. 

Cíle výzkumného projektu 

 

Výzkumnou otázkou této práce je „Jaký byl dosavadní vývoj v plnění podmínek 

kapitol 23 a 24 během přístupových jednání Černé Hory a Srbska do Evropské 

unie dle zpráv Evropské komise?“ Vzhledem k tomu, že Černá Hora dosud 

v tomto procesu pokročila dál co do počtu otevřených a uzavřených kapitol, 

hypotézou této práce je, že „Černá Hora byla Komisí v jejích zprávách 

v kapitolách 23 a 24 během přístupových jednání doposud hodnocena pozitivněji 

než Srbsko“. 

 

Cílem této práce je přinést nový úhel pohledu na vývoj některých klíčových 

aspektů kvality demokracie v Černé Hoře a Srbsku i na celkový postup zemí 

v přístupovém procesu do EU. Výsledkem práce bude vytvoření indexu, který 

bude měřit, jak zprávy Komise vnímají pokrok zemí v kapitolách 23 a 24. Díky 

indexu by mohlo zároveň být možné i částečně zhodnotit fungování kondicionality. 

  



 

  

 

Současný stav poznání 

 

Evropská unie dává na kapitoly 23 a 24 v přístupovém procesu zvláštní důraz – 

po vstupu Chorvatska totiž bylo rozhodnuto, že tyto kapitoly budou otevřeny jako 

první (zdroj: Reljanović a Bojović, 2014). Jejich plnění v případech Černé Hory a 

Srbska zatím nebylo v akademické literatuře výrazně prozkoumáno. Autor této 

práce po přečtení většího množství článků vyhodnotil jako metodologicky 

neproblematické a pro dané téma obzvláště relevantní především tyto dva: 

 

Starší článek JUDICIAL REFORM IN SERBIA AND NEGOTIATING CHAPTER 

23 – A CRITICAL OUTLOOK popisuje a evaluuje dosavadní a v té době plánované 

reformy v oblasti soudnictví především v kontextu přístupového procesu do EU – 

reformy proběhlé od roku 2006 považuje za neúspěšné a novou strategii z roku 

2013 vnímá v mnoha ohledech jako problematickou. Hodnocení probíhajících a 

plánovaných reforem Komisí ve zprávě za rok 2013 považuje za „nerealisticky 

optimistické“ (zdroj: Reljanović a Bojović, 2014). 

 

Aktuálnější článek European Union membership conditionality: the Copenhagen 

criteria and the quality of democracy z roku 2014 rozebírá roli EU v přístupovém 

procesu Černé Hory a Srbska. Zaměřuje se na vyžadování a skutečné uplatňování 

kondicionality ze strany Unie. Na základě existujících „indexů demokracie“ (např. 

Nations in Transit) však ukazuje, že „kondicionalita nebyla převedena do 

korespondujícího demokratického rozvoje“ Černé Hory a Srbska. I tento článek 

je kritický k zprávám Komise – zatímco uznávají přetrvávající politické 

nedostatky, mají údajně tendenci je bagatelizovat (zdroj: Dudley, 2020). 

 

V kontextu kritiky vůči možným chybám ve zprávách Komise je také nutné 

upravit kontext práce samotné, a tedy i výsledný index. Ten nebude chápán jako 

zcela spolehlivě objektivní, ale spíše bude indikovat způsob, jakým Komise 

prezentuje situaci v daných zemích. V práci bude srovnáván  

s existujícími „indexy demokracie“. Ač výsledný index jim nebude zcela 

ekvivalentní, jelikož se zabývá pouze některými aspekty kvality demokracie 

například dle konceptualizace Larry Diamonda Leonardo Morlina (zdroje: 

Dudley, 2020; a Journal of Democracy, „The Quality of Democracy: An 

Overview“) a jelikož zprávy samotné obsahují další části, které se této kvality 

týkají, článek European Union membership conditionality poznamenává, že 

všechny takové indexy trpí konceptuálními a metodologickými problémy, a tudíž 

srovnání by mělo být do jisté míry relevantní. 

Konceptuální a teoretický rámec 

 

Tato práce bude vycházet z již zmíněné teorie kondicionality. Podle Karen E. 

Smithové (2003) „kondicionalita spočívá v situaci, kdy stát či mezinárodní 

organizace spojí benefity žádoucí pro jiný stát se splněním daných požadavků“ 

(zdroj: Abusara, 2009). Míra efektivita kondicionality ze strany EU vůči zemím 

západního Balkánu je předmětem diskuze, podle některých autorů zde má malý, 

případně až negativní vliv (zdroj: Ćemalović, 2020). Existují teoretické práce 

zabývající se podmínkami, za kterých může kondicionalita fungovat, tomuto 

tématu se rozsáhle věnuje kupříkladu Frank Schimmelfennig (zdroj: Abusara, 

2009). 



 

  

 

Tato práce bude k teorii kondicionality přistupovat v tom smyslu, že její 

funkčnost závisí na daných okolnostech, a to na obou stranách – tedy na EU i na 

přistupujícím státu. I na základě již probírané literatury tedy bude vnímat zprávy 

Komise jako zdroj, který není zcela neproblematický, ač jej stále považuje za 

převážně spolehlivý. 

 

Klíčovým pojmem pro tuto práci je hodnocení plnění přístupových podmínek 

kapitol 23 a 24 dle zpráv Komise. Tento koncept bude operacionalizován do již 

zmíněného indexu a vyhodnocen – podrobně jsou tyto procesy rozepsány v další 

části. 

Metodologický rámec 

 

Pomocí kvantitativní obsahové analýzy bude vytvořen nový index měřící celkovou 

meziroční změnu v plnění přístupových podmínek kapitol 23 a 24 dle zpráv 

Komise. Struktura částí pojednávajících o kapitolách 23 a 24 je v daném roce pro 

obě země vždy téměř totožná, díky čemuž by srovnání zemí nemělo být 

metodologicky výrazně náročné. Struktura těchto částí je navíc v čase relativně 

konzistentní, což zjednoduší meziroční výpočet indexu a umožní porovnávat vývoj 

mnohých aspektů kapitol v čase. 

 

Výsledná hodnota indexu spočítaného separátně pro každou z kapitol bude 

složena z několika menších zprůměrovaných hodnot. Každá kapitola ve zprávě se 

totiž dělí na několik menších částí (např. část „Functioning of the Judiciary“  

u kapitoly 23 ve zprávě za rok 2019 pro Černou Horu), které se běžně dělí na ještě 

menší části (v tomto případě např. „Strategic Documents“). Formulace nejnižší 

možné části nějakým způsobem nadepsané ve zprávě bude převedena do čísla – 

pozitivní číslo (tedy vyšší než 0) bude značit celkový pokrok, zatímco negativní 

(nižší než 0) zhoršení situace v dané části. Čísla budou odstupňována dle míry 

pozitivity/negativity na základě předem vytvořené stupnice. Každé číslo bude na 

této stupnici z hlediska míry pozitivity/negativity co nejpřesněji definováno. 

Stupnice bude vytvořena až po podrobnějším seznámení se s daným textem, aby 

byla zajištěna jejich vzájemná kompatibilita. Ve výsledku bude možné 

zprůměrováním složit výsledný index pro jednotlivé kapitoly a zhodnotit tak 

celkový vývoj, vypovídací hodnotu a potenciál k analýze však budou nabízet i 

hodnoty nižších úrovní (např. „Functioning of the Judiciary“), ze kterých se bude 

výsledný index skládat. 

 

Index i hodnoty nižších úrovní následně budou analyzovány a na jejich základě 

bude zodpovězena výzkumná otázka. Slovně budou vyhodnoceny pomocí výše 

zmíněné stupnice (např. pokud by stupnice byla od 3 do -3 a výsledný index by byl 

1.2, tak slovní hodnocení bude vycházet především z formulace dle čísla  

1 stupnice). Tento index i jeho nižší hodnoty budou také srovnány s již existujícími 

„indexy demokracie“. Dle vývoje hodnotu indexu bude zhodnocena i efektivita 

kondicionality v čase. 

 

V kontextuální části bude práce vycházet z relevantní sekundární literatury. 

Vzhledem k tomu, že časový úsek práce je vymezen až do současnosti, může být 

obtížné najít zdroje hodnotící události posledních let zcela objektivně. Kvůli tomu 

bude nutné k sekundární literatuře přistupovat opatrně a informace týkající se 



 

  

 

posledních let by měly ideálně pocházet z více zdrojů. Analytická část práce bude 

vycházet z primárních zdrojů – tedy již zmíněných zpráv Komise. 
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2 

 

Úvod 

Na přelomu tisíciletí nabídla Evropská unie zemím západního Balkánu perspektivu 

členství (van Meurs, et al., 2018, s. 227). Za více než dvě dekády se však pouze 

Chorvatsku podařilo do EU vstoupit. Perspektiva ostatních zemí je v různé míře nejistá. 

Z tohoto regionu v přístupovém procesu doposud nejdále postoupili Černá Hora a Srbsko; 

nacházejí se ve fázi takzvaných přístupových jednání. V nich se sice nachází i Albánie a 

Severní Makedonie, avšak v jejich případě nebyla dosud fakticky zahájena (Gotev a 

Nikoliv, EURACTIV.com, 2021). 

Názory na aktuální úspěšnost integračního procesu západního Balkánu do EU se liší. 

Zásadním předmětem akademické debaty posledních let je schopnost EU uplatňovat vůči 

těmto zemím „kondicionalitu“ – princip spočívající v propojení benefitů a podmínek; 

tedy že za splnění určitých úkolů dostane stát určitou odměnu (Gateva, 2015, s. 25), 

v tomto případně především členství v Evropské unii. 

V kontextu rozšíření o státy západního Balkánu dává Unie zvláštní důraz na pokrok 

přistupujících zemí v kapitolách 23 (Soudnictví a základní práva) a 24 (Právo, svoboda a 

bezpečnost) (Gateva, 2015, s. 141; Zhelyazkova, et al., 2018, s. 24-25; Kmezić, 2018, s. 

95; Ćemalović, 2020, s. 184; Reljanović a Bojović, 2014, s. 242) souvisejících úzce 

s otázkou kvality demokracie (Dudley, 2020, s. 527-528). Kolem té však v případě Černé 

Hory a Srbska panují velké obavy, nepříznivý vývoj zde indikují i různé indexy 

demokracie (Dudley, 2020, s. 530). I přesto přístupová jednání pokračují. Klíčovou roli 

v evaluaci pokroku přistupujících zemí mají zprávy o pokroku (Progress Reports), které 

pravidelně vydává Evropská komise – EU pomocí nich objasňuje své podmínky, hodnotí 

jejich dodržování a vyvíjí nátlak na přistupující státy (Gateva, 2015, s. 149). 

Cílem práce je svým skromným dílem přinést nový úhel pohledu na validitu zpráv o 

pokroku a v souvislosti s tím i na uplatňování kondicionality vůči zemím západního 

Balkánu. Práce pomocí kvantitativní obsahové analýzy zkoumá, jak Komise vnímá 

meziroční změnu v rámci kapitol 23 a 24 ve svých zprávách o pokroku – vyjádření o 

meziročním pozitivním či negativním posunu byla převedena do několika indexových 

hodnot dle předem stanovené škály. Tyto hodnoty pak byly porovnány s nezávislými 

indexy demokracie. 
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V první části Politika rozšíření Evropské unie popisuji přístupové procesy včetně jejich 

dosavadního vývoje i historický kontext černohorské a srbské kandidatury. Věnuji se také 

tomu, jak reformy v těchto zemích a funkčnost kondicionality hodnotí různí autoři 

v rámci širší akademické debaty. Na konci uvádím základní informace o zprávách o 

pokroku a o kapitolách 23 a 24. Druhá část, tedy Konceptuálně-metodologický rámec, 

rozvádí koncept kondicionality, stanovuje cíle práce, předmět analýzy, konceptualizaci a 

metodologii. Ve třetí Analytické části pak rozebírám výsledky kvantifikace do indexů a 

porovnávám jejich ekvivalentní hodnoty s různými indexy demokracie. V Závěru pak 

výsledky této práce spojuji s širší akademickou debatou a zodpovídám výzkumnou 

otázku. 
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1. Politika rozšíření Evropské unie 

1.1 Přístupový proces 

V roce 1973 proběhlo první rozšíření Evropských společenství, předchůdce dnešní 

Evropské unie, o Dánsko, Irsko a Spojené království. Od té doby došlo k dalším šesti 

vlnám rozšíření a přístupový proces jako takový prošel několika podstatnými proměnami. 

Především v roce 1993, v kontextu perspektivy rozšíření o země střední a východní 

Evropy (van Meurs, et al., 2018, s. 178), stanovila Evropská rada takzvaná „kodaňská 

kritéria“ – stabilní demokratické instituce, právní stát, lidská práva a ochranu menšin; 

fungující tržní hospodářství a schopnost vyrovnat se s konkurenčními silami uvnitř EU; 

schopnost převzít a plnit povinnosti vyplývající z členství, včetně cílů politické, 

hospodářské a měnové unie (Evropská rada, 2022). 

V konsolidovaném znění Smluv slouží jako právní základ pro přístupový proces článek 

49 Smlouvy o Evropské unii. Stanovuje, že „každý evropský stát, který uznává hodnoty 

uvedené v článku 2 a zavazuje se k jejich podpoře, může požádat o členství v Unii.“ 

Zmíněný článek 2 jmenuje tyto hodnoty – úcta lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, 

rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. Dále 

stanovuje, že „tyto hodnoty jsou společné členským státům ve společnosti vyznačující se 

pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností 

žen a mužů.“ Samotný proces přístupu je v článku 49 definován poměrně stručně; 

omezuje se pouze na ustanovení, že „žadatelský stát podává svou žádost Radě, která 

rozhoduje jednomyslně po konzultaci s Komisí a po obdržení souhlasu Evropského 

parlamentu, který se usnáší většinou hlasů všech svých členů. […] Podmínky přijetí a 

 s ním spojené nezbytné následné úpravy smluv, na nichž je Evropská unie založena, jsou 

předmětem dohody mezi členskými státy a žadatelským státem. Tato dohoda vyžaduje 

ratifikaci všemi smluvními státy v souladu s jejich ústavními předpisy.“ Článek 49 také 

stanovuje, že „kritéria pro přistoupení, na nichž se dohodne Evropská rada, budou 

zohledněna.“ 

V praxi je však přístupový proces mnohem komplexnější a zahrnuje několik stádií: 

Nejprve (1) podá aspirující stát přihlášku. O (2) udělení kandidátského statusu rozhoduje 

jednomyslností Rada EU. Ještě předtím však Komise zašle státu obsáhlý dotazník, 

v případě Černé Hory i Srbska šlo o více než 2000 otázek. Na základě splnění 

dodatečných podmínek stanovených EU rozhoduje Rada jednomyslně o zahájení (3) 
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přístupových jednání (Gateva, 2015, s. 17). 

Přístupová jednání představují patrně nejkomplexnější část celého přístupového procesu. 

Během nich přijímá kandidátský stát acquis communautaire, tedy soubor práva Unie a 

dalších požadavků, které jsou rozděleny do až 35 kapitol. V současné době představuje 

acquis přibližně 160 000 stran textu (Gateva, 2015, s. 17). Donedávna bylo otevření 

každé kapitoly, tedy počátek přijímání práva EU v ní obsažené, podmíněno 

jednomyslným souhlasem Rady. Stejně tak uzavření kapitoly schvalovala Rada 

jednomyslně. V roce 2020 došlo k seskupení kapitol do 6 „clusters“, které mají být 

otevírány a zavírány najednou – tato reforma je podrobněji popsána níže. 

Pokud se státu podaří otevřít i uzavřít všechny kapitoly, je s ním vypracována přístupová 

smlouva. V případě, že je států více, vznikne pro ně jedna společná smlouva (Evropská 

unie, 2022). S přístupovou smlouvou musí udělit svůj souhlas Evropský parlament, 

Komise je konzultována a jednomyslně o něm rozhoduje Rada. Smlouva musí být 

ratifikována všemi stávajícími i přistupujícími státy (Evropská unie, 2012). 

1.2 Politika rozšíření na západní Balkán 

1.2.1 Vývoj 

V devadesátých letech prošla oblast rozpadající se Jugoslávie sérií konfliktů. Po válce 

v Kosovu (1998-1999), dodnes poslednímu větším konfliktu v této oblasti, přiznala 

Evropská unie státům západního Balkánu dlouhodobou perspektivu členství (van Meurs, 

et al., 2018, s. 227): Nejprve v roce 1999 zahájila EU politiku stabilizačního a asociačního 

procesu (SAP) spočívajícího na asociačních dohodách o stabilizaci a přidružení 

(Evropský parlament, 2021). V červnu 2000 stanovila Evropská rada, že státy podílející 

se v SAP jsou považovány za „potenciální členy“ (Gateva, 2015, s. 126). V listopadu 

téhož roku byla jejich evropská perspektiva potvrzena Záhřebskou deklarací, pod kterou 

byly vedle představitelů Evropské unie a jejích států podepsány i hlavy vlád či států 

Albánie, Bosny a Hercegoviny, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Chorvatska a 

Svazové republiky Jugoslávie (Evropská rada, 2000). 

Jediným státem oblasti západního Balkánu, který do EU doposud vstoupil, bylo 

Chorvatsko v roce 2013. Na základě zkušeností s ním schválila Unie takzvaný „nový 

přístup“, který dává větší důraz na přístupové kapitoly 23 a 24 (Reljanović a Bojović, 

2014, s. 242). Poslední větší revizi přístupového procesu pak představila Komise v únoru 

2020 (European Commission, 2020). Zapracovala tak návrhy Francie, které představila 
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poté, co v říjnu 2019 blokovala zahájení přístupových jednání s Albánií a Severní 

Makedonií (EURACTIV.cz a ČTK, 2020). Určena je primárně pro tyto dvě země – jejich 

přístupové kapitoly a jednání o nich má být organizováno do 6 “clusters”. Ty by měly být 

otevírány najednou. Černá Hora a Srbsko dostaly možnost zakomponovat novou 

metodiku do svých rámců pro jednání (European Commission, 2020), obě země s tímto 

vyjádřily svůj souhlas (European Council, 2021). Dalším zásadním faktorem nové 

přístupové metodologie je postupné zapojování kandidátů do politik a financování Unie 

při dostatečně rychlých reformách. Zároveň by měla umožnit částečně či úplně přerušit 

přístupová jednání, znovuotevřít již uzavřenou kapitolu či snížit financování ze strany 

EU. Text Komise celkově dává silný důraz na posílení kredibility a objektivnosti při 

vyhodnocování fundamentálních reforem v oblastech právního státu, boje s korupcí či 

demokratických institucí. Komise by dle něj také měla lépe definovat konkrétní 

podmínky pro země ve zprávách o pokroku, navíc by měla využívat relevantní indikátory 

třetích stran (European Commission, 2020). 

1.2.2 Aktuální uchazeči a potenciální kandidáti 

Ve fázi přístupových jednání se nacházejí Černá Hora, Srbsko, a vedle nich také Turecko 

(Evropská rada, 2022), u něj jsou však reálně pozastavená (Council of the European 

Union, 2018). Kandidátský status má i Albánie a Severní Makedonie, u kterých sice byla 

přístupová jednání po stažení francouzského veta zahájena formálně (Council of the 

European Union, 2020), avšak de facto ještě nezačala a jsou blokována Bulharskem kvůli 

jeho sporům se Severní Makedonií (Gotev a Nikoliv, EURACTIV.com, 2021). Kosovo i 

Bosna a Hercegovina jsou sice považovány za „potenciální kandidáty“, nebyl jim však 

udělen status kandidátského státu a pouze Bosna a Hercegovina podala do EU přihlášku 

(Evropská rada, 2022). 

Seznam uchazečů o členství v Unii se nedávno rozšířil o tři státy takzvaného Východního 

partnerství a „asociačního tria“: 28. února podala přihlášku Ukrajina, čtyři dny po začátku 

ruské invaze (Brzozowski, EURACTIV.com, 2022a). 3. března ji následovali Gruzie a 

Moldavsko (Brzozowski 2, EURACTIV.com, 2022b). Kandidatura těchto zemí bude pro 

Unii představovat obzvláště velkou výzvu, již aktuální proces rozšíření o oblast 

západního Balkánu, která nemá ani 20 milion obyvatel, je značně zdlouhavý a 

problematický. Oproti tomu jen Ukrajina měla před válkou více než 40 milionů obyvatel. 
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1.2.3 Příčiny zdlouhavého procesu 

Zdlouhavý přístupový proces zemí západního Balkánu je předmětem extenzivní 

akademické debaty. Již samotná výchozí pozice těchto zemí je v porovnání se zeměmi 

středovýchodní Evropy mnohem těžší – mají obecně méně zkušeností s demokracií, 

nevyřešené etnické spory v důsledku jugoslávských válek a někdy se potýkají se 

zpochybňováním vlastní státnosti (Zhelyazkova, et al., 2018, s. 16-17). Na straně EU 

navíc dochází k „únavě z rozšíření“ (Zhelyazkova, et al., 2018, s. 16-17) a v porovnání 

s předchozími kandidáty je kredibilita prospektu členství těch západobalkánských nižší 

(Zhelyazkova, et al., 2018, s. 23). Mnozí autoři tak připisují část viny za nefunkční 

kondicionalitu na nedostatečně silnou perspektivu členství (Dudley, 2020, s. 528), ovšem 

podle jiných autorů nemáme dostatek důkazů potvrzujících, že proces rozšíření byl 

zastaven členskými státy (Vachudova, 2018, s. 68). 

V celkovém hodnocení přístupového procesu se akademici také liší: Dle některých 

pokračuje sice pomalu, ovšem jistě (Zhelyazkova, et al., 2018, s. 31) a trvající pokrok 

v dodržování podmínek stanovovaných Unií by se dal vysvětlit přítomností průběžných 

odměn nevázaných přímo na členství (Zhelyazkova, et al., 2018, s. 17). Milada Anna 

Vachudova třeba zdůrazňuje, že politické strany v mnoha západobalkánských státech 

v reakci na perspektivu výhod členství mění své programy, což je při centrální politické 

roli stran klíčové (Vachudova, 2018, s. 72). 

Jiní autoři ale upozorňují na úpadek demokracie a vlády práva v regionu za poslední 

dekádu (Kmezić, 2018, s. 89). Tento problém souvisí úzce s fenoménem „state capture“ 

rozšířeného po celém západním Balkáně (Vachudova, 2018, s. 64) (Kmezić, 2018, s. 87), 

na jehož přítomnost upozornila i Komise (Kmezić, 2018, s. 87); místní elity ovládají daný 

stát s cílem udržet si své politické či ekonomické postavení (Kmezić, 2018, s. 90). Marko 

Kmezić podíl na tomto problému dokonce připisuje i EU samotné – vzhledem ke 

vzdálenému prospektu členství je dle něj aktuálně ochotna vyměnit důraz na 

kondicionalitu vlády práva za jiné zájmy, konkrétně stabilitu ve svém okolí (Kmezić, 

2018, s. 90). Vachudova dále upozorňuje na to, že současní političtí lídři opatrně 

manévrují institucionálními reformami vedenými EU od té doby, co byl bývalý 

chorvatský premiér Ivo Sanader odsouzen nezávislými institucemi, které sám pomohl 

posílit. Obávají se totiž, že by stejně jako on kvůli těmto reformám skončili ve vězení 

(Vachudova, 2018, s. 73-74). 
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1.2.4 Přístupový proces Černé Hory 

Černá Hora se v roce 2006 v návaznosti na referendum o nezávislosti oddělila od 

společného soustátí se Srbskem. Zásadní roli v soudobé historii Černé Hory, a to již před 

samotnou nezávislostí, sehrává především osobnost několikanásobného premiéra a 

prezidenta a donedávna i vládce země de facto – Milo Đukanoviće. Zásadní v kontextu 

přístupového procesu do EU je, že Đukanović měl na rozdíl od Srbska dlouhodobě vřelý 

vztah k Západu, a to již v devadesátých letech (Glenny, 2017, s. 655). Právě on také stál 

za přípravou nezávislosti a následným referendem (Glenny, 2017, s. 684). Výsledek 

samotného referenda o nezávislosti však nebyl nijak drtivý – pro nezávislost se vyslovilo 

55.5 % voličů. V Černé Hoře lze totiž dlouhodobě pozorovat rozdělení na ty, kteří se 

vnímají jako etnicky a historicky spřízněni se Srby, a ty, kteří vnímají černohorskou 

identitu jako separátní (Glenny, 2017, s. 655). Tento spor představuje i zásadní štěpnou 

linii černohorské politiky (Džankić a Keil, 2018, s. 184). 

Nově nezávislá Černá Hora podala přihlášku do EU již v roce 2008, kandidátský status jí 

byl udělen v roce 2010. Přístupová jednání byla zahájena o dva roky později. Černá Hora 

již otevřela všech svých 33 přístupových kapitol, poslední z nich v roce 2020. Doposud 

však z nich byly uzavřeny pouze tři (European Commission, 2021a). 

V kontextu černohorského přístupového procesu hraje důležitou roli fakt, že až 

donedávna země neprošla procesem předání moci (Vachudova, 2018, s. 76), jelikož v ní 

od roku 1997 nepřetržitě dominoval zmíněný Đukanović. Ten stojí v čele Demokratické 

strany socialistů (DPS) (Džankić a Keil, 2018, s. 191-192). V parlamentních volbách 

2020 však ztratila DPS svou moc a do čela vlády nastoupila prosrbská koalice Za 

budoucnost Černé Hory. Nová vláda slíbila uspíšit reformy související s přístupovým 

procesem do EU (Kajosevic, Balkan Insight, 2020). Padla však 4. února 2022 a 28. února 

byla zvolena menšinová vláda v čele s Dritanem Abazovićem podporovaná DPS, naopak 

Za budoucnost Černé Hory hlasovala proti zvolení nové vlády (Kajosevic, Balkan Insight, 

2022a). Jednou z priorit nové vlády je evropská integrace. Na jaře 2023 hodlá uspořádat 

předčasné parlamentní volby (Kajosevic, Balkan Insight, 2022b). Đukanović dodnes 

zůstává černohorským prezidentem, příští prezidentské volby by se také měly odehrát 

následující rok. 

S dlouhodobou vládou Đukanoviće souvisí již popisovaný regionální fenomén „state 

capture“. Podle Vaduchové by musely černohorské instituce, především justiční, projít 
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zásadním přepracováním, Đukanović a jeho spojenci totiž nelegálně nabyli ohromné 

bohatství a byli napojeni na organizovaný zločin (Vachudova, 2018, s. 76). Zajistili si 

údajně i kontrolu nad zásadními segmenty státu, včetně byrokracie, stavebním a 

bankovním sektorem (Džankić a Keil, 2018, s. 191-192). Podle Vaduchové je také 

otázkou, zdali by vůbec bylo možné přístupový proces úspěšně dokončit, aniž by 

Đukanović a jeho spojenci skončili za mřížemi (Vachudova, 2018, s. 76). 

Jelena Džankić a Soeren Keil pak zmiňují problém vnějšího zpochybňování státnosti 

Černé Hory, souvisejícího s výše zmíněnou politickou polarizací země v otázce vztahu 

k srbské identitě. Podle nich má dopad na demokratickou konsolidaci země i její 

integrační proces (Džankić a Keil, 2018, s. 182-184). Na druhou stranu však 

poznamenávají, že samotnou perspektivu členství Černé Hory v EU opoziční strany 

podporovaly, včetně reforem s ní souvisejících. Závěry Džankićové a Keila týkající se 

justice jsou odlišné od závěrů Vaduchové, podle nich v otázkách justičních reforem 

zažívala Černá Hora méně domácích sporů a tento konsenzus pomohl ustanovit více 

nezávislou a efektivní justici (Džankić a Keil, 2018, s. 192). 

Naopak Danijela Dudleyová poznamenává, že dle indexů demokracie Nations in Transit 

od Freedom House či Economist Intelligence Units’ (EIU) Democracy Index se v Černé 

Hoře kvalita některých jejích demokratických praktik výrazně nezlepšila, v některých 

naopak došlo k regresi (Dudley, 2020, s. 530). Kritizuje EU za to, že je v případě Srbska 

i Černé Hory spokojena s povrchovými reformami, tedy formálním přijetím legislativy, 

nevyžaduje však její reálné uplatňování. Unie k problémům v regionu tímto přístupem 

dle ní možná dokonce přispívá (Dudley, 2020, s. 526). 

Eli Gatevová je ohledně přístupu Černé Hory o něco optimističtější, podle ní přístupové 

rozhovory se zemí poustoupily dobře, zdůrazňuje počet otevřených a uzavřených kapitol. 

Poznamenává však, že musí posílit implementaci v oblasti právního státu a boje s korupcí 

(Gateva, 2015, s. 16). 

1.2.5 Přístupový proces Srbska 

V Srbsku na rozdíl od Černé Hory došlo k několika střídáním vlád. V roce 2000 padl 

režim Slobodana Miloševiće a jugoslávským prezidentem se stal Vojislav Koštunica, 

představitel sjednocené opozice, která následně vyhrála i prosincové parlamentní volby. 

Premiérem Srbska se stal Zoran Đinđić (Glenny, 2017, s. 680). Zásadním předmětem 

sporu mezi Koštunicou a Đinđićem (Glenny, 2017, s. 681) a mezi EU a Srbskem 
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(Hartmann, et al., 2009, s. 71-75) byla otázka vydávání válečných zločinců 

Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY). Zatímco Đinđić 

s ICTY spolupracoval s cílem vstupu do EU, dokonce zajistil vydání Miloševiće, 

Koštunica vydávání vnímal jako porušení suverenity země (Glenny, 2017, s. 681-682). 

Đinđić byl v roce 2003 zavražděn. 

Pod následným vedením Srbska Koštunicou v zemi stagnovaly modernizační procesy 

(Glenny, 2017, s. 683). EU se sice formálně snažila podmiňovat integraci v SAP právě 

spoluprací s ICTY, avšak kvůli neochotě Srbska nakonec byla otevřena kompromisům. 

Byla totiž motivována prospektem, že by se Srbsko tak lépe podařilo ukotvit na evropské 

cestě (Hartmann, et al., 2009, s. 67-68). Tento záměr však nevyšel a Koštunicovo Srbsko 

se vydávalo na stále více izolovanou a proruskou cestu (Hartmann, et al., 2009, s. 74). 

Srbské parlamentní volby v roce 2008 však Koštunica a jeho strana prohráli a k moci se 

dostala vláda vedená Demokratickou stranou (DS) zavražděného Đinđiće. Ta podala roku 

2009 přihlášku do EU, kandidátským státem se Srbsko stalo v roce 2012. Celkové 

výsledky této vlády však byly smíšené a v oblasti justice či médií si DS dokonce zajistila 

svůj vliv (Vachudova, 2018, s. 74). 

S prezidentskými a parlamentními volbami 2012 se k moci dostala Srbská pokroková 

strana (SNS). Při jejím založení stáli nově zvolený prezident Tomislav Nikolić a pozdější 

premiér, dnešní prezident a aktuálně nejmocnější politik Srbska Aleksandar Vučić. SNS 

vznikla odtržením od extrémně pravicové Srbské radikální strany. Podle Nikoliće byla 

důvodem jeho podpora členství v EU (Vachudova, 2018, s. 74-75), s Vučićem i s ním se 

však pojily obavy kvůli jejich angažmá v devadesátých letech – Nikolić byl tvrdým 

nacionalistou prosazujícím myšlenku Velkého Srbska, Vučić za Miloševiće stál v čele 

propagandistického úsilí s cílem obhájit etnické čistky Albánců v Kosovu (Radeljić, 

2018, s. 163-164). Pozoruhodné je, že po svém zvolení prezidentem si Vučić vybral za 

svou nástupkyni první otevřeně homosexuální premiérku Balkánu, Anu Brnabić 

(EURACTIV.com a AFP, 2017). Vládě SNS se i přes kontroverze kolem Vučićovy 

historie podařilo zajistit značný pokrok v přístupovém procesu s EU – především 

Bruselskou dohodou s Kosovem z roku 2013 si Srbsko zajistilo otevření přístupových 

jednání o rok později (Radeljić, 2018, s. 165-166; Vachudova, 2018, s. 75). Doposud celá 

jednání tak probíhala pod taktovkou Vučićovy SNS. K dnešnímu dni otevřelo Srbsko 22 

kapitol, z nich uzavřelo dvě (European Council / Council of the European Union, 2021). 
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Celkem se na Srbsko vtahuje 34 kapitol (European Commission, 2021b). 

Stejně jako v případě Černé Hory však od zahájení přístupových procesů se Srbskem dle 

některých indexů demokracie nedošlo k výraznému pokroku v demokratizaci, a naopak 

došlo ke zhoršení v některých jejích aspektech (Dudley, 2020, s. 530). I Srbsko za vlády 

Vučiće má zásadní problém se „state capture“ – dochází k politizaci státní administrativy 

či ilegálnímu nabývání bohatství. Vláda pokračuje v omezování svobodných médií a 

občanské společnosti (Vachudova, 2018, s. 75). K tomu se navíc SNS v parlamentních 

volbách 2020 potýkalo s otázkou jejich legitimity, protože byly bojkotovány opozicí 

(Zivanovic, Balkan Insight, 2020).  

Podle Kmeziće navíc v Srbsku stále více dochází k omezování svobody médií, což 

potvrzují i zprávy Freedom House či Reportérů bez hranic. Ač Komise chválila Srbsko 

za vytvoření vhodného a právního institucionálního prostředí, reálná situace se především 

kvůli vlivu vlády nezlepšuje (Kmezić, 2018, s. 100-101). Kmezić Unii vyčítá, že kvůli 

jejímu selhání v pojmenovávání skutečné situace ztratila kredibilitu (Kmezić, 2018,  

s. 104). Podobně přístup Unie vidí i Dudleyová (Dudley, 2020, s. 526). Dále podle 

Branislava Radeljiće je EU zdrženlivá v konfrontování polo-autoritářského chování 

Srbska (Radeljić, 2018, s. 163). Ovšem Svetlana Stefanovićová poznamenává, že 

poslední zprávy o pokroku poukazují na to, že srbská demokracie je v krizi, s absencí 

svobody médií a bez pokroku (Stefanović, 2020, s. 72). 

Otázka kredibility přístupového procesu se Srbskem souvisí i s jinými prioritami 

Evropské unie. Podle Beáty Huszka určovala rychlost přístupového procesu normalizace 

vztahů Srbska s Kosovem, jelikož EU dlouhodobě dává přednost regionálním vztahům 

před demokratickou formou vlády (Dudley, 2020, s. 539). Kosovská otázka spolu 

s jinými faktory ovlivňovala i ochotu EU dělat kompromisy v otázce spolupráce Srbska 

s ICTY (Hartmann, et al., 2009, s. 67-68). NA důležitost Kosova pro EU poukazuje i fakt, 

že problematika vztahů Srbska s Kosovem byla zahrnuta do přístupové kapitoly 35 (Jiné 

otázky) (Rada Evropské unie, 2014). 

Pomyslný „bič“ EU je konkrétně v případě Srbska slabý i proto, že samotná podpora 

členství se mezi populací země pohybuje pouze kolem 50 % (Dudley, 2020, s. 538).  

I přes veškeré snahy ukotvit Srbsko v euroatlantickém prostoru se země mnohokrát od 

své cesty odvrátila. Vývoj posledních let ukázal, že se Srbsku nabízí alternativa evropské 

cestě, konkrétně partnerství s Ruskem a Čínou (Stefanović, 2020, s. 73). 
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1.3 Zprávy o pokroku (Progress Reports) 

První Regular Reports, předchůdce dnešních zpráv o pokroku, začala Komise vydávat 

v roce 1998 (Gateva, 2015, s. 33). Roku 2005 rozšířila vydávání zpráv na všechny 

potenciální i kandidátské země (Gateva, 2015, s. 137). Dnes představují integrální součást 

unijní rozšiřovací strategie (Gateva, 2015, s. 144-145). Od roku 2015 jsou nazývány již 

jen slovem “Report”, například “Montenegro Report 2015”. 

V akademické komunitě panuje celková neshoda nad kredibilitou zpráv o pokroku u zemí 

západního Balkánu. Jde tedy o materiál, který stojí za podrobnou analýzu. Podle 

Gatevové pomohly zprávy o pokroku Evropské komisi zajistit zásadní expertizu pro 

hodnocení dodržování podmínek státy aspirujícími na členství v Unii, díky čemuž 

legitimizovaly nestrannost Komise při jejích doporučeních, a to v souvislosti 

s rozhodováním o postupu přístupového procesu v Radě (Gateva, 2015, s. 33). Podle 

Stefanovićové pojmenovávají zprávy o pokroku nedávné problémy s demokracií či 

svobodou médií v Srbsku (Stefanović, 2020, s. 72). Jako zdroj informací je dále využívá 

například viz Zhelyazkova, et al. (2018, s. 31). 

Naopak jiní autoři poukazují na používání „diplomatického jazyka“ (Džankić, et al., 

2018, s. 3). Dudleyová pak poznamenává, že ač zprávy o pokroku uznávají politické 

nedostatky, mívají tendenci je bagatelizovat (Dudley, 2020, s. 535). Podle Dudleyové by 

závěr Komise, že je země připravena na vstup, neměl být brán jako potvrzení 

demokratického systému a odvolává se na již zmíněné nezávislé indexy demokracie. 

Zároveň ale přiznává, že všechny z nich se potýkají s některými konceptuálními a 

metodologickými problémy (Dudley, 2020, s. 529-530). 

1.4 Kapitoly 23 a 24 

Přístupové kapitoly 23 a 24 se jako jediné potýkají s otázkami demokratických institucí: 

Plně se jim věnuje kapitola 23 (Soudnictví a základní práva), která po státech vyžaduje 

nezávislou justici, demokratický právní rámec, stabilní instituce a záruku a respektování 

základních práv. Částečně se otázce demokracie věnuje i kapitola 24 (Právo, svoboda a 

bezpečnost) – soustředí se na organizovaný zločin a korupci (Dudley, 2020, s. 527-528). 

Důležitost těchto kapitol v kontextu politiky rozšíření na západní Balkán je v oficiálních 

dokumentech i akademické literatuře zdůrazňována velmi často (Gateva, 2015, s. 141; 

Zhelyazkova, et al., 2018, s. 24-25; Kmezić, 2018, s. 95; Ćemalović, 2020, s. 184; 

Reljanović a Bojović, 2014, s. 242). 
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Přístupová jednání s helsinskou skupinou států východního rozšíření byla založena na 

principu, že jednoduché přístupové kapitoly se otevírají jako první. Při jednání 

s Chorvatskem byl tento postup obrácen a jako první byly otevírány těžší kapitoly 

(Ćemalović, 2020, s. 184). Po zkušenostech s ním Unie ve svém „novém přístupu“ začala 

dávat důraz pokrok v kapitolách 23 a 24 (Reljanović a Bojović, 2014, s. 242). Ty jsou 

otevřeny v počátcích přístupového procesu (Zhelyazkova, et al., 2018, s. 24). „Nový 

přístup“ navíc stanovil, že pokud implementace těchto kapitol výrazně zaostává za 

ostatními, může Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou pozastavit otevírání i 

zavírání ostatních kapitol (Gateva, 2015, s. 143), de facto tedy pozastavit přístupová 

jednání. Prioritizace těchto kapitol je patrná i ze struktury zpráv o pokroku v posledních 

letech – od roku 2018 jsou chronologicky umístěné před ostatními kapitolami. 

Vzhledem k dlouhodobé centralitě kapitol 23 a 24 v přístupovém procesu a vzhledem 

k často probádané otázce demokratizace či regrese demokracie na Západním Balkáně 

budou kapitoly 23 a 24 předmětem mé analýzy zpráv o pokroku. Podrobně ji popisuji 

v následující části. 
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2. Konceptuálně-metodologický rámec 

2.1 Konceptuální rámec 

Ian Barnes a Claire Randersonová definují kondicionalitu v širokém slova smyslu jako 

“uplatňování politických nástrojů jednou stranou s cílem zajistit dodržování a podobu 

jednání druhé strany”. Jeffrey T. Checkel poskytuje užší definici, dle něj jde o 

„vzájemnou dohodu, podle které vláda provede či slibuje provedení určitých politických 

opatření, na podporu čehož mezinárodní organizace poskytne nějakou pomoc – běžně 

technickou či finanční.” Další definici poskytuje Karen E. Smithová: “Kondicionalita 

spočívá v situaci, kdy stát či mezinárodní organizace spojí benefity žádoucí pro jiný stát 

se splněním daných požadavků“ (Abusara, 2009, s. 54). Podobně jako u mnoha dalších 

zásadních politologických termínů a teorií tedy ani na přesné definici kondicionality 

nepanuje jednoznačná shoda. Autoři se však shodují, že spočívá v propojení benefitů a 

podmínek – stát je odměněn za splnění určitých úkolů (Gateva, 2015, s. 25). 

Kondicionalita je poměrně širokým pojmem – zahrnuje třeba studium kondicionality 

rozšíření, kondicionality acquis, předmětem této práce je především demokratická 

kondicionalita. Ta „dává důraz na respekt k demokratickým pravidlům, procedurám a 

hodnotám a na jejich posílení“. Frank Schimmelfennig a další autoři ji označují za 

„jádrovou strategii EU přimět nečlenské státy, aby dodržovaly její principy legitimní 

státnosti“ (Gateva, 2015, s. 22-24). 

Již bylo stanoveno, že akademická komunita se neshoduje na míře kredibility zpráv o 

pokroku, nehledě na ní však jsou fakticky zásadním nástrojem Komise pro posuzování 

dodržování podmínek kandidátskými státy (Gateva, 2015, s. 33) a představují integrální 

součást unijní strategie rozšíření (Gateva, 2015, s. 144-145). Pro tuto práci je tudíž 

potřeba konkrétněji teoretizovat, jaký vliv může mít kredibilita těchto zpráv na funkčnost 

kondicionality. 

S touto otázkou souvisí takzvaný model vnějších pobídek, který je považován za hlavní 

teoretický model pro vysvětlení toho, zdali kondicionalita vede k domácí změně. Podle 

něj závisí funkčnost kondicionality EU na čtyřech kritériích – (1) velikosti odměny od 

EU, (2) jednoznačnosti podmínek, (3) důvěryhodnosti kondicionality a (4) velikosti 

nákladů na dodržení podmínek pro cílové státy (Schimmelfennig a Sedelmeier, 2020,  

s. 815). 
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Zvláště zásadní pro tuto práci je právě otázka jednoznačnosti podmínek – aby 

kondicionalita dle tohoto kritéria správně fungovala, cílové státy musejí přesně vědět, co 

se od nich očekává, a EU jim musí dávat průběžnou zpětnou vazbu. Záleží ale také na 

významnosti jednotlivých podmínek pro Unii – „čím jasněji EU signalizuje, že podmínky 

jsou sine qua non [nezbytné splnit], tím pravděpodobnější je, že je cílové vlády budou 

upřednostňovat a splní je“ (Schimmelfennig a Sedelmeier, 2020, s. 817). 

Že kapitoly 23 a 24 představují pro EU významnou podmínku již bylo v této práci 

stanoveno. Dá se však předpokládat, že pokud Komise poskytuje kandidátskému státu 

neadekvátní zpětnou vazbu a ve zprávách o pokroku nepřiznává či bagatelizuje některé 

problémy, se kterými se stát v oblasti kapitol 23 a 24 potýká, nebude zpětná vazba správně 

naplněna. Zároveň by takové přehlížení vedlo k nesplnění principu sine qua non 

[nezbytnosti] v otázce demokratické kondicionality. 

2.2 Cíle práce 

Obecným cílem práce je zjistit, jak Komise snímá vývoj kvality demokracie v Černé Hoře 

a v Srbsku dle zpráv o pokroku. Zjištění této analýzy a její implikace pak zapojím do 

kontextu širší akademické debaty o důvěryhodnosti těchto zpráv a fungování 

kondicionality. Tato práce si za svou výzkumnou otázku pokládá: „Jaký byl dosavadní 

vývoj v plnění podmínek kapitol 23 a 24 během přístupových jednání Černé Hory a 

Srbska do Evropské unie dle zpráv o pokroku vydávaných Evropskou komisí?“ 

Výsledkem práce je soubor indexů, které měří, zdali Komise vnímala meziroční a 

dlouhodobý vývoj v těchto kapitolách u obou zemí spíše pozitivně či negativně, a to na 

základě předem stanovené škály. Nejzásadnějším z nich je Index reformy demokratických 

institucí (IRDI).  

Jelikož Evropská unie pokládá pozitivní vývoj v kapitolách 23 a 24 za zcela zásadní a 

stanovila, že pokrok v ostatních kapitolách by za nimi neměl zaostávat, a jelikož 

přístupová jednání s těmito zeměmi stále pokračují, stanovuji jako svou hypotézu: 

„Trajektorii postupu Černé Hory a Srbska v kapitolách 23 a 24 během přístupového 

procesu do roku 2020 popisovala Evropská komise v celkovém součtu pozitivně.“ 

Tato hypotéza by byla falzifikována za předpokladu, že by indexová hodnota v celkovém 

součtu za pozorované období byla pro alespoň jednu kapitolu u alespoň jedné země 

negativní, respektive minusová. Kvůli otázce důvěryhodnosti zpráv o pokroku budou 

indexy navíc porovnány s již existujícími indexy demokracie – k tomu poslouží 
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především IRDI. 

2.3 Předmět analýzy 

Tato práce analyzuje zprávy o pokroku o Černé Hoře a Srbsku vydané od zahájení 

přístupových jednání do doby, než došlo k poslední větší reformě přístupového procesu. 

V případě Černé Hory tedy jde o zprávy z let 2012 až 2020, v případě Srbska z let 2014 

až 2020. Zprávy jsou vydávané každoročně, pouze v roce 2017 Komise zprávu nevydala, 

zprávy z roku 2018 tak shrnují vývoj v delším časovém horizontu. Celkem tak jde o 14 

zpráv. 

2.3 Konceptualizace 

Při vytváření konceptuálního a teoretického rámce jsem vycházel z knihy Social Science 

Methodology: A Unified Framework od Johna Gerringa (Gerring, 2012). Klíčovým 

konceptem pro tuto práci je otázka kvality demokracie obecně či demokratických institucí 

konkrétně v kontextu zpráv o pokroku. Podle Gerringa jsou všechny definice demokracie 

posledních let pouze částečné; „zkoumají význam demokracie pouze v určitém kontextu, 

zatímco ignorují či bagatelizují ostatní kontexty“ (Gerring, 2012, s. 121). Definovat 

demokracii či její kvalitu v obecném slova smyslu by tedy mělo pouze omezený smysl. 

Kvalita demokracie, respektive demokratických institucí, pro potřeby této práce a tvorbu 

Indexu reformy demokratických institucí (IRDI) je tedy definována tím, jak ji vnímají 

zprávy o pokroku při reportování o pokroku u kapitol 23 a 24. Konkrétně je IRDI složen 

z kategorií kapitol 23 a 24, které Dudleyová označuje za indikátory demokratických 

institucí; jde o následujících pět kategorií – justice, boj s korupcí, základní práva, justiční 

spolupráce v občanskoprávních a trestněprávních otázkách a boj s organizovaným 

zločinem. 

2.4 Metodologie 

Vzhledem k tomu, že cílem práce je kvantifikovat obsah zpráv o pokroku do indexů, byla 

jako metodologie této práce vybrána kvantitativní obsahová analýza. Její konkrétní užití 

je rozebráno v následujících podkapitolách: 

2.4.1 Pravidla kódování 

Optikou kvantitativní obsahové analýzy byl vytvořen soubor několika indexů. 

Metodologie včetně kódovacích pravidel byla vypracována induktivně za pomocí knihy 

The Content Analysis Guidebook od Kimberly A. Neuendorfové (Neuendorf, 2017) a 
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příslušné kapitoly z učebnice Čtenář a stroj od Martina Hájka (Hájek, 2014, s. 57-112). 

Zprávy Komise se každý rok skládají ze separátně evaluovaných přístupových kapitol, 

které jsou dále členěny do několika kategorií (např. u kapitoly 23 můžeme nalezneme část 

“fundamental rights”). Ty jsou ještě běžně děleny do menších podkategorií, jež někdy 

bývají členěné na ještě nižší podkategorie. Předmětem zkoumání, respektive tvorby 

indexů na nejnižší úrovni, byly tyto jednotlivé kategorie. V některých případech se 

objevuje v kapitole kategorie, která je však podrobněji rozepsána v jiné kapitole, 

například kategorie padělání eura (“counterfeiting of the euro”). Pokud je jí však primární 

pozornost věnovaná v jiné kapitole, nebyla taková kategorie zkoumána v této práci. 

Výhodou je, že zmíněné kategorie se ve zprávách objevují téměř vždy konzistentně, což 

umožňuje měřit vývoj pokroku či regrese většiny z nich v čase. U kapitol 23 a 24 se téměř 

vždy nachází shrnutí, které konstatuje, jak velký pokrok či regresi Komise u daného státu 

za zkoumanou dobu zaznamenala – kupříkladu ve zprávě o Černé Hoře pro rok 2020 se 

u kapitoly 23 objevuje formulace „celkově udělala omezený pokrok“ (“has made limited 

progress overall”). Podobné shrnující formulace lze často nalézt i u jednotlivých kategorií 

a výjimečně i podkategorií. Problém spočívá v tom, že tato shrnutí jsou v textech 

dostupná pouze někdy. Navíc nepřinášejí dostatečně pestrá data pro to, aby byly hlavním 

předmětem kódování. 

Pro zaznamenávání kódů byla stanovena následující pravidla: 

(1) Z každé kategorie jsou agregovány všechny formulace indikující meziroční posun 

v konkrétní otázce. Posun je vnímán ve smyslu pozitivního, negativního, i ve 

smyslu absence jakéhokoliv posunu. 

(2) Pouze posuny, u kterých je specifikován jiný než meziroční trend, nejsou vnímány 

jako meziroční. 

(3) Kódy jsou převedeny do čísel dle níže uvedené tabulky. 

(4) Totožná informace není zaznamenána více než jednou. 

Problematická byla formulace „meziročnosti“ – jelikož však zásadní je dojem příjemce, 

tedy čtenáře, ať jím je veřejnost nebo právě přístupový stát, kterému je zpětná vazba 

v podobě zpráv o pokroku určena. Usoudil jsem tedy, že pokud není „meziročnost“ přímo 

vyvrácena, čtenář nabývá dojmu, že se situace v zemi změnila za poslední rok. Při 

kódování samotném jsem se potýkal s několika dílčími dilematy. Například často 



 

18 

 

Evropská komise konstatuje, že v zemi pokračoval nějaký pozitivní trend, například 

„pokračovala ve spolupráci“ (“has continued to cooperate”); tyto informace zaznamenány 

nebyly, jelikož nešlo o moment změny, kdy stát začal nějakou pozitivní praxi vykonávat. 

Poměrně zásadní otázkou bylo, že velmi často Komise nespecifikuje přijetí nové policy 

jako pozitivní či negativní. V tom případě však byla zaznamenána jako pozitivní; opět 

jsem vycházel z předpokládaného dojmu na čtenáře – pokud je nějaká policy zmíněna 

bez kritiky, dá se předpokládat, že je vnímána pozitivně. 

2.4.2 Tvorba indexových hodnot 

Kódy byly kvantifikovány pomocí následující tabulky: 

Tabulka 1: Kódovací tabulka 

číslo kritéria 

-3 došlo k regresi, specifikované jako výrazné 

-2 došlo k regresi, její míra nebyla specifikována 

-1 došlo k regresi, specifikované jako mírné 

0 nedošlo ke změně stavu 

1 došlo k pokroku, specifikovanému jako mírnému 

2 došlo k pokroku, jeho míra nebyla specifikována 

3 došlo k pokroku, specifikovanému jako výraznému 

 

Kvantifikované kódy byly následně skládány do indexů na úrovni kategorií, a to pomocí 

zprůměrování naměřených hodnot. Indexy mohou být evaluovány separátně, případně 

složeny kombinací různých kategorií ad hoc, tato metoda však byla využita pouze  

u shrnujících indexů pro jednotlivé kapitoly a pro IRDI. Toho bylo docíleno opět pomocí 

průměrování. Indexy byly převedeny do grafů, které umožňují pozorovat vývoj míry 

pokroku v čase. 
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2.4.3 Porovnání s indexy demokracie 

Tato práce navazuje na již citovaný článek Danijely Dudleyové European Union 

membership conditionality: the Copenhagen criteria and the quality of democracy. Ten 

kritizuje Evropskou unii pro nedůslednost vynucování kondicionality a spokojení se 

s povrchovými reformami (Dudley, 2020, s. 526). Tuto tezi podporuje dvěma indexy – 

Economist Intelligence Units’ Democracy Index a index Nations in Transit od Freedom 

House. 

Bylo by možné namítat, že Index reformy demokratických institucí (IRDI) není ostatním 

indexům demokracie dostatečně ekvivalentní, jelikož zprávy o pokroku se zabývají pouze 

některými aspekty kvality demokracie, vezmeme-li v potaz třeba dimenze stanovené 

Larry Diamondem a Leonardo Morlinem (Diamond a Morlino, 2004, s. 21). Avšak 

Dudleyová poznamenává, že všechny indexy demokracie trpí určitými konceptuálními a 

metodologickými problémy, a že ani jeden z nich není schopen „přesně kvantifikovat 

všechny elementy jejich komplexního pohled na kvalitu demokracie“ (Dudley, 2020, 

s. 529-530), metodologické problémy indexů od Freedom House či indexu Polity 

potvrzuje i Gerring (Gerring, 2012, s. 167). Na konceptualizaci ani měření demokracie 

ostatně ani nepanuje konsenzus (Gerring, 2012, s. 112). Srovnání s indexy demokracie 

by tedy mělo být relevantní. Jelikož IRDI není ukazatelem kvality demokracie jako stavu 

ale ukazatelem vývoje reformy demokratických institucí, předmětem porovnání je trend 

– tedy kupříkladu zdali IRDI a indexy demokracie vnímají vývoj justice v Černé Hoře 

dlouhodobě pozitivně či negativně. 

Co je však nejpodstatnější – IRDI není primárně pokusem o vytvoření klasického indexu 

kvality demokracie, ale spíše indikátorem toho, jak vývoj demokratických institucí 

prezentuje Evropská komise veřejnosti a kandidátským státům. To je klíčové z hlediska 

konceptu kondicionality. Jak již bylo zmíněno, pro fungování kondicionality je potřeba 

„jednoznačnost podmínek“, což znamená i zpětnou vazbu Evropská unie kandidátským 

státům (Schimmelfennig a Sedelmeier, 2020, s. 815). Kvantifikace této informace nám 

má dát základní přehled o tom, jak je celkově prezentována, a tedy umožnit porovnat tuto 

skutečnost s indexy demokracie. 

Vzhledem k výše zmíněným metodologickým problémům nejsou informace uváděné 

těmito indexy vnímány jako absolutní. Pro větší pestrost dat jsem se rozhodl doplnit ještě 

další indexy zmíněné ve srovnávacím článku Different Types of Data and the Validity of 
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Democracy Measures od Svenda-Erika Skaaninga (Skaaning, 2018, s. 105-116). Výběr 

dalších indexů však byl omezen tím, že málokteré z nich jsou pro potřeby této práce 

vhodné, především proto, že mnoho z nich nemá dostupná data pro poslední roky, 

případně používá příliš nízký počet faktorů, a čísla pro země jsou tedy meziročně 

konstantní – oběma těmito problémy trpí Lexical Index of Electoral Democracy či Polity. 

Výčet indexů tedy byl doplněn o Liberal Democracy Index od V-Dem Institute. Čtvrtým 

indexem použitým v této práci jsou indikátory Rule of Law a Control of Corruption  

z Worldwide Governance Indicators (WGI), finančně podporovaného Světovou bankou 

(World Bank, 2021). Ten neměří demokracii jako celek, ale některé její aspekty, což nám 

umožňuje porovnat jeho hodnoty s některými indexy pro jednotlivé kategorie, konkrétně 

pro právní stát a boj s korupcí. Podobné možnosti nabízejí i dílčí hodnoty indexů Nations 

in Transit a od V-Dem, které také byly využity. 
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3. Analytická část 

3.1 Rozbor k interpretaci dat 

Předtím, než představím výsledky zkoumání, je potřeba rozebrat, jaké informace 

výsledná indexová čísla obsahují a jak je interpretovat. Jde o zcela zásadní otázku zvláště 

v kontextu zasazení výsledku práce do širší akademické debaty v Závěru. 

Ve zprávách o pokroku se velmi často objevují informace o tom, že v kandidátském státě 

přetrvává nějaký problém. Komise je specifická v tom, o jaké problémy jde, kupříkladu 

jaký aspekt určitého zákona je potřeba do budoucna zlepšit. Někdy se ta samá informace 

objevuje i několik let za sebou. Často je tento problém i podtrhnut slovem „obava“ 

(“concern”), někdy i „vážná“ (“serious concern”). Takové negativní formulace by na 

první pohled mohly implikovat negativní kód. V mém kódovacím systému jsou však 

kvantifikovány do čísla 0, které značí absenci pokroku. 

Kódy záporné, tedy hodnocení nějakého vývoje jako negativního, špatným směrem, se 

oproti tomu objevují spíše zřídka. Nelze však tvrdit, že Evropská komise ve svých 

zprávách o pokroku o problémech mlčí. Objevují se případy, kdy třeba Komise prezentuje 

nějakou novou politiku jako „krok zpět“ (“step back“). Občas zmiňuje i nějaké 

problematické aktuální události. Avšak přímo posoudit případnou bagatelizaci 

konkrétních problémů či aktuálního vývoje, o které mluví Dudleyová (Dudley, 2020,  

s. 535), je nad možnosti této práce. 

Pokud tedy je tedy výsledný kód pro danou kategorii kvantifikován jako pozitivní, 

například 0,5, neznamená to, že se ve zprávě neobjevuje žádná kritika. Jde spíše o číslo 

určující míru kritiky vůči pochvalám za pokrok pozitivním směrem. Hodnota je zpravidla 

o to blíže nule, čím více Komise kritizuje absenci pokroku v určité oblasti. 

3.2 Kapitola 23 

Kapitola 23 se trvale skládá ze 3 kategorií – justice, boj s korupcí a základní práva. Ve 

všech třech byl vývoj Černé Hory i Srbska trvale pozitivní. K hodnotě 0, tedy absenci 

pokroku, se nejvíce přiblížilo Srbsko v justičních otázkách v roce 2015. 
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Grafy 1; 2; 3: Kategorie justice; Kategorie boj s korupcí; Kategorie základní práva 

 

V kategorii justice (“judiciary” / “judicial system” / “functioning of the judiciary”) si 

Černá Hora každý rok držela lepší výsledky než Srbsko, což znamená, že v reformách 

justice postupuje Černá Hora podle Komise rychleji. Tempo zde však mají obě země 

kolísavé. V kategorii boj s korupcí (“anti-corruption policy” / “fight against corruption”) 

měla Černá Hora obzvláště kolísavé výsledky – relativně dobrých dosahovala v roce 2012 

(indexová hodnota 1,118), během dvou let zaznamenala zásadní propad (2014: 0,365), 

hned následující rok došlo k návratu téměř na původní hodnoty (2015: 1,103), během 

následujících čtyř let však docházelo k postupnému propadu. Naopak v případě Srbska 

můžeme pozorovat postupné a trvalé zlepšování z velmi nízkých hodnot v prvních dvou 

letech (2014: 0,25; 2015: 0,15), v roce 2019 předběhlo Černou Horu. V otázce 

základních práv (“fundamental rights”) lze u Černé Hory opět pozorovat určité kolísání, 

zatímco Srbsko se konzistentně drželo mezi hodnotami 0,368-0,519. 

Od roku 2018, kdy se celkově zvýšil rozsah kapitol 23 a 

24 ve zprávách o pokroku, začala Evropská komise 

v rámci kategorie základních práv zdůrazňovat 

podkategorii svoboda projevu (“freedom of 

expression”). U všech tří kategorií se v letech 2018-2020 

nachází shrnující rámeček, který se navíc objevuje i u 

této podkategorie, je navíc poměrně rozsáhle popsaná. 

To jasně implikuje, že jí Komise věnuje zvláštní 

pozornost a důležitost. Proto je jako jediná podkategorie 

specificky rozebrána i v této práci. 
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V roce 2018 dosáhlo Srbsko v oblasti svobody projevu indexové hodnoty přesně rovné 0. 

Naopak pro Černou Horu byla vypočítána mírně negativní hodnota -0,025, došlo tedy 

k celkovému zhoršení situace. Zatímco výsledky Srbska se postupně zlepšovaly a v roce 

2020 dokonce dosáhl index pro svobodu projevu téměř totožného čísla s celkovým 

indexem pro celou kategorii základních práv (0,310 a 0,317), u Černé Hory zůstal 

meziroční posun v negativních číslech (2019: -0,167; 2020: -0,087). 

Grafy 5; 6; 7: Černá Hora: Porovnání kategorií v kapitole 23; Srbsko: Porovnání 

kategorií v kapitole 23; Celkový pokrok v kapitole 23 
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V letech 2015 až 2019 dosahovalo Srbsko ze všech kategorií nejpřesvědčivějších 

výsledků v otázce základních práv. Naopak u Černé Hory nedomilovala žádná kategorie 

jako jednoznačně nejlepší v delším časovém horizontu. Celkový index pro kapitolu 23, 

spočítaný průměrem mezi jednotlivými kategoriemi, přisuzuje Srbsku konzistentně horší 

výsledky v každém pozorovaném roce s výjimkou roku 2019 – z pohledu Komise tedy 

má Černá Hora dlouhodobě lepší výsledky. 

3.3 Kapitola 24 

Kapitola 24 se ve zprávách Komise dělí na až 9 kategorií. Kategorie celní spolupráce se 

neobjevuje konzistentně v této kapitole – je obsažena ve většině pozorovaných zpráv pro 

Černou Horu, naopak u všech zpráv pro Srbsko je na ni kladen primární důraz v jiných 

kapitolách. Ve všech kategoriích vyjma jedné dosahovali Černá Hora a Srbsko trvale 

pozitivních čísel, případně vzácné hodnoty 0. 

Grafy 8; 9; 10: Kategorie vízová politika; Kategorie migrace; Kategorie azyl 

 

Pouze v otázce vízové politiky (“visa policy”) lze u Srbska v letech 2018 a 2019 

pozorovat celkové zhoršení situace, a to kvůli odklonu od evropského seznamu vízových 

zemí – nejde tedy o problém hodnotové povahy jako spíše regulatorní či technický. Ve 

všech letech vízovou politiku lépe naplňovala Černá Hora, rozdíl mezi zeměmi je zde 

propastný. Podobně tomu bylo i v otázce migrace (“migration” / “legal and irregular 

migration”), kde můžeme pozorovat velké rozdíly v letech 2014-2016, avšak v letech 

2018 a 2019 byly výsledky obou zemí srovnatelné a v roce 2020 Srbsko v rychlosti 

reforem Černou Horu předběhlo. V kategorii azyl (“asylum”) lze pozorovat celkově 

podobné výsledky obou zemí a převážně vzestupný trend v rychlosti naplňování 

podmínek stanovených Unií. 
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Grafy 11; 12; 13: Kategorie vnější hranice a Schengen; Kategorie justiční spolupráce 

v občanskoprávních a trestněprávních otázkách; Kategorie (policejní spolupráce) a boj 

s organizovaným zločinem 

 

V dlouhodobém časovém horizontu relativně podobných výsledků dosahuje Černá Hora 

a Srbsko i v otázce vnějších hranic a Schengenu (“external borders and Schengen” /  

/ “Schengen and external borders”) – Černá Hora dosahovala před rokem 2016 

rychlejšího pokroku, rok 2018 byl vyrovnaný a od roku 2019 postupovalo Srbsko mírně 

rychleji. Ze všech kategorií byl naopak nejpropastnější rozdíl mezi těmito zeměmi 

v otázkách justiční spolupráce v občanskoprávních a trestněprávních otázkách 

(“judicial cooperation in civil and criminal matters”), v letech 2014 až 2018 dosahoval 

rozmezí 1,2-2 indexových hodnot. Černá Hora si zde dokonce v letech 2014 až 2018 

udržovala skóre 2. Hodnoty obou zemí se vyrovnaly až v letech 2019 a 2020. Velkou 

propast mezi Černou Horou a Srbskem lze pozorovat v letech 2014-2016 i v kategorii 

(policejní spolupráce) a boj s organizovaným zločinem (“fight against organised 

crime” / “police cooperation and the fight against organised crime”), zde však Srbsko 

Černou Horu v roce 2018 předběhlo a lepších výsledků dosáhlo i v roce 2019, země 

dosáhly totožných hodnot v roce 2020. 
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Grafy 14; 15; 16: Kategorie boj s terorismem; Kategorie spolupráce v otázce drog; 

Kategorie celní spolupráce 

Dlouhodobě výrazné rozdíly lze pozorovat i v pokroku v kategorii boje s terorismem 

(“fight against terrorism” / “anti-terrorism”), s výjimkou let 2018 a 2019 dosahovala 

výrazně lepších výsledků Černá Hora. V roce 2018 došlo k jednorázovému propadu u 

Černé Hory (z 1,5 na 0,286) a naopak nárůstu u Srbska (z 0,75 na 1,571), v roce 2019 se 

však vrátil její výsledek téměř na předchozí úroveň a kvůli opětovnému propadu Srbska 

následující rok opět získala výrazný náskok. Co se týče spolupráce v otázce drog 

(“cooperation in the field of drugs”), zde dosahovala Černá Hora do roku 2016 lepších 

výsledků než Srbsko, které jej však v roce 2018 předběhlo kvůli černohorskému propadu, 

a naopak výraznému zlepšení hodnot ze strany Srbska. V kategorii celní spolupráce 

(“customs cooperation”) docházelo v letech 2012 až 2014 k postupnému zlepšování 

z původně nízkých hodnot na velmi pozitivní indexové číslo 2, po roce 2015 se však 

indexová hodnota začala opět snižovat a ve zprávách 2019 a 2020 se tato kategorie již 

primárně objevuje v jiných kapitolách. 
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Graf 17: Celkový pokrok v kapitole 24 

 

Celkový pokrok v kapitole 24 je dlouhodobě rychlejší v případě Černé Hory. S výjimkou 

roku 2016, kdy rozdíl mezi těmito kandidátskými zeměmi činil celých 0,794, což bylo 

dáno primárně poměrně dobrými výsledky v Černé Hoře, však její náskok nad Srbskem 

nebyl nijak dramatický. V roce 2019 mělo dokonce Srbsko marginálně lepší výsledky 

(o 0,034), a to především díky tomu, že podle Komise urychlilo své reformy. Velmi 

vyrovnaný pak byl opět rok 2020, kde Černá Hora vedla o hodnotu pouhých 0,021. 

3.4 Porovnání s indexy demokracie 

Ve výsledném Indexu reformy demokratických institucí (IRDI) Černá Hora i Srbsko 

každoročně dosahují celkově pozitivního pokroku. Z této metriky lze vyvodit, že podle 

Evropské komise se kvalita demokratických institucí v obou zemích neustále zlepšuje, ač 

v různé rychlosti. Obzvláště propastné jsou výsledky mezi Černou Horou a Srbskem 

v letech 2014 až 2016 (2014: 0,382; 2015: 0,976; 2016: 0,741). S výjimkou roku 2019 

má Černá Hora permanentně lepší výsledky než Srbsko – stejně jako u celkového skóre 

pro kapitoly 23 a 24. V roce 2020 byly jejich výsledky relativně vyrovnané. 
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Graf 18: Index reformy demokratických institucí (IRDI) - míra pokroku 

 

Pro porovnání s indexy demokracie je tento graf potřeba upravit – běžně indexy 

demokracie totiž ukazují v každém roce aktuální stav demokracie, zatímco v původní 

variantě IRDI měří míru pokroku. K úpravě došlo tak, že se hodnoty IRDI každý rok 

přičítají. Pokud totiž Komise prezentovala pokrok nějaké země za daný rok jako pozitivní, 

znamená to, že se podle ní kvalita demokracie v zemi zlepšila, a proto se musí hodnota 

stavu demokracie zvýšit. Na základě toho lze u indexů demokracie i IRDI pozorovat a 

porovnávat celkový trend vývoje. Problém u porovnávání IRDI s indexy demokracie 

spočívá v tom, že neexistuje způsob, jak hodnoty indexů mezi sebou ekvivalentně 

převádět. Zásadní pro tuto práci tedy není přesně stanovené číslo, ale zmíněný rozdíl 

v trendu – tedy pozitivní (nahoru), negativní (dolů), případě kolísavý. 
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Graf 19: Index reformy demokratických institucí (IRDI) - trend 

 

Z trendové verze grafu lze navíc pozorovat další zásadní faktor – Černá Hora, která 

zahájila přístupová jednání dříve než Srbsko, svůj náskok v otázce kvality demokracie 

postupně zvyšuje, alespoň z pohledu Evropské komise. Zatímco v roce 2014 tvořil 

náskok Černé Hory nad Srbskem 2,185, v roce 2020 byl tento náskok již 4,211. Pozitivní 

trend ve zkvalitňování demokratických institucí tak, jak jej prezentuje Evropská komise, 

však nekoresponduje s nezávislými indexy demokracie. 
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Grafy 20; 21; 22: Freedom House: Nations In Transit; Economist Intelligence Units’ 

Democracy Index; V-Dem: Liberal Democracy Index 

 

 

zdroje: (Freedom House, 2022; The Economist Group, 2020; V-Dem, 2022b) 

V případě všech tří indexů je současné skóre obou zemí horší než v době, kdy zahájily 

přístupová jednání. Panují však mezi nimi značné rozdíly při srovnání zemí jako takových 

– zatímco EIU Democracy Index a s výjimkou roku 2018 i Nations in Transit dávají 

Srbsku každoročně lepší skóre než Černé Hoře, podle Liberal Democracy Index od  

V-Dem je od roku 2015 míra demokracie lepší v případě Černé Hory, naopak u Srbska 

docházelo k výraznému propadu – rozdíl mezi nimi se prohlubuje. Nehledě na různé 

interpretace pro obě země však zůstává faktem, že IVZH je v porovnání s nimi příliš 

optimistický.  
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3.5 Porovnání s jednotlivými indikátory indexů demokracie 

Porovnat metriku právního státu z Worldwide Governance Indicators s konkrétní 

kategorií kapitol 23 a 24 je komplikováno faktem, že pro právní stát není vyčleněna jedna 

samostatná kategorie. V principu se ale právního státu alespoň z části dotýkají všechny 

kategorie sloučené v IRDI, proto byla jeho trendová verze využita i pro srovnání s WGI 

Rule of Law. 

Grafy 23; 24: Worldwide Governance Indicators: Rule of Law; Index reformy 

demokratických instutucí (IRDI) - trend 

 

zdroj: (World Bank, 2021) 

Zatímco v Černé Hoře lze u WGI pozorovat kolísavý trend, který ale v roce 2020 končí 

s lepším skóre než na začátku přístupových jednání, v případě Srbska je vidět během této 

periody výsledné zhoršení. Závěry Komise jsou však v celkovém součtu v případě obou 

zemí pozitivní. 
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Grafy 25; 26: Nations in Transit: Judicial Framework and Independence; Justice - trend 

 

zdroj: (Freedom House, 2022) 

V otázce justice neukazují hodnoty Nations in Transit žádné celkové zlepšení, v případě 

Černé Hory se původně lepší skóre 4 během let 2019 a 2020 postupně dostalo na 

dlouhodobé nižší srbské 3,5. Oproti tomu ukazují hodnoty Komise pozitivní trend u obou 

zemí. 

Odlišný obrázek však dává justiční ukazatel od V-Dem Institute. Výhodou jeho metriky 

je, že používá podobný systém kvantifikace dat, a tudíž je s indexem kategorie pro justici 

přímo porovnatelný, a to dokonce v původní formě měření míry pokroku v daném roce. 

Ukazatel V-Dem používá kód 0 pro zhoršení situace, kód 1 pro absenci změny a kód 2 

pro zlepšení situace (V-Dem, 2022a) – tato škála byla přepočítána na odpovídající 

hodnoty -2, 0 a 2 z mé kódovací tabulky. Toto srovnání je však i zde potřeba brát 

s určitým odstupem, a to kvůli odlišné formě dotazování oproti formě kódování; klíčové 

je opět porovnání celkových pozitivních a negativních trendů. 
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Grafy 27; 28: Srbsko: kategorie justice X V-Dem: Judicial reform; Černá Hora: 

kategorie justice X V-Dem: Judicial reform 

 

zdroj: (V-Dem, 2022b) 

Pozoruhodné je, že zatímco v případě Černé Hory je trend vývoje justičních reforem vidět 

Komisí i V-Dem Institute jako pozitivní, naopak v případě Srbska jsou závěry zcela 

opačné – Komise jej vidí jako spíše pozitivní, zatímco V-Dem jako jednoznačně 

negativní. Za zdůraznění také stojí, že V-Dem Institute dává Černé Hoře ve většině let 

vyšší skóre než Evropská komise. 
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Grafy 29; 30; 31: Worldwide Governance Indicators: Control of Corruption; Nations in 

Transit: Corruption; Boj s korupcí - trend 

 

 

zdroje: (World Bank, 2021; Freedom House, 2022) 

Podle Worldwide Governance Indicators během zkoumaného období zlepšila Černá Hora 

kontrolu korupce, naopak v Srbsku se konzistentně zhoršovala. Podle tohoto indikátoru 

má v otázce korupce lepší výsledky Černá Hora, naopak Nations in Transit přisuzují 

trvale lepší výsledky Srbsku. Na rozdíl od WGI se podle této metriky korupce v Černé 

Hoře ve výsledku nezlepšila, u Srbska je pak zhoršení zaznamenáno až v roce 2020. Podle 

zpráv Komise je však trend konzistentně pozitivní u obou zemí.  
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Závěr 

Výzkumná otázka této práce byla následující: „Jaký byl dosavadní vývoj v plnění 

podmínek kapitol 23 a 24 během přístupových jednání Černé Hory a Srbska do 

Evropské unie dle zpráv o pokroku vydávaných Evropskou komisí?“ Hypotézu, že 

„trajektorii postupu Černé Hory a Srbska v kapitolách 23 a 24 během přístupového 

procesu do roku 2020 popisovala Evropská komise v celkovém součtu pozitivně,“ 

lze na základě uvedených dat jednoznačně potvrdit. 

Podle zpráv o pokroku má dlouhodobě lepší výsledky Černá Hora oproti Srbsku. 

V celkových výsledcích pro kapitoly 23 a 24 i v IRDI měla každý rok s výjimkou roku 

2019 lepší výsledky Černá Hora. EU dává na pokrok v kapitolách 23 a 24, ať už reálný 

či prezentovaný, speciální důraz, pokud chce země pokračovat v přístupovém procesu 

jako celku (Gateva, 2015, s. 141; Zhelyazkova, et al., 2018, s. 24-25; Kmezić, 2018,  

s. 95; Ćemalović, 2020, s. 184; Reljanović a Bojović, 2014, s. 242). 

Na úrovni jednotlivých kategorií představuje v pozitivní evaluaci výjimku pouze vízová 

politika Srbska v letech 2018 a 2019, zde však jde o regulatorní oddalování, ne 

hodnotové. V otázce zdůrazněné podkategorie svoboda slova však prezentuje Komise 

trend u Černé Hory v letech 2018-2020 jako negativní, což lze považovat alespoň za dílčí 

ukazatel nespokojenosti s vývojem svobody slova v této zemi. 

Z porovnání s dostupnými indexy demokracie ale jednoznačně vyplývá, že Evropská 

komise je oproti nim celkově mnohem optimističtější, co se týče hodnocení posilování 

demokratických institucí Černé Hory i Srbska. Všechny tři indexy demokracie, tedy 

Nations in Transit od Freedom House, Economist Intelligence Units’ Democracy Index i 

V-Dem Liberal Democracy Index poukazují na celkové zhoršení demokracie v zemi ve 

zkoumaném období, naopak hodnoty IRDI vykreslují každoroční, a tedy i celkově 

pozitivní trend. Komplexnější obrázek však dostaneme, pokud se podíváme na sektorové 

indexy srovnatelné s jednotlivými kategoriemi či jejich skupinou – ve třech případech 

připisuje jak index, tak Komise celkově pozitivní výsledky v dané zemi za zkoumané 

období. 

Neznamená to, že by Komise nebyla jinak kritická k problémům, které země v této oblasti 

mají, naopak je jasně zdůrazňuje. Informace o tom, co je potřeba zlepšit, jsou velmi 

konkrétní. Poměr informací indikujících celkové zlepšení a zhoršení se při porovnání 
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s indexy demokracie však nezdá být odpovídající. Z autorů zmíněných v mé práci se ke 

kredibilitě zpráv celkově přiklání hlavně Gatevová (Gateva, 2015, s. 33), avšak vzhledem 

k mým kvantifikovaným zjištěním se přidávám k Dudleyové, podle které nelze 

prohlášení Komise o připravenosti země na vstup vnímat jako spolehlivou certifikaci 

demokratického systému dané země (Dudley, 2020, s. 529-530). Zdali je však případná 

příliš mírná formulace zpráv o pokroku projevem širšího trendu nedůsledné 

kondicionality „výměnou“ za stabilitu v regionu, jak ji teoretizuje Marko Kmezić 

(Kmezić, 2018, s. 90), nelze v této práci jednoduše posoudit. Je ale nutné mít na paměti, 

že samotné indexy demokracie mají zásadní metodologické problémy a jak bylo ukázáno, 

v některých případech se ani nedokáží shodnout, jaká země má v zásadních otázkách 

dlouhodobě lepší výsledky. 

V teoretické části práce byly uvedeny čtyři podmínky pro fungování principu 

kondicionality, v jádru této práce byla podmínka jednoznačnosti podmínek, pod níž spadá 

i otázka zpětné vazby. Ta se však nezdá být dostatečně adekvátní. Z hlediska praxe je pak 

zásadní, že jelikož dle „nového přístupu“ schváleného po vstupu Chorvatska může být 

celý proces otevírání a zavírání kapitol zmrazen, pokud implementace v kapitolách 23 a 

24 zaostává (Gateva, 2015, s. 143), je tento nástroj „trestu“ zásadně podkopán, pokud 

není vyznění zpráv o pokroku dostatečně vyvážené a objektivní. 

Ve výsledku však bude nejzásadnější, zdali výše zmíněné konkrétní přetrvávající 

problémy, které Komise konzistentně zmiňuje a které jsem v této práci kvantifikoval 

číslem 0, bude Unie schopna vynutit před samotným uzavřením přístupové smlouvy dle 

principu sine qua non [nezbytné splnit]. Vzhledem k tomu, že Černá Hora má nyní 

otevřeny přístupové kapitoly, může být Unie s touto otázkou být konfrontována v řádu 

několika let. Bude také zajímavé pozorovat, zdali se hodnocení Komise nepromění po 

schválení nové přístupové metodologie, která má posílit objektivnost vyhodnocování 

reforem. 
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Summary 

The research question of this work was: “What has been the development in meeting 

the conditions of Chapters 23 and 24 during Montenegro’s and Serbia’s accession 

negotiations with the European Union according to the Progress Reports issued by 

the European Commission so far?” The hypothesis that “at least until 2020, the 

trajectory of Montenegro’s and Serbia’s advancement in Chapters 23 and 24 during 

the accession process was described by the European Commission overall 

positively,” can be clearly confirmed based on the analysed data. 

According to the Progress Reports, Montenegro had better results in the long run than 

Serbia. In the overall results for Chapters 23 and 24 as well as according to the 

Democratic Institutions Reform Index (DIRI), Montenegro’s score was better each year, 

with the exception of 2019. The EU puts special emphasis on progress in Chapters 23 and 

24, whether real or presented, if the country wants to proceed in the accession process as 

a whole (Gateva, 2015, s. 141; Zhelyazkova, et al., 2018, s. 24-25; Kmezić, 2018, s. 95; 

Ćemalović, 2020, s. 184; Reljanović and Bojović, 2014, s. 242). 

At the level of individual categories, only Serbia’s visa policy in 2018 and 2019 was given 

a negative index score. However, this constitutes a regulatory regression, not a value-

based one. Yet on the issue of freedom of speech, a sub-category emphasised in the 

Progress Reports, the Commission presents the trend in Montenegro in 2018-2020 as 

negative, which can be considered as an indicator of dissatisfaction with the development 

of this issue in the country. 

However, a comparison with the available democracy indexes clearly shows that the 

European Commission is generally much more optimistic when assessing the 

strengthening of both Montenegro’s and Serbia’s democratic institutions. All three 

democracy indexes, Nations in Transit from Freedom House, the Economist Intelligence 

Units’ Democracy Index and the V-Dem Liberal Democracy Index point to an overall 

deterioration of democracy in the countries concerned, while the DIRI values show an 

overall positive trend. However, we get a more complex picture if we look at sectoral 

indexes comparable to a category or a group of categories – in three cases, both the index 

and the Commission attribute positive overall performance to the country over the 

reporting period. 
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This does not mean that the Commission is not at all critical about the problems that those 

countries have; on the contrary, it clearly emphasizes them. Information on many 

remaining problems appears and is very specific. However, the ratio of information 

indicating overall improvement and regression does not seem to be adequate compared 

to the democracy indexes. From the authors mentioned in my work, Eli Gateva (Gateva, 

2015, s. 33) generally states that the reports are credible, but given my quantified findings, 

I agree with Danijela Dudley that the Commission’s statement on the country’s readiness 

to accede cannot be seen as a reliable certification of democracy (Dudley, 2020, s. 529-

530). Whether the possible mild formulation of the Progress Reports reflects a broader 

trend of inconsistent conditionality “in exchange” for stability in the region, as theorized 

by Marko Kmezić (Kmezić, 2018, s. 90), cannot be assessed in the scope of this work. 

However, it must be stressed that the democracy indexes themselves suffer from major 

methodological shortcomings and, as has been shown, in some cases cannot even agree 

with each other on which country is performing better in the long run. 

In the Theoretical Part of my thesis, I mentioned four essential aspects for the functioning 

of the principle of conditionality. Central to this work was the determinacy of conditions, 

which includes the issue of feedback. However, the feedback does not seem to be 

adequate enough. From a practical point of view, it is important since, according to the 

“new approach” agreed after Croatia’s accession, the whole process of opening and 

closing Chapters may be frozen if the implementation of Chapters 23 and 24 lags behind 

(Gateva, 2015, s. 143). This instrument of “punishment” is fundamentally undermined if 

the message of the Progress Reports is not sufficiently balanced and objective. 

In the end, the most crucial question is whether the remaining specific problems 

mentioned above which the Commission consistently mentions and which I have 

quantified in this thesis as 0, will be enforced before the conclusion of the accession 

treaties under the sine qua non [without which, not] principle. Given the fact that 

Montenegro has opened all of the accession chapters, the Union may be confronted with 

this issue just in a few years. It will also be interesting to observe whether the 

Commission’s assessment has or has not changed since the new methodology was 

approved in 2020 – this methodology intends to strengthen the objectivity of the 

evaluation of reforms. 

  



 

39 

 

Použitá literatura 

Odborné knihy 

GATEVA, Eli. European Union Enlargement Conditionality. Palgrave Macmillan, 2015. 

266 s. ISBN 9781137482426. 

GERRING, John. Social science methodology: a unified framework. 2nd ed. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2012. 518 s. ISBN 9780521115049. 

GLENNY, Misha. The Balkans, 1804-2012: Nationalism, War and the Great Powers. 

Granta Books, 2017. 800 s. ISBN 9781783784523. 

KIMBERLY A., Neuendorf. The Content Analysis Guidebook. 2nd ed. Los Angeles: 

SAGE, 2017. 456 s. ISBN 9781412979474. 

VAN MEURS, Wim, Robin DE BRUIN, Liesbeth VAN DE GRIFT, Carla HOETINK, 

Karin VAN LEEUWEN a Carlos REIJNEN. The Unfinished History of European 

Integration. Amsterdam University Press, 2018. 332 s. ISBN 9789048540198. 

Kapitoly z knih 

DŽANKIĆ, Jelena a Soeren KEIL. The Europeanisation of Contested States: Comparing 

Bosnia and Herzegovina, Macedonia and Montenegro. DŽANKIĆ, Jelena, Soeren KEIL 

a Marko KMEZIĆ, ed. The Europeanisation of the Western Balkans: A Failure of EU 

Conditionality?. Palgrave Macmillan, 2018, s. 181-206. ISBN 9783319914114. 

DŽANKIĆ, Jelena, Soeren KEIL a Marko KMEZIĆ. Introduction: The Europeanisation 

of the Western Balkans. DŽANKIĆ, Jelena, Soeren KEIL a Marko KMEZIĆ, ed. The 

Europeanisation of the Western Balkans: A Failure of EU Conditionality?. Palgrave 

Macmillan, 2018, s. 1-14. ISBN 9783319914114. 

HÁJEK, Martin. Kapitola 3. Obsahová analýza. HÁJEK, Martin. Čtenář a stroj. Praha: 

Sociologické nakladatelství, 2014, s. 57-112. ISBN 9788074191619. 

KMEZIĆ, Marko. EU Rule of Law Conditionality: Democracy or ‘Stabilitocracy’ 

Promotion in the Western Balkans?. DŽANKIĆ, Jelena, Soeren KEIL a Marko KMEZIĆ, 

ed. The Europeanisation of the Western Balkans: A Failure of EU Conditionality?. 

Palgrave Macmillan, 2018, s. 87-109. ISBN 9783319914114. 

RADELJIĆ, Branislav. Tolerating Semi-authoritarianism? Contextualising the EU’s 



 

40 

 

Relationship with Serbia and Kosovo. DŽANKIĆ, Jelena, Soeren KEIL a Marko 

KMEZIĆ, ed. The Europeanisation of the Western Balkans: A Failure of EU 

Conditionality?. Palgrave Macmillan, 2018, s. 157-180. ISBN 9783319914114. 

VACHUDOVA, Milada Anna. EU Enlargement and State Capture in the Western 

Balkans. DŽANKIĆ, Jelena, Soeren KEIL a Marko KMEZIĆ, ed. The Europeanisation 

of the Western Balkans: A Failure of EU Conditionality?. Palgrave Macmillan, 2018, s. 

63-85. ISBN 9783319914114. 

ZHELYAZKOVA, Asya, Ivan DAMJANOVSKI, Zoran NECHEV a Frank 

SCHIMMELFENNIG. European Union Conditionality in the Western Balkans: External 

Incentives and Europeanisation. DŽANKIĆ, Jelena, Soeren KEIL a Marko KMEZIĆ, 

ed. The Europeanisation of the Western Balkans: A Failure of EU Conditionality?. 

Palgrave Macmillan, 2018, s. 15-37. ISBN 9783319914114. 

Odborné články 

ABUSARA, Adel. “Fighting The Beast”:Theory And History Of Conditionality Policy 

Of The Eu. Western Balkans Security Observer - English Edition. 2009, 4(13), 53-62, 

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=168772. 

ĆEMALOVIĆ, Uroš. One Step Forward, Two Steps Back: The EU and the Western 

Balkans After the Adoption of the New Enlargement Methodology and the Conclusions 

of the Zagreb Summit. Croatian yearbook of European law & policy. 2020, 16, 179-196. 

Dostupné z: doi:10.3935/cyelp.16.2020.372. 

DIAMOND, Larry Diamond a Leonardo MORLINO. The Quality of Democracy: An 

Overview. Journal of Democracy. 2004, 15(4), 20-31. Dostupné z: 

doi:10.1353/jod.2004.0060. 

DUDLEY, Danijela. European Union membership conditionality: the Copenhagen 

criteria and the quality of democracy. Journal of southeast European and Black Sea 

studies. 2020, 20(4), 525-545. Dostupné z: doi:10.1080/14683857.2020.1805889. 

HARTMANN, Florence. The ICTY and EU Conditionality. In: BATT, Judy a 

OBRADOVIC-WOCHNIK. War Crimes, Conditionality and EU Integration in the 

Western Balkans. Paris: European Union Institute for Security Studies (EUISS), 2009, s. 

67-82. Dostupné z: https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/cp116.pdf. 



 

41 

 

RELJANOVIĆ, Mario a Ana KNEŽEVIĆ BOJOVIĆ. Judicial reform in Serbia and 

negotiating chapter 23: A critical outlook. Pravni zapisi. 2014, 5(1), 241-253. Dostupné 

z: doi:10.5937/pravzap0–6011. 

SCHIMMELFENNIG, Frank a Ulrich SEDELMEIER. The Europeanization of Eastern 

Europe: the external incentives model revisited. Journal of European Public Policy. 

2020, 27(6), 814-833. Dostupné z: doi:10.1080/13501763.2019.1617333. 

SKAANING, Svend-Erik. Different Types of Data and the Validity of Democracy 

Measures. Politics and Governance. 2018. 6(1), 105-116. Dostupné z: 

doi:10.17645/pag.v6i1.1183. 

STEFANOVIĆ, Svetlana. Diminishing Transformative and Normative Role: How the EU 

Seems to be Losing its Influence in Serbia. AnALize: Revista de studii feministe. 

2020, 14(28), 63-75. Dostupné z: https://www.analize-journal.ro/wp-

content/uploads/issues/special_issue_july_2020/stefanovic-

eu_losing_influence_in_serbia.pdf. 

Internetové články 

BRZOZOWSKI, Alexandra. Ukraine requests EU membership under fast-track 

procedure. EURACTIV.com [online zpravodajství]. 2022a [cit. 2022-04-18]. Dostupné z: 

https://www.euractiv.com/section/europe-s-east/news/ukraine-requests-eu-membership-

under-fast-track-procedure/. 

BRZOZOWSKI, Alexandra. Moldova applies for fast-track EU membership, joining 

Ukraine and Georgia. EURACTIV.com [online zpravodajství]. 2022b [cit. 2022-04-18]. 

Dostupné z: https://www.euractiv.com/section/europe-s-east/news/moldova-applies-for-

fast-track-eu-membership-joining-ukraine-and-georgia/. 

EURACTIV.COM a AFP. Serbia names gay woman as premier in Balkan 

first. EURACTIV.com [online zpravodajství]. 2017 [cit. 2022-04-18]. Dostupné z: 

https://www.euractiv.com/section/elections/news/serbia-names-gay-woman-as-premier-

in-balkan-first/. 

EURACTIV.CZ a ČTK. Albánie a Severní Makedonie jsou zase o krok blíž k EU. Země 

EU podpořily zahájení přístupových jednání. EURACTIV.cz [online zpravodajství]. 2020 

[cit. 2022-04-29]. Dostupné z: https://euractiv.cz/section/rozsireni-eu/news/albanie-a-



 

42 

 

severni-makedonie-jsou-zase-o-krok-bliz-k-eu-zeme-eu-podporily-zahajeni-

pristupovych-jednani/. 

GOTEV, Georgi a Krassen NIKOLOV. New Bulgarian PM proposes ‘very fast process’ 

to lift North Macedonia veto. EURACTIV.com [online zpravodajství]. 2021 [cit. 2022- 

-01-17]. Dostupné z: https://www.euractiv.com/section/enlargement/news/new-

bulgarian-pm-proposes-very-fast-process-to-lift-north-macedonia-veto/. 

KAJOSEVIC, Samir. Montenegro Elects First Government Without Djukanovic 

Party. Balkan Insight [online zpravodajství]. 2020 [cit. 2022-01-17]. Dostupné z: 

https://balkaninsight.com/2020/12/04/montenegro-elects-first-government-without-

djukanovic-party/. 

KAJOSEVIC, Samir. Opposition Boycotts Election of Montenegro’s First Minority 

Govt. Balkan Insight [online zpravodajství]. 2022a [cit. 2022-04-29]. Dostupné z: 

https://balkaninsight.com/2022/04/28/opposition-boycotts-election-of-montenegros-

first-minority-govt/. 

KAJOSEVIC, Samir. New Montenegrin Govt Awaits MPs’ Approval Amid Political 

Uncertainty. Balkan Insight [online zpravodajství]. 2022b [cit. 2022-04-29]. Dostupné z: 

https://balkaninsight.com/2022/04/26/new-montenegrin-govt-awaits-mps-approval-

amid-political-uncertainty/. 

ZIVANOVIC, Maja. Serbia’s Progressives Look to Protect Legitimacy from Opposition 

Boycott. Balkan Insight [online zpravodajství]. 2020 [cit. 2022-01-17]. Dostupné z: 

https://balkaninsight.com/2020/01/17/serbias-progressives-look-to-protect-legitimacy-

from-opposition-boycott/. 

Internetové zdroje a oficiální dokumenty 

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 2018. ENLARGEMENT AND 

STABILISATION AND ASSOCIATION PROCESS – Council conclusions [online]. [cit. 

2022-01-17]. Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/media/35863/st10555-

en18.pdf. 

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 2020. ENLARGEMENT AND 

STABILISATION AND ASSOCIATION PROCESS – the Republic of North Macedonia 

and the Republic of Albania = Council conclusions [online]. [cit. 2022-01-17]. Dostupné 



 

43 

 

z: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7002-2020-INIT/en/pdf. 

EUROPEAN COMMISSION, 2020. Enhancing the accession process - A credible EU 

perspective for the Western Balkans [online]. [cit. 2022-01-17]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2020-02/enlargement-

methodology_en.pdf. 

EUROPEAN COMMISSION, 2021a. European Neighbourhood Policy and Enlargement 

Negotiations: Montenegro. European Commission [online]. [cit. 2022-01-17]. Dostupné 

z: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/enlargement-policy/negotiations-

status/montenegro_en. 

EUROPEAN COMMISSION, 2021b. Serbia Report 2021. European 

Commission [online]. [cit. 2022-04-04]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/serbia-report-2021_en. 

EUROPEAN COUNCIL, 2021. Enlargement: new enlargement methodology will be 

applied to Montenegro and Serbia. Consilium [online]. [cit. 2022-01-17]. Dostupné z: 

https://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/en/er/Declang4.doc.

html. 

EUROPEAN COUNCIL / COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 2021. 

Serbia. Consilium [online]. [cit. 2022-01-17]. Dostupné z: 

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/enlargement/serbia/. 

EVROPSKÁ UNIE, 2012. Článek 49 Konsolidovaného znění Smlouvy o fungování 

Evropské unie. 2012 [online]. [cit. 2022-01-17]. Dostupné z: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT. 

EVROPSKÁ UNIE, 2022. Přístupové smlouvy. EUR-Lex [online]. [cit. 2022-01-17]. 

Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties/treaties-

accession.html?locale=cs. 

EVROPSKÁ RADA, 2000. Zagreb Summit: Final Declaration. Consilium [online]. [cit. 

2022-01-17]. Dostupné z: 

https://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/en/er/Declang4.doc.

html. 

EVROPSKÁ RADA, 2022. Rozšíření EU. Consilium [online]. [cit. 2022-01-17]. 



 

44 

 

Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/cs/policies/enlargement/. 

EVROPSKÝ PARLAMENT, 2021. Rozšiřování Unie | Fakta a čísla o Evropské 

unii. Evropský parlament [online]. [cit. 2022-01-17]. Dostupné z: https://eur-

lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties/treaties-accession.html?locale=cs. 

FREEDOM HOUSE, 2022. Nations in Transit. Freedom House [online]. [cit. 2022-04- 

-14]. Dostupné z: https://freedomhouse.org/report/nations-transit. 

RADA EVROPSKÉ UNIE, 2014. OBECNÝ POSTOJ EU: Zasedání ministrů, kterým se 

zahajuje mezivládní konference o přistoupení Srbska k Evropské unii (Brusel 21. ledna 

2014). Consilium [online]. [cit. 2022-01-17]. Dostupné z: 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/AD%201%202014%20INIT/cs/pdf. 

THE ECONOMIST GROUP, 2020. Democracy Index 2020 – In sickness and in health?. 

The Economist Intelligence Unit [online]. [cit. 2022-04-14]. Dostupné z: 

https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/democracy-index-2020.pdf. 

V-DEM, 2022a. Codebook. V-Dem Institute [online]. [cit. 2022-04-14]. Dostupné z: 

https://www.v-dem.net/static/website/img/refs/codebookv111.pdf. 

V-DEM, 2022b. Variable Graph. V-Dem Institute [online]. [cit. 2022-04-14]. Dostupné 

z: https://www.v-dem.net/data_analysis/VariableGraph/. 

WORLD BANK, 2021. WGI 2021 Interactive. Worldwide Governance Indicators 

[online]. [cit. 2022-04-14]. Dostupné z: http://info.worldbank.org/governance/wgi/. 

Zprávy o pokroku 

EUROPEAN COMMISSION, 2012. Montenegro Progress Report 2012. European 

Commission [online]. [cit. 2022-04-04]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/montenegro-progress-report-2012_en. 

EUROPEAN COMMISSION, 2013. Montenegro Progress Report 2013. European 

Commission [online]. [cit. 2022-04-04]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/montenegro-progress-report-2013_en. 

EUROPEAN COMMISSION, 2014. Montenegro Progress Report 2014. European 

Commission [online]. [cit. 2022-04-04]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/montenegro-progress-report-2014_en. 



 

45 

 

EUROPEAN COMMISSION, 2015. Montenegro Report 2015. European 

Commission [online]. [cit. 2022-04-04]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/montenegro-report-2015_en. 

EUROPEAN COMMISSION, 2016. Montenegro Report 2016. European 

Commission [online]. [cit. 2022-04-04]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/montenegro-report-2016_en. 

EUROPEAN COMMISSION, 2018. Montenegro Report 2018. European 

Commission [online]. [cit. 2022-04-04]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/montenegro-report-2018_en. 

EUROPEAN COMMISSION, 2019. Montenegro Report 2019. European 

Commission [online]. [cit. 2022-04-04]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/montenegro-report-2019_en. 

EUROPEAN COMMISSION, 2020. Montenegro Report 2020. European 

Commission [online]. [cit. 2022-04-04]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/montenegro-report-2020_en. 

EUROPEAN COMMISSION, 2014. Serbia Progress Report 2014. European 

Commission [online]. [cit. 2022-04-04]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/serbia-progress-report-2014_en. 

EUROPEAN COMMISSION, 2015. Serbia Report 2015. European 

Commission [online]. [cit. 2022-04-04]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/serbia-report-2015_en. 

EUROPEAN COMMISSION, 2016. Serbia Report 2016. European 

Commission [online]. [cit. 2022-04-04]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/serbia-report-2016_en. 

EUROPEAN COMMISSION, 2018. Serbia Report 2018. European 

Commission [online]. [cit. 2022-04-04]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/serbia-report-2018_en. 

EUROPEAN COMMISSION, 2019. Serbia Report 2019. European 

Commission [online]. [cit. 2022-04-04]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/serbia-report-2019_en. 



 

46 

 

EUROPEAN COMMISSION, 2020. Serbia Report 2020. European 

Commission [online]. [cit. 2022-04-04]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/serbia-report-2020_en. 

  



 

47 

 

Seznam příloh 

Příloha č. 1: Výsledné indexové hodnoty (tabulka) 

přiloženo externě ve formátu .csv 

 

Příloha č. 2: Tabulka 1: Kódovací tabulka (tabulka) 

Příloha č. 3: Grafy 1; 2; 3: Kategorie justice; Kategorie boj s korupcí; Kategorie základní 

práva (graf) 

Příloha č. 4: Graf 4: Podkategorie svoboda projevu (graf) 

Příloha č. 5: Grafy 5; 6; 7: Černá Hora: Porovnání kategorií v kapitole 23; Srbsko: 

Porovnání kategorií v kapitole 23; Celkový pokrok v kapitole 23 (graf) 

Příloha č. 6: Grafy 8; 9; 10: Kategorie vízová politika; Kategorie migrace; Kategorie azyl 

(graf) 

Příloha č. 7: Grafy 11; 12; 13: Kategorie vnější hranice a Schengen; Kategorie justiční 

spolupráce v občanskoprávních a trestněprávních otázkách; Kategorie (policejní 

spolupráce) a boj s organizovaným zločinem (graf) 

Příloha č. 8: Grafy 14; 15; 16: Kategorie boj s terorismem; Kategorie spolupráce v otázce 

drog; Kategorie celní spolupráce (graf) 

Příloha č. 9: Graf 17: Celkový pokrok v kapitole 24 (graf) 

Příloha č. 10: Graf 18: Index reformy demokratických institucí (IRDI) - míra pokroku 

(graf) 

Příloha č. 11: Graf 19: Index reformy demokratických institucí (IRDI) - trend (graf) 

Příloha č. 12: Grafy 20; 21; 22: Freedom House: Nations In Transit; Economist 

Intelligence Units’ Democracy Index; V-Dem: Liberal Democracy Index (graf) 

Příloha č. 13: Grafy 23; 24: Worldwide Governance Indicators: Rule of Law; Index 

reformy demokratických instutucí (IRDI) - trend 



 

48 

 

Příloha č. 14: Grafy 25; 26: Nations in Transit: Judicial Framework and Independence; 

Justice - trend (graf) 

Příloha č. 15: Grafy 27; 28: Srbsko: kategorie justice X V-Dem: Judicial reform; Černá 

Hora: kategorie justice X V-Dem: Judicial reform (graf) 

Příloha č. 16: Grafy 29; 30; 31: Worldwide Governance Indicators: Control of 

Corruption; Nations in Transit: Corruption; Boj s korupcí - trend (graf)  



 

49 

 

Seznam příloh 

Tabulka 1: Kódovací tabulka 

číslo kritéria 

-3 došlo k regresi, specifikované jako výrazné 

-2 došlo k regresi, její míra nebyla specifikována 

-1 došlo k regresi, specifikované jako mírné 

0 nedošlo ke změně stavu 

1 došlo k pokroku, specifikovanému jako mírnému 

2 došlo k pokroku, jeho míra nebyla specifikována 

3 došlo k pokroku, specifikovanému jako výraznému 

 

Grafy 1; 2; 3: Kategorie justice; Kategorie boj s korupcí; Kategorie základní práva 
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Graf 4: Podkategorie svoboda projevu 
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Grafy 5; 6; 7: Černá Hora: Porovnání kategorií v kapitole 23; Srbsko: Porovnání 

kategorií v kapitole 23; Celkový pokrok v kapitole 23 
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Grafy 8; 9; 10: Kategorie vízová politika; Kategorie migrace; Kategorie azyl 

 

 

Grafy 11; 12; 13: Kategorie vnější hranice a Schengen; Kategorie justiční spolupráce 

v občanskoprávních a trestněprávních otázkách; Kategorie (policejní spolupráce) a boj 

s organizovaným zločinem 
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Grafy 14; 15; 16: Kategorie boj s terorismem; Kategorie spolupráce v otázce drog; 

Kategorie celní spolupráce 

 

 

Graf 17: Celkový pokrok v kapitole 24 
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Graf 18: Index reformy demokratických institucí (IRDI) - míra pokroku 

 

 

Graf 19: Index reformy demokratických institucí (IRDI) - trend 
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Grafy 20; 21; 22: Freedom House: Nations In Transit; Economist Intelligence Units’ 

Democracy Index; V-Dem: Liberal Democracy Index 
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Grafy 23; 24: Worldwide Governance Indicators: Rule of Law; Index reformy 

demokratických instutucí (IRDI) - trend 

 

 

Grafy 25; 26: Nations in Transit: Judicial Framework and Independence; Justice - trend 
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Grafy 27; 28: Srbsko: kategorie justice X V-Dem: Judicial reform; Černá Hora: 

kategorie justice X V-Dem: Judicial reform 

 

 

  

-2

-1,6

-1,2

-0,8

-0,4

0

0,4

0,8

1,2

1,6

2014 2015 2016 2018 2019 2020

Srbsko: kategorie justice X

X V-Dem: Judicial reform

Zpráva o pokroku V-Dem

-2

-1,6

-1,2

-0,8

-0,4

0

0,4

0,8

1,2

1,6

2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019 2020

Černá Hora: kategorie justice X

X V-Dem: Judicial reform

Zpráva o pokroku V-Dem



 

58 

 

Grafy 29; 30; 31: Worldwide Governance Indicators: Control of Corruption; Nations in 

Transit: Corruption; Boj s korupcí - trend 
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