
 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

INSTITUT POLITOLOGICKÝCH STUDIÍ 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

Konsociační demokracie jakožto konečné řešení konfliktu? 

Analýza vývoje stranického systému v Bosně a Hercegovině 

v souvislosti s implementovaným volebním systémem 

 

Andrea Fialková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magisterská diplomová práce 

Praha 2009 

 

 

 



 

 

PROHLÁŠENÍ 

 

Čestně prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Konsociační 

demokracie jakožto konečné řešení konfliktu? Analýza vývoje 

stranického systému v Bosně a Hercegovině v souvislosti 

s implementovaným volebním systémem zpracovala samostatně 

a vyznačila v ní veškeré použité zdroje informací. 

 

V Praze, 22. 5. 2009 

 

    -------------------- 

    Andrea Fialková 



 

 

Bibliografický záznam 

 

FIALKOVÁ, Andrea. Konsociační demokracie jakoto konečné řešení konfliktu? : Analýza vývoje 

stranického systému v Bosně a Hercegovině v souvislosti s implementovaným volebním systémem. [s.l.], 

2009. 99 s. , 3 mapy. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd. Vedoucí diplomové práce PhDr. Tomáš 

Lebeda, Ph.D. 

 

 



 

 

Anotace 

Diplomová práce je zaměřena na současné podmínky v Bosně a Hercegovině z hlediska 

implementované konsociační demokracie a jejích důsledků pro politický, volební 

a stranický systém. Od klasifikace konsociačního přístupu a stanovení toho 

nejpřesnějšího pro zemi se posouvám k popisu konkrétních politických orgánů 

založených na konsociačních principech a analýze volebního zákona, kde vyzdvihuji 

lokální specifika. Stěžejní částí je po rozebrání politických stran zejména jejich aktivita 

v rámci volebního boje. Porovnání volebních výsledků a především charakteristika 

samotného volebního dění mi poskytuje hlavní měřítka po určení, zda je konsociační 

demokracie schopna finálně konflikt ukončit či nikoli. 

 

 

 

 



 

 

Annotation 

This master thesis is focused on current situation in Bosnia and Hercegovina, mainly on 

its implemented consociational democracy and its influence in politic and party system 

and electoral process. First the concrete approach is explained followed by description 

of political institutions and analysis of election law where the local specifics are 

emphasised. The most important part after description of parties is the analysis of their 

activities before and during elections. Comparison of their election results and specifics 

of concrete elections helps me to decide if the implemented consociational democracy 

was/is the right way to end the conflict in the country and to anticipate the future 

progress there. 
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Úvod 

Postkonfliktní rekonstrukce Bosny a Hercegovina probíhá již čtrnáctým rokem. I přes 

relativně dlouhé období se zemi stále nepodařilo začlenit do mezinárodního společenství 

a působit v něm jako plnohodnotný člen, resp. jako nezávisle fungující stát. Snahy 

omezit mezinárodní protektorát, ztělesňovaný zejména činností Vysokého představitele 

pro záležitosti Bosny a Hercegoviny, prozatím nemohly být naplněny. Všeobecně 

platnou otázkou v této souvislosti je, do jaké míry implementovaný systém konsociační 

demokracie představuje vhodnou variantu pro postup země k demokratickému 

fungování a skutečné nezávislost. Hlavním smyslem této práce je se zamyslet nad 

konsociační demokracií, resp. nad aplikací konkrétní její varianty v podmínkách Bosny 

a Hercegoviny a to stručně z teoretického hlediska a podrobně z hlediska praktického. 

Jde tedy o praktické dopady v oblasti legislativy a exekutivy a o vývoj v souvislosti 

s volebním a stranickým systémem. Na základě zjištěných informací v rámci historicko-

empirické analýzy výše uvedený oblastí se pokusím objasnit stávající situaci v zemi 

a alespoň částečně anticipovat následující vývoj. 

Základním faktům souvisejícím s poválečnou konsolidací země a to zejména 

v součinnosti s působením Vysokého představitele se budu věnovat v první části 

diplomové práce. Rozeberu aktivity jednotlivých Vysokých představitelů, zanalyzuji 

úspěchy, kterých se dosáhlo, a zároveň nastíním komplikovanější záležitosti, jež jsou 

a v budoucnu stále budou předmětem vzájemného jednání politických autorit v zemi. 

V této souvislosti se odkloním od původně preferovaného hlavního zdroje a to 

Zahraniční a bezpečnostní politika Slovinska, Chorvatska a Rumunska a vývoj 

bezpečnostní situace v Bosně a Hercegovině autorů Věry Stýskalíkové a Huberta 

Smekala. V této souvislosti je potřeba informací všeobecnějšího charakteru než jen 

faktů vztahující se k bezpečnosti. Poválečný vývoj je nutno rozebrat i z jiných hledisek, 

na které se kniha podrobněji nezaměřuje. V této souvislosti použiji do větší míry články 

odborníků Ladislava Hladkého a Damira Kasuma a také web samotného Vysokého 

představitele pro Bosnu a Hercegovinu. 

Po faktickém představení země se přesunu k jejímu politickému systému, jenž je 

stěžejně určován implementovanou konsociační demokracií. Po teoretickém představení 
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samotné teorie a jejích hlavních prvků budou prvky aplikovány na konkrétní podmínky 

v Bosně a Hercegovině. Zde zdroje literatury zmíněné v Projektu diplomové práce 

rozšířím o článek J. Steinera „The Consociational Theory and Beyong“ a A. Lijpharta 

s názvem „Conspciational Theory: Problems and Prospects“. Uvedené články 

napomohou téma lépe teoreticky uchytit. 

Po analýze konsociační demokracie, charakteristice jednotlivých jejích přístupů 

a zejména stanovení toho, jenž lze nejlépe aplikovat na podmínky v Bosně 

a Hercegovině bude následovat teoretické rozebrání jednotlivých hlavních prvků, které 

tvoří podstatu teorie. Posléze zmíněné prvky budou vztaženy k orgánům země. Jejich 

praktická aplikace tak bude probíhat ne samostatně, což bylo původním záměrem 

zmíněným v Projektu diplomové práce, ale rovnou dohromady s popisem jak 

celostátních orgánů legislativy a exekutivy, tak orgánů jednotlivých entit. Spojení výše 

uvedeného je praktičtější a smysluplnější, není nutné orgány rozebírat samostatně, 

stěžejní je pro účely práce jejich propojení s implementovanou teorií. 

Nicméně jak v případě rozboru orgánů, tak v následné analýze bosensko-hercegovského 

volebního systému byl původní záměr rozebrat jak celostátní úroveň, tak úroveň entit 

a lokální úrovně příliš přehnaný. Vzhledem ke stanovenému rozsahu práce by nebylo 

možné se lokální úrovni věnovat tak, jak by bylo potřeba. Rozhodla jsem se proto od 

původního záměru ustoupit a rozebrat pouze celostátní úroveň a úroveň entit. Vzhledem 

ke stanovenému tématu předpokládám, že uvedená změna nebude mít žádný negativní 

dopad na výsledek vytvořené práce. Co se analýzy volebního zákona týče, zaměřím se 

pouze na ty oblasti, které jsou relevantní z hlediska svého významu pro rozebírané 

téma. Záměrem je tedy přiblížit zejména lokální specifika volebního systému. Důležitou 

roli však mohou v některých případech hrát i všeobecně platné normy, které proto také 

mohou být zmíněny. Podobnou redukci původně stanoveného postupu provedu 

i v analýze systému stranického. Věnovat se politickým subjektům zaměřeným svou 

působností pouze na lokální sféru by bylo jistě zajímavé a odhalilo by řadu lokálních 

specifik, ale, jak již bylo zmíněno, v souvislosti se stanoveným rozsahem práce by 

nebylo možné tuto problematiku zpracovat tak, jak je třeba. Při analýze stranického 

systému budu klást důraz na ty politické strany, jejichž působení je důležité vzhledem 

k následnému rozboru volebních výsledků. Vyzdvihnuta bude jejich teoretická podstata 

a regionální zařazení včetně zmínění hlavních představitelů. 

Stěžejní část práce bude představovat komparace volebních výsledků od prvních 

poválečných voleb až do posledních voleb v roce 2006 s tím, že parlamentním volbám 
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2006 bude věnována zvláštní pozornost. Tyto volby doplním o jejich celkovou 

charakteristiku, o hodnocení ze strany mezinárodního společenství, zejména ze strany 

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, dále o základní informace vztahující 

se k volební kampani a to včetně zainteresovanosti médií. 

Poslední dvě kapitoly navrhované v Projektu diplomové práce jsem se nakonec 

rozhodla úplně vynechat. Informace, ke kterým jsem se v nich chtěla dopracovat, se 

pokusím začlenit do závěrečného shrnutí, protože v rámci rozsahu práce již nebude 

prostor pro jejich zvláštní uvedení v samostatných kapitolách.  

1 Základní fakta ve vývoji Bosny a Hercegoviny 

1.1 Stabilizace režimu v poválečném období 

Stěžejní skutečnosti v novodobém vývoji Bosny a Hercegoviny bylo ukončení 

občanského válečného konfliktu zejména díky úsilí mezinárodního společenství. Toto 

úsilí mělo svou konkrétní podobu v Daytonské mírové smlouvě, jež stanovila 

nejdůležitější pravidla pro následnou koexistenci všech národů zastoupených na území 

státu. Stěžejní část představovala Anexe 4 neboli Ústava Bosny a Hercegoviny. Na 

základě listopadového jednání roku 1995 na Whright-Pattersonově letecké základně 

nedaleko Daytonu ve státě Ohio bylo dohodnuto rozdělení Bosny a Hercegovina na dvě 

entity: Muslimsko-Chorvatskou Federaci Bosny a Hercegoviny a Republiku srbskou 

a to v poměru 51:49 %.1 Tyto entity si s celostátními orgány rozdělily jednotlivé 

pravomoci. Mezi celostátní oblasti spadala zahraniční politika, zahraničně-hospodářská 

politika, celní politika, monetární politika, financování institucí a mezinárodních 

závazků Bosny a Hercegoviny, imigrační a azylová politika, vztahy s Interpolem 

v souvislosti s bojem proti organizovanému zločinu, mezinárodní komunikační 

prostředky či vzdušný prostor země. Vše ostatní patřilo na základě dohody mezi 

kompetence jednotlivých entit.2  

Již zmíněná Ústava Bosny a Hercegoviny neobsahovala text vztahující se k zavedení 

Úřadu vysokého představitele (OHR) pro Bosnu a Hercegovinu. Toto ustanovení bylo 

do Daytonské mírové dohody zakomponováno jako Anexe 10. I přesto však 
                                                 

1 Viz http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=276 (Kasum, D., Vývoj politického systému Bosny 

a Hercegoviny po Daytonu a jeho současná podoba, Středoevropské politické studie, s. 1) 
2 Viz http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=276 (Kasum, D., Vývoj politického systému Bosny 

a Hercegoviny po Daytonu a jeho současná podoba, Středoevropské politické studie, s. 2) 
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vykonavatelé této funkce představují jednu z nejdůležitějších, ba možná přímo 

nejdůležitější funkci, co se poválečného vývoje země týče. Prvním Vysokým 

představitelem Bosny a Hercegoviny byl švédský diplomat Carl Bildt, který ve své 

funkci působil v letech 1995 až 1997. Během jeho působení nebyla daná funkce ještě 

plně konsolidována, resp. zpočátku se přesně nevědělo, do jaké míry bude potřebná, jak 

dlouho a zejména jakými pravomocemi by měla disponovat. To se prokázalo až 

s druhým Vysokým představitelem, kterým byl Španěl Carlos Westendorp. Ten na postě 

působil do roku 1999. V době jeho nástupu však funkce zaznamenala výrazný vzestup, 

co se jejích pravomocí týče. Na základě bonnského setkání Rady pro implementaci míru 

byla funkce posílena o tzv. Bonn Powers, které Vysokému představiteli de facto 

umožnily nadřazený přístup vůči bosensko-hercegovským institucím včetně 

Parlamentu.3 Častým jádrem sporu s lokálními autoritami je možnost Vysokého 

představitele odvolat jakéhokoli politika z jeho funkce. Mezi jeho další nově získané 

kompetence spadá zmrazení účtů politiků nebo řada legislativní kompetencí, což 

umožňuje výše popsanou nadřazenost nad Parlamentem jakožto hlavním 

reprezentantem legislativní moci.4 

Během působení Westendorpa došlo v Bosně a Hercegovině k řadě úspěchů, jež by 

neměly být opomenuty. Značný pokrok byl zaznamenán zejména v oblasti 

infrastruktury a volného pohybu obyvatel. Opravilo se 60 % silnic a železnic, všechny 

mosty, třináct vodních a dvanáct tepelných elektráren. K tomu byla obnovena do 

původního stavu telefonní síť.5 Díky legislativním pravomocem Westendorpa došlo 

k schválení společných státních symbolů a to včetně nové vlajky, státního znaku či 

hymny. Zavedly se také nové společné státní značky, ve kterých bylo povoleno 

používání pouze těch písmen, jež se neodlišují v latince a cyrilici. V praxi tedy šlo 

o písmena A, E., J, K, M a T. K důležitým změnám došlo v oblasti ekonomické, kdy se 

Westendorpovi podařilo zprovoznit Centrální banku Bosny a Hercegoviny a posléze 

zavést novou sjednocenou měnu, tzv. konvertibilní marku. Zavedení společné měny je 

důležité z toho hlediska, že nahradilo doposud platné a používané tři měny jakými byly 

                                                 
3 Viz http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=276 (Kasum, D., Vývoj politického systému Bosny 

a Hercegoviny po Daytonu a jeho současná podoba, Středoevropské politické studie, s. 7) 
4 Viz http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=276 (Kasum, D., Vývoj politického systému Bosny 

a Hercegoviny po Daytonu a jeho současná podoba, Středoevropské politické studie, s. 7) 
5 http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=275 (Hladký, L., Daytonská mírová smlouva a její uvedení do 

života, Středoevropské politické studie, s. 3) 
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jugoslávské dináry v Republice srbské, dále chorvatské kuny a v neposlední řadě 

bosenské dináry. Sjednocení měny znamenalo i sjednocení Bosny a Hercegoviny jako 

celistvého hospodářského prostoru, který zaštiťovala zmíněná Centrální banka.6 

K podobnému sjednocení došlo také v oblasti cestovních dokladů. Změny byly sice 

započaty již za druhého Vysokého představitele, definitivně však je sjednocení pasů 

došlo až v roce 2000, kdy byla zavedena jeho jednotná celostátní podoba. V tomto roce 

pozici Vysokého představitele zastával již rakouský představitel Wolfgang Petrisch, 

který setrval ne funkci do roku 2002. V průběhu této doby se dosáhlo výrazných změn 

v oblasti ochrany státních hranic. Jednak vstoupil v platnost Zákon o státní hraniční 

službě a začali působit první příslušníci Celní kontroly Bosny a Hercegoviny.7 Rok 

2000 byl významný i z hlediska uznávání všech národů zastoupených na území Bosny 

a Hercegoviny jakožto národů konstitutivních, kdy Ústavní soud nařídil změny ústav 

obou entit, které do tohoto rozhodnutí minoritní národy na svém území ignorovaly. 

Diskriminační politika se tak na území Republiky srbské vztahovala na Chorvaty 

a Bošnjaky, kdy pouze Srbský národ byl označován jako konstitutivní, zatímco na 

území Federace se konstitutivnost vztahovala pro změnu opačně pouze na Bošnjaky 

a Chorvaty.8 

Do roku 2002 převažovala mezi jednotlivými Vysokými představiteli strategie 

preferované komunikace s umírněnými představiteli všech konstitutivních národů. Byly 

tedy do jisté míry opomíjený hlavní, resp. nejsilnější politické subjekty, které byly 

u moci jak před válečním konfliktem, tak po něm. Tato strategie byla do velké míry 

změněna v souvislosti s nástupem Brita Paddyho Ashdowna do funkce dalšího 

Vysokého představitele. Ten naopak upřednostňoval Stranu demokratické akce, 

Srbskou demokratickou stranu a Chorvatské demokratické společenství9, kterým tak 

napomohl se dostat z mezinárodní izolace, kterou po ukončení válečného konfliktu 

                                                 
6 http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=275 (Hladký, L., Daytonská mírová smlouva a její uvedení do 

života, Středoevropské politické studie, s. 5) 
7 http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=275 (Hladký, L., Daytonská mírová smlouva a její uvedení do 

života, Středoevropské politické studie, s. 6) 
8 Viz http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=276 (Kasum, D., Vývoj politického systému Bosny 

a Hercegoviny po Daytonu a jeho současná podoba, Středoevropské politické studie, s. 2) 
9 Jedná se o nejsilnější stranické subjekty zastupující Bošnjaky, Srby a Chorvaty v uvedeném pořadí 
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zaznamenaly.10 Je otázkou, do jaké míry by měla být tato taktika schvalována. Na jednu 

stranu by se měly odsoudit autority, které svým způsobem zapříčinily válečný konflikt. 

Na druhou stranu je také otázkou, zda ignorovat ty autority, které se i po tak závažném 

válečném konfliktu těší majoritní podpoře toho národa, jehož jsou hlavními 

reprezentanty, a tím se stávají i v podstatě nejsilnějšími subjekty bosensko-

hercegovského politického spektra. 

Následujícím Vysokým představitelem se stal v roce 2006 německý politik Christian 

Schwarz-Schilling.11 V době jeho výkonu funkce panovala představa, že právě on by 

mohl být tím posledním Vysokým představitelem pro Bosnu a Hercegovinu s tím, že 

daná funkce by už do budoucnosti nebyla obsazována kvůli její nepotřebě. Bohužel, 

poměry v Bosně a Hercegovině této všeobecně přijímané představě neodpovídaly 

a Schwarz-Schilliga nahradil v roce 2007 slovenský diplomat Miroslav Lajčák.12 Ten 

však také nebyl poslední. Od dubna roku 2009 ho nahradí nyní ještě současný 

velvyslanec Rakouska ve Slovinsku Valentin Inzko, který získal mandát až do února 

2010.13 V průběhu působení výše zmíněných osob ve svém vývoji Bosna a Hercegovina 

nestagnovala. V souvislosti s jejím vývojem je nutné zmínit především chválení 

policejních zákonů, k čemuž došlo v dubnu 2008. Ve zkráceném řízení byly schváleny 

návrhy Zákonů o nezávislých a kontrolních orgánech policejních složek Bosny 

a Hercegoviny, o koordinaci policejních orgánů a o agenturách na podporu policejních 

složek Bosny a Hercegoviny. Návrhy počítají také se vznikem různých kontrolních 

odborů, jejichž hlavní činnosti bude spočívat v řešení stížností policejních složek 

a občanů. K tomuto účelu by mělo vzniknout Ředitelství pro koordinaci policejních sil 

a jejich vzdělávání.14 Tento krok de facto znamená sjednocení policejních složek na 

území Bosny a Hercegoviny, co by při pozitivním vývoji i v dalším období mohlo vést 

dokonce i ke krokům, jež by znamenaly možnost sjednocení i doposud samostatných 

                                                 
10 Viz http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=276 (Kasum, D., Vývoj politického systému Bosny 

a Hercegoviny po Daytonu a jeho současná podoba, Středoevropské politické studie, s. 7-8) 
11 Viz http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=276 (Kasum, D., Vývoj politického systému Bosny 

a Hercegoviny po Daytonu a jeho současná podoba, Středoevropské politické studie, s. 8) 

 
12 http://www.eusrbih.eu/media/pr/1/?cid=1110,1,1 (The European Union Special Representative in 

Bosnia and Hercegovina, staženo dne 15.3. 2009) 
13 http://www.eusrbih.eu/about-eu/eu-pr/1/?cid=5549,1,1 (The European Union Special 

Representative in Bosnia and Hercegovina, staženo dne 15.3. 2009) 
14 http://www.bosna.cz/zpravy.html (staženo dne 15. 3. 2009) 
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armád Federace Bosny a Hercegoviny a Republiky srbské. Toto sjednocení také 

podmiňuje Severoatlantická aliance v souvislosti s přistoupením Bosny a Hercegoviny 

k programu Partnerství pro mír. V této souvislosti došlo již k pokroku na přelomu roku 

2003-4, kdy se podařilo ustavit společné Ministerstvo obrany. Dále je však na Bosně 

a Hercegovině, aby posílila spolupráci svých institucí s vyšetřujícími orgány 

Mezinárodního tribunálu pro vyšetřování válečných zločinů v bývalé Jugoslávii, 

zredukovala početní stavy svých armád, které by kompletně spadaly pod civilní ochranu 

již zmíněného Ministerstva.15 

Oproti úspěchu ve sjednocování policejních složek jsou autority Bosny a Hercegoviny 

stále neúspěšné v souvislosti s reformou ústavy země. I přes dohodu, ke které došlo 

v listopadu 2008, kdy se Milorad Dodik ze Svazu nezávislých sociálních demokratů, 

Dragan Čović z Chorvatského demokratického společenství a Sulejman Tihić ze Strany 

demokratické akce na novelizaci současného dokumentu shodli16, se jim nepodařilo 

k tomuto kroku přistoupit. Neúspěšná byla také únorová jednání, která srbská delegace, 

vedená Miloradem Dodikem, dokonce opustila s tím, že nenašla podporu pro svůj návrh 

uspořádat na území Republiky srbské referendum, na základě kterého by se rozhodlo 

o jejím dalším setrvání v jednotném celku Bosna a Hercegovina. Naopak představitelé 

Muslimsko-Chorvatské Federace prosazovali během jednání návrh směřující 

k rozdělení území státu na pět samosprávných oblastí, které by však, na rozdíl od 

dosavadního dělení země, nebyly založeny na příslušnosti k jednotlivým konstitutivním 

národům. Podobně jako první varianta byla nemyslitelná pro Bošnjaky a Chorvaty, 

návrh druhé strany považovali Srbové také za naprosto nepřijatelný. Ze strany Srbů 

došlo dokonce k pohrození odchodu z celobosenských institucí.17 Muslimsko-

Chorvatský návrh by do velké míry uklidnil chorvatský požadavek na vytvoření vlastní 

entity, kterou v současné době sdílejí s Bošnjaky. Za momentální nepřístojnosti Srbů je 

však šance na jeho úspěch mizivá. Stejně mizivý je nyní i rychlejší postup v rámci 

vyjednávání o začleňování do evropských struktur. I přes podepsání Stabilizační 

a asociační dohody v červnu 2008 je nutné neustále pracovat na splnění náročných 

kritérií včetně harmonizace bosensko-hercegovské legislativy. Tato slova potvrzuje 

i v současné době odstupující Vysoký představitel Miroslav Lajčák, dle kterého je 

                                                 
15 http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=275 (Hladký, L., Daytonská mírová smlouva a její uvedení 

do života, Středoevropské politické studie, s. 6) 
16 http://www.bosna.cz/zpravy.html (staženo dne 15. 3. 2009) 
17 http://www.rozhlas.cz/komentare/portal/_zprava/551457 (staženo dne 15. 3. 2009) 
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v Bosně a Hercegovině příliš mnoho problémů na to, aby mohla pokračovat v integraci 

s Evropskou unií. Bosna a Hercegovina dle něj stále nesplňuje integrační kritéria, a tak 

je pro ni možnost podání přihlášky do Evropské unie nereálná.18 Tento názor však 

nesdílí současný bosensko-hercegovský ministr zahraničí Sven Alkalaj, dle kterého by 

se země mohla stát součástí EU kolem roku 2015 a do NATO vstoupit dokonce ještě 

dříve kolem roku 2011. Zůstává optimistický i přesto, že je ze strany Bruselu Bosna 

a Hercegovina společně s Albánií hodnocena jako méně připravená na rozdíl od ve 

smyslu dalšího rozšiřování preferovaného Srbska, Černé Hory a Makedonie. Sven 

Alkalaj dále v souvislosti s členstvím zdůrazňuje nutnost odstranění víz a to globálně, 

tedy ne pouze pro Srbsko či Chorvatsko, ale když už, tak pro všechny. V opačném 

případě by se bosenští muslimové dostali do výrazné izolace, jež by nepřispívala ke 

klidné domácí politické situaci.19 

 

2 Konsociační demokracie 

Konsociační demokracii lze stručně charakterizovat jako politologickou teorii snažící se 

popsat a vysvětlit fungování společnosti, pro kterou je charakteristické soužití vzájemně 

se lišících segmentů. Toto segmentální štěpení se může projevovat v oblasti 

národnostní, jazykové či náboženské, nebo se tyto oblasti mohou vzájemně překrývat. 

Mezi odborníky zabývajícími se touto teorií panuje značná pojmová nejednotnost, 

přičemž každý z nich, zkoumajíc její jednotlivé aspekty, vyzdvihuje vždy zejména ten 

aspekt, který právě on považuje za stěžejní a určující pro další bádání. 

V této souvislosti uvádí Blanka Říchová terminologické roviny jež jsou založeny právě 

na vyzdvihované podstatě konsociačního demokratického uspořádání. Pokusme se je 

přiblížit. Pokud daný autor20 považoval za nejdůležitější atribut strukturu zkoumané 

společnosti, nazval danou společnost jako segmentovaný pluralismus. V případě, že se 

na první pozici, co se důležitosti týče, dostalo politické řešení konfliktu, byla daná 

společnost definována jako demokracie proporční, konkordantní21 či konsociační.22 

                                                 
18 http://www.rozhlas.cz/komentare/portal/_zprava/551457 (staženo dne 15. 3. 2009) 
19 http://euobserver.com/9/27996/?rk=1 (staženo dne 24. 4. 2009) 
20 Například V. R. Lorwin, jenž je autorem stejnojmeného díla „Segmented Pluralism“ z roku 1971 
21 Například G. Lehmbruch ve svém díle z roku 1968 s názvem „Konkordanzdemokratie im 

politischen System der Schweiz: Ein Literaturbericht“ 
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Jelikož budou v této práci rozebírány a používány myšlenky zejména Arenda Lijpharta, 

bude také jednotně používán termín, se kterým se setkáme v jeho pracích, a to 

konsociační demokracie.23 

Ve vývoji této teorie postupně spatřujeme tři hlavní pojetí, na základě kterých je 

společnost, jež je nazývána jako konsociační, charakterizována. S tímto členěním přišel 

mezi prvními Hans Daalder.24 Za prvé může být považována za stěžejní sociální 

struktura společnosti. Segmentace je spatřována v oblasti náboženské, jazykové, 

etnické, kulturní či sociální. Druhé pojetí vyzdvihuje elity jednotlivých segmentů, resp. 

vztah těchto elit k masám, jež jsou jimi reprezentovány na vyšší úrovni. Třetí pojetí se 

naopak nejvíce zabývá historií, jež slouží jako hlavní ukazatel pro pochopení 

následného vývoje charakteru či struktury společnosti.25 

  

2.1 Stručná charakteristika jednotlivých přístupů obecně a v podmínkách 

Bosny a Hercegoviny 

2.1.1 Konsociační demokracie jakožto specifický typ sociální struktury 

společnosti – obecně 

Zabýváme-li se konsociační demokracií z hlediska prvního zmíněného pojetí, 

soustředíme se na segmentaci rozebírané společnosti. Tu, jak již bylo uvedeno, lze 

spatřovat v oblasti náboženské, jazykové, etnické, kulturní či sociální.26 To, že se určitá 

společnost vyznačuje štěpením (cleavage), nás však ještě nesmí přimět k tomu, 

abychom ji, resp. její politický systém, hodnotili jako konsociační demokracii ve smyslu 

specifického typu sociální struktury společnosti. Konstatování existence štěpných linií 

nestačí. Tyto linie musejí mít hlubší význam. Člověk svou příslušností k dané skupině, 

jejíž členové se vyznačují náboženskou, jazykovou či ideologickou totožností, musí 

získat víc, než jen kulturně-politickou orientaci. Štěpení implikuje přímo jejich osobní 

identifikaci se s daným segmentem. Tato skutečnost je potvrzována v názorové výměně 

mezi politologem Jürgem Steinerem a Arendem Lijphartem. Dle Steinera skutečnost, že 

                                                                                                                                               
22 Říchová., B.: Přehled moderních politologických teorií, Portál, Praha, 2000, s. 199 
23 Viz Říchová., B.: Přehled moderních politologických teorií, Portál, Praha, 2000, s. 198 
24 Viz Říchová., B.: Přehled moderních politologických teorií, Portál, Praha, 2000, s. 203 
25 Viz Říchová., B.: Přehled moderních politologických teorií, Portál, Praha, 2000, s. 203 
26 Lijphart, A., Plural Societies and Democratic Regimes, Yale University Press, 1977, s. 3-4 
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u dané společnosti zaznamenáváme existenci více jazyků nebo více druhů náboženství, 

samozřejmě neimplikuje přímo subkulturní segmentaci. To, že obyvatelstvo hovoří více 

jazyky, či vyznává různá náboženství, může být často pouze dokladem kulturní 

rozmanitosti. Jazyková odlišnost tedy nefiguruje vždy jako zdroj konkrétního 

politického štěpení. Steiner kritizuje Lijphartovo přílišné soustředění se právě na 

subkulturní segmentaci a to na úkor zmíněné kulturní diverzifikace. Zároveň shledává 

jako chybné zbytečné uvádění počtu lidí, kteří například hovoří stejným jazykem. Tato 

informace je dle Steinera v podstatě nic neříkající, protože nám neosvětluje, do jaké 

míry je tímto jazykem společnost štěpena.27 V této souvislosti Steiner upřednostňuje typ 

dělení segmentace, jehož autorem je V. R. Lorwin, který segmentaci člení na vysokou, 

střední a nízkou.28 Steiner tak vyjadřuje úmysl respektování odlišnosti v intenzitě 

jednotlivých štěpných liniích, kdy například jazyková linie může být daleko méně 

intenzivní než linie náboženská, jež naopak může znamenat stěžejní faktor při utváření 

identity daného segmentu. Podobně Steiner upozorňuje i na působení politických stran, 

které se na první pohled mohou jevit jako hlavní reprezentanti konkrétního segmentu, 

avšak po jejich hlubším prozkoumání můžeme narazit na určité rozpory. Steiner uvádí 

příklad katolické strany, která je z 80i % volena katolickým obyvatelstvem. Klade si 

otázku, do jaké míry katolický elektorát vytváří z politické strany stranu katolickou. Dle 

Steinera je tato skutečnost je sice podstatná, ale nikoli stěžejní či řekněme rozhodující. 

To, na co bychom se měli zaměřit, pokud chceme oprávněně charakterizovat konkrétní 

politickou stranu jako katolickou, je kromě katolického elektorátu zejména dodržování 

katolické politiky a to ve všech ohledech.29 

 Arend Lijphart na Steinerovy výtky reagoval částečným uznáním skutečnosti, že 

intenzita jednotlivých štěpení není vždy stejná a lze tedy zaznamenat různé její stupně, 

na druhou stranu však přichází se čtyřmi hlavními body, které dle něj musejí být 

dodrženy, resp. fungují jako dostatečné měřítko k tomu, abychom segmentovaný 

pluralismus rozeznali.30 Jako první kritérium je uvedena podmínka jasné identifikace 

jednotlivých segmentů, ze kterých je společnost složena. Druhé kritérium ukládá 

                                                 
27 Steiner, J., The Consociational Theory and Beyong, Comparative Politics, Vol. 3, No. 3,  s. 341 
28 Steiner, J., The Consociational Theory and Beyong, Comparative Politics, Vol. 3, No. 3, s. 342 
29 Steiner, J., The Consociational Theory and Beyong, Comparative Politics, Vol. 3, No. 3, s. 342-3 
30 Lijphart, A., Consociational Theory: Problems and Prospects. A Reply, Comparative politics, Vol. 

13, 

No. 3, s. 255-6 
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povinnost znát přesnou velikost daného segmentu, tedy umět specifikovat, kolik lidí do 

segmentu patří. Dále je ve skutečném segmentovaném pluralismu nezbytné, aby 

segmentální hranice přesně korespondovaly s hranicemi politických, ekonomických 

nebo sociálních organizací. Poslední čtvrté kritérium navazuje na třetí v tom, že 

zdůrazňuje shodu politických stran s výše zmíněnými organizacemi. V dokonale 

segmentovaném pluralismu ke změně voličských preferencí nedochází, volby tudíž 

slouží pouze jako potvrzení konkrétního segmentálního štěpení.31 Dle Lijpharta 

neexistuje konkrétní příklad pluralismu, který by splňoval všechna kritéria na sto 

procent. Zároveň zdůrazňuje, že není nutné, aby byla vždy všechna kritéria 

v segmentovaném pluralismu obsažena. Lijphart tedy vytvořil jakýsi rámec, který má 

sloužit jako měřítko dokonalého segmentovaného pluralismu a k němuž bychom měli 

vztahovat všechny jeho jednotlivé odchylky.32 

2.1.2 Konsociační demokracie jakožto specifický typ sociální struktury 

společnosti v podmínkách Bosny a Hercegoviny 

 

V případě Bosny a Hercegoviny se jedná zejména o diference etnické a rozdíly v oblasti 

náboženství. Bosenskou společnost tvoří tři národy: Bošnjaci (Muslimové), Srbové 

a Chorvaté. Populace země představovala dle údajů z července 2009 celkem 4 613 414 

obyvatel, přičemž z toho představují 48% Bošnjaci, 37,1% Srbové, 14, 3% Chorvati 

a zbývající 0,6% připadá na příslušníky ostatních národů.33 Bošnjaci vyznávají islám, 

pro Srby je charakteristické pravoslavné křesťanství a většina Chorvatů je katolická. 

Území Bosny a Hercegoviny je na základě Daytonské dohody z roku 1995 rozděleno 

mezi dvě entity: Muslimsko-Chorvatskou Federaci Bosny a Hercegoviny a Republiku 

srbskou. Distrikt Brčko je součástí obou entit. 

 

                                                 
31 Lijphart, A., Consociational Theory: Problems and Prospects. A Reply, Comparative politics, Vol. 

13, 

No. 3, s. 256 
32 Viz Lijphart, A., Consociational Theory: Problems and Prospects. A Reply, Comparative politics, 

Vol. 13, 

No. 3, s. 256 
33 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bk.html (staženo dne 23.4. 2009) 
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Zaměřme se nyní na etnickou segmentaci společnosti. V otázce rozmístění jednotlivých 

národů hraje neopomenutelnou roli tzv. osmanské období v historii země. Turci pronikli 

na území Bosny a Hercegoviny v roce 1463 a okupovali ji více než čtyři sta let plných 

nekončících střetů. Válečné konflikty během 17. a 18. století způsobily velké promíšení 

tamějšího obyvatelstva. Do oblastí na západě a severu Bosny, které byly boji nejvíce 

zničeny a kde původně žilo převážně katolické obyvatelstvo, byli přesidlováni 

obyvatelé zejména pravoslavného vyznání, jejichž většina žije hlavně na východě 

země.34 V osmanském období Bosny se zároveň posiloval počet muslimského 

obyvatelstva. Důvodem bylo z velké části jejich vyhánění z oblastí Uher, Chorvatska, 

Slavonie a Dalmácie a to zejména po uzavření Karlovického míru v roce 1699, kterým 

byla ukončena tzv. Velká válka Rakouska s Tureckem. Uprchlíci se usazovali hlavně na 

západě země. To vyhovovalo turecké vládě, která muslimské osady na západě využívala 

jako opěrné body v turecké obraně. Oproti tomu v této době křesťanské, resp. katolické 

obyvatelstvo po Karlovickém míru, na základě kterého zůstala hranice mezi Tureckem 

a Rakouskem na řece Sávě, však ze strachu, že se jim budou muslimové mstít, raději 

prchali do konfesně spřízněného Chorvatska.35 Do konce 18. století tak muslimské 

obyvatelstvo v Bosně převažovalo. Situace se změnila ve prospěch křesťanů až během 

19. století, kdy bylo území země zasaženo morovými epidemiemi, kterým podléhalo 

zejména městské obyvatelstvo tvořené z velké části právě muslimy. Pro křesťany 

situace neznamenala tak velké ztráty a to zejména z důvodu jejich převažujícího života 

na venkově.36 S rostoucím počtem křesťanského obyvatelstva (definitivně převažovali v 

druhé polovině 19. století) a neustále slábnoucí moci Porty37, rostl zároveň i počet 

případů důsledného vyhánění muslimů a to zejména z oblastí obývaných Srby.38 

Relativní klid, co se přesunů obyvatelstva týče, nastal po okupaci Bosny a Hercegoviny 

Rakouskou monarchií. Ta získala nejdříve na Berlínském kongresu roku 1878 mandát 

                                                 
34 Hladký, L.: Bosna a Hercegovina – země známá i neznání, in: 9a východ, Občanské sdružení na 

východ od Aše, Praha, 2005, s. 24 
35 Hladký, L.: Bosna a Hercegovina – Historie neštastné země, Nakladatelství Doplněk, Brno, 1996, s. 

34 
36 Hladký, L.: Bosna a Hercegovina – země známá i neznání, in: 9a východ, Občanské sdružení na 

východ od Aše, Praha, 2005, s. 25 
37 Termín pro osmanskou vládu v Bosně a Hercegovině 
38 Hladký, L.: Bosna a Hercegovina – Historie neštastné země, Nakladatelství Doplněk, Brno, 1996, 

s. 36 a 39 
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k okupaci země, kterou posléze provedla roku 1918. Pro období Královské Jugoslávie je 

typická snaha představitelů Bosny a Hercegoviny o udržení si alespoň částečné 

autonomie. Na základě nové správní reformy z července 1921 byla země rozdělena do 

šesti krajů s vlastní správou a jako prostředník mezi centrem a těmito kraji fungovala 

Oblastní správa pro Bosnu a Hercegovinu.39 Ta však byla posléze po další správní 

reformě z října 1929 zrušena a území Bosny a Hercegoviny bylo rozděleno mezi čtyři 

z celkem devíti bánovin, přičemž rozdělení bánovin bylo nastaveno tak, aby v šesti 

převažovali Srbové. 

Další změny v etnickém složení obyvatelstva země s sebou přináší Druhá světová válka. 

Koncentrační tábory, jež byly zpočátku zřizovány zejména na území Nezávislého státu 

Chorvatska, jehož součástí bylo v této době i území Bosny a Hercegoviny, systematicky 

likvidovali tisíce chorvatských a bosenských Srbů.40 

Z hlediska etnického rozložení obyvatel Bosny a Hercegoviny v následujícím období 

historie země musí být uveden vznik Federativní lidové republiky Jugoslávie dne 29. 

listopadu 1945. Bosna a Hercegovina se stala jednou ze šesti republik federace. Posléze, 

konkrétně v 60. a 70. letech, došlo k uznání Bošnjaků, tedy bosenských muslimů, za 

samostatný národ Muslimů. Nejdůležitější však na tomto novém státním uspořádání 

jsou jeho důsledky pro obyvatelstvo Bosny a Hercegoviny. Země se rozvíjela jak po 

stránce kulturní, tak hospodářské. Změny se staly příčinou větší mobility občanů, což 

mělo za následek rozsáhlé promíšení společnosti. Celkově se v té době zmírnily jak 

během války ostré konfesionální rozdíly, tak etnické či sociální diference.41 V období 

komunistické Jugoslávie byla dokonce uzavírána společná manželství, přičemž v 70. 

a 80. letech představovala 16% z celkového počtu uzavřených sňatků. Jednalo se 

především o trend ve velkých městech, kdy v Zenici se jednalo o 19%, v Sarajevu 22% 

a v Mostaru až o 31%.42 Pozitivní trend ve společnosti však neměl dlouhé trvání. 

Rozpad federace logicky nejvíce negativně pocítila právě heterogenní Bosna 

                                                 
39 Hladký, L.: Bosna a Hercegovina – Historie neštastné země, Nakladatelství Doplněk, Brno, 1996, 

s. 66 
40 Hladký, L.: Bosna a Hercegovina – Historie neštastné země, Nakladatelství Doplněk, Brno, 1996, 

s. 80 
41 Hladký, L.: Bosna a Hercegovina – země známá i neznání, in: 9a východ, Občanské sdružení na 

východ od Aše, Praha, 2005, s. 26 
42 Hladký, L.: Bosna a Hercegovina – Historie neštastné země, Nakladatelství Doplněk, Brno, 1996, s. 

222 



 

14 

a Hercegovina charakteristická svou etnickou a náboženskou promíšeností. Oblasti 

země, kde žily jednotlivé národy, se z velké části překrývaly. Nejvíce se jednalo o Srby 

a Bošnjaky. Oba národy obývaly zejména severozápad, sever a východ země43. Situaci 

konkrétně dokládají následující mapky. První zobrazuje oblasti osídlené zejména 

bosenskými Srby a druhá je zaměřena na bosenské Muslimy. 

 

                                                 
43 http://www.unhcr.ba/maps/02/Bos_population_Census1991.PDF; 

http://www.unhcr.ba/maps/02/Ser_population_Census1991.PDF (datum stažení: 20. 4. 2006) 
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O nic jednodušší nebyla situace Chorvatů, kteří žili hlavně na severu, ve středu a na 

jihozápadě země, tedy nejblíže hranicím samostatného Chorvatska.44  

                                                 
44 http://www.unhcr.ba/maps/02/Cro_population_Census1991.PDF (datum stažení: 20. 4. 2006) 
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Posléze docházelo k růstu nacionálního napětí, k čemuž do velké míry přispívaly také 

výroky nejvyšších představitelů Chorvatska a Srbska. Zpochybňování dosavadních 

hranic jugoslávských republik vzájemnému soužití jednotlivých segmentů nenahrávalo. 

Ba naopak, postupně se začaly formovat hlavní politické subjekty jednotlivých národů, 

které sehrály svoji roli jak v průběhu následujícího válečného konfliktu, tak i po něm.45 

Posuňme se ale do doby poválečné konsolidace, na jejímž počátku přirozeně 

k posilování vzájemného propojování segmentů docházelo pouze sporadicky. Situace se 

však výrazně nezměnila ani deset let od ukončení občanské války. Řada zdrojů 

informuje o případech, ze kterých lze jasně odvodit přetrvávající výraznou náklonnost 

národů k subjektům reprezentující daný segment společnosti. Jako příklad uveďme 

článek Senada Slatina z roku 2005, který vyšel v internetovém magazínu Foreign 

                                                 
45 Viz Hladký, L.: Bosna a Hercegovina – Historie neštastné země, Nakladatelství Doplněk, Brno, 

1996, s. 247, 249 
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Policy. Podle Slatina není důležité se lidí ptát, zda jsou Muslimové, Chorvaté či Srbové. 

Stačí se jich zeptat, jakého mobilního operátora si vybrali pro používání svého 

mobilního telefonu. Slatina vyhrocuje situaci a hovoří také o konkrétních druzích kávy 

či piva. Co se však mobilních operátorů týče, přestože hlavní tři společnosti poskytují 

stejné služby za téměř shodných cen, dávají bošnjačtí obyvatelé přednost společnosti ze 

Sarajeva, Srbové z Banja Luky a Chorvaté z Mostaru.46 Jako další příklad nám může 

posloužit opět článek z Foreign Policy napsaný Richardem Byrnem, který kritizuje  

jednak nedodržování nestrannosti bosensko-hercegovských médií a ochromení 

zdravotnictví v poválečném uspořádání. Základním selháním v této oblasti bylo dle 

Byrna nezačlenění regulace sdělovacích prostředků do Daytonské mírové dohody. 

Poválečné investice ze strany Evropské unie a Spojených států amerických určené na 

zefektivnění žurnalistiky země jsou plýtvány a mediální trh zůstává stále rozdělen dle 

etnických linií. Výjimku představuje vytvoření Centra pro investigativní 

zpravodajství47, jež vzniklo na základě spolupráce Skupiny pro rozvoj žurnalistiky 

a New Yorské fakulty žurnalistiky48. Skrze tuto spolupráci se bosensko-hercegovští 

novináři mohou podílet na rozmanitých projektech investigativní žurnalistiky.49 Činnost 

Centra se zaměřila na analýzu fungování zdravotnictví země a došla k zajímavým 

závěrům. V současné době způsobuje rozdělení země na entity rozdělení také systému 

zdravotních pojišťoven, které tak nutí některé pacienty buď cestovat na dlouhé 

vzdálenosti a neplatit, nebo být ošetřen na místě, ale za službu zaplatit. Výjimku 

nepředstavují úplatky poskytované lékařům nebo posílání pacientů pro pomoc ze strany 

doktorů do etnicky spřízněných sousedících zemí. 50 

Zaměřme se nyní na spojení uvedených informací a dříve rozebrané teorie. V případě 

Bosny a Hercegoviny lze s naprostou jistotou konstatovat existenci segmentované 

                                                 
46 

http://www.foreignpolicy.com/users/login.php?story_id=2845&URL=http://www.foreignpolicy.com/s

tory/cms.php?story_id=2845 (staženo dne 23. 4. 2009)  
47 Center for Investigative Reporting, CIN 
48 Journalism Development Group, New York University´s journalism department,  
49 

http://www.foreignpolicy.com/users/login.php?story_id=2842&URL=http://www.foreignpolicy.com/s

tory/cms.php?story_id=2842 (staženo dne 23. 4. 2009) 
50 

http://www.foreignpolicy.com/users/login.php?story_id=2842&URL=http://www.foreignpolicy.com/s

tory/cms.php?story_id=2842 (staženo dne 23. 4. 2009) 
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společnosti. Štěpné linie jsou v oblasti zejména etnické a konfesní  příslušnosti. 

V poslední době lze uvést i štěpnou linii jazykovou. Otázkou je, do jaké míry jsou 

hlavní dělící faktory společnosti, tedy náboženství a národnost, faktory vytvářející pro 

obyvatele určitý raison d´etre, tedy světový názor, výhled do budoucna. Další otázkou 

může být, zda je pro obyvatele, kteří v určitých historických epochách dokázali celkem 

poklidně žít dohromady a spolupracovat prospěšné jejich vzájemnou izolaci udržovat či 

prohlubovat. I přes fakt, že občané Bosny a Hercegoviny v historii byli schopni 

spolupracovat, jednalo se spíše o záležitosti výjimečné. Její výjimečnost je zachována 

i dodnes, ale díky faktu, že stále trvá, bych segmentaci v případě Bosny a Hercegoviny 

nehodnotila jako vyloženě trvalou, ale segmentaci s převažující tendencí k trvalosti. 

Stupeň segmentace společnosti v této zemi není stálý, neměnný či trvalý. Kromě 

neustále se měnících vzájemných vztahů mezi příslušníky jednotlivých národů a tudíž 

i konfesí k tomu přispívá i jejich územní rozptýlenost, jakožto jedna z hlavních 

charakteristik Bosny a Hercegoviny dnes i v jednotlivých výše rozebraných 

historických etapách. Obyvatelstvo Bosny a Hercegoviny je rozhodně charakteristické 

svými štěpnými liniemi. Vnitřní segmentace, tedy rozčlenění společnosti, není sice 

trvalá, zato však tvoří nepostradatelnou součást životů občanů země. Lpění Bošnjaků, 

Chorvatů a Srbů na svém vyznání a zejména na své národnosti, z čehož vyplývá 

koncentrace na služby poskytované také pouze příslušníky stejného národa, je 

podstatným faktorem podílejícím se na utváření jejich identity. A to i přesto, že dokázali 

zejména v historii do opravdu velké míry spolupracovat.51 Historická spolupráce však 

v této době již není do velké míry směrodatná. 

Co se tedy vhodnosti zachování segmentace týče, jak již bylo řečeno, oddělení 

jednotlivých segmentů bezprostředně po občanské válce bylo naprostou nutností. Pro 

                                                 
51 Jako příklad lze uvést vládu Tvrtka I. Kotromaniće, kterému se dokonce podařilo zajistit nezávislost 

Bosny jako samostatného státu. Za jeho vlády se dokázalo bosenské obyvatelstvo do velké míry 

sjednotit, ba dokonce přijalo a užívalo pro své vlastní oslovení název Bosňané; jako další příklad 

spolupráce obyvatelstva lze uvést existenci tzv. bogomilů v období středověku. Tento termín, tzv. 

sekta bogomilská, se objevuje ve 12. století, v době, kdy je Bosna spravována bánem Kulinem. 

Jednalo se o heretické učení, které se postupně rozrostlo až v tzv. Církev bosenskou. Ta sice 

nepůsobila vyloženě jako církev státní, ale přesto se k ní většina obyvatel přihlásila a to zejména z řad 

bosenských šlechticů a mimojité také samotná bán Kulin a jeho rodina. Tato instituce, tolik 

nenáviděná oficiálními představiteli katolické církve za své byť mírné odchylky od oficiální věrouky, 

tedy působila jako jeden ze sjednocujících faktorů bosenské středověké společnosti a její struktury 

byly také po celé období středověku zachovány 
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zastavení vzájemného krveprolévání muselo být zvoleno řešení, jehož důsledkem bylo 

oddělení příslušníků jednotlivých národností a konfesí do takové míry, aby byl jejich 

kontakt co nejvíce minimalizován. Hovoříme-li však o prohlubování segmentace, pro 

budoucí koexistenci jednotlivých národů je její udržování rozhodně nežádoucí. Otázkou 

ale je, do jak velké míry se podaří této skutečnosti zabránit. Zda se bude vzájemná 

izolovanost prohlubovat, jak tomu z velké míry nasvědčuje současný vývoj, nebo 

v souvislosti s novými generacemi převáží koncentrace na témata společná všem, jako 

jsou ekonomika státu nebo vzdělání. 

2.1.3 Konsociační demokracie jako model chování elit obecně  

Druhým z celkově tří pojetí konsociační demokracie je její chápání jako model chování 

elit. V této souvislosti Arend Lijphart uvádí tři hlavní požadavky souvisejícím 

s chováním elit. Tyto požadavky jsou nezbytné proto, aby byla konsociační demokracie 

úspěšně zavedena a posléze především fungovala. První z podmínek je schopnost elit 

slaďovat výrazně odlišné zájmy a požadavky subkultur.52 Protože je shoda 

u jednotlivých subkultur v hlavních záležitostech nemožná, je nutno se alespoň 

zpočátku soustředit na vedlejší aspekty jejich koexistence, ve kterých je šance se 

dopracovat k jakému si kompromisu. Kompromisní aktivity by jednak byly přijatelné 

pro všechny zastoupené segmenty a zároveň by se velice pomalu, ale zato jistě podíleli 

na řešení vzájemných vztahů. Sloužily by tedy jako inspirace pro řešení, resp. 

rozhodování o věcech podstatě složitějších stojících na vyšší úrovni důležitosti. 

Uvedená spolupráce tak zástupce elit přiměje alespoň částečně ignorovat hranice svých 

segmentů.  

Třetí Lijphartovu podmínku představuje ochota elitních představitelů jednotlivých 

subkultur uchovat daný systém a skrze své kroky, tedy skrze výše zmíněnou spolupráci 

se dopracovat k posílení soudržnosti a celkově stability systému. Tato ochota vychází 

z uvědomění si rizika plynoucího z politické fragmentace. Toto uvědomění elit pokládá 

Lijphart za čtvrtou podmínku nezbytnou pro implementaci konsociační demokracie.53 

Riziko, kterému elity nechtějí vystavit své obyvatelstvo, souvisí s možností navrátit se 

do původního stavu před konsolidací režimu, tedy před implementací konsociační 

demokracie. Výsledkem by tedy bylo ukončení mírového soužití v dané zemi 

                                                 
52 Lijhpart, A.: Consociational Democracy, in: World Politics, vol. 21, 1969, s. 216 
53 Lijhpart, A.: Consociational Democracy, in: World Politics, vol. 21, 1969, s. 216 
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a obnovení válečného stavu mezi příslušníky obyvatel jednotlivých segmentů, což je 

nežádoucí pro všechny strany. 

Kromě těchto čtyř opravdu zásadních podmínek Lijphart dále rozebírá konsociační 

demokracii pojatou s důrazem na chování elit do větší hloubky. Základem jeho rozboru 

jsou tři roviny vztahů ve společnosti: vztahy mezi subkulturami na úrovni elit, vztahy 

mezi subkulturami na úrovni mas a vztahy mezi elitami a masami uvnitř každé 

subkultury.54 

V souvislosti s první rovinou vztahů, tedy mezi příslušníky elit jednotlivých subkultur,  

Lijphart hovoří o třech důležitých faktorech, jež působí pozitivně na uchování 

konsociační demokracie. Prvním z nich je situace vnějšího ohrožení.55 Existence 

společného nepřítele působí jako sjednocující faktor, kdy potřeba jeho odstranění 

obhajuje společnou akci všech segmentů společnosti. Ty, uvědomujíc si větší úspěšnost 

za kratší dobu, jsou v podstatě nuceny kooperovat. V případě permanentního ohrožení 

ze třetí strany tak přetrvává i nutnost vzájemné spolupráce odlišných segmentů.  

Jestliže mají elity dané skupiny spolupracovat, vhodnější je, pokud jednotliví 

představitelé vystupují jako reprezentanti skupin charakteristických svoji poměrně 

stejnou velikostí. Lijphart tento faktor nazývá jako tzv. vícečetná rovnováha sil mezi 

subkulturami.56 

Rovnováha sil logicky zabraňuje využití strategie přímého střetu. Místo toho je raději 

upřednostňováno konsensuální řešení. Oboustranný válečný konflikt by pravděpodobně 

zapříčinil pouze vyrovnané ztráty na obou stranách s tím, že by vedl k výslednému 

stavu nelišícímu se od stavu původního.  

Posuňme se nyní ke druhé rovině vztahů, tedy mezi subkulturami navzájem. Zejména 

v počátcích konsociační demokracie je nezbytné, aby jejich vzájemný kontakt byl 

eliminován na minimum.57 Jejich vzájemný kontakt by byl zajišťován pouze 

prostřednictvím jimi vybraných elit, jež jsou schopny do větší míry než masy jednat 

racionálně bez vlivu emocí. V opačném případě by nedocházelo k uklidnění situace, ale 

naopak k posilování vzájemného antagonismu, kdy místo snahy kooperovat by se 

příslušníci jednotlivých segmentů ještě více utvrzovali ve svých původních 

přesvědčeních. Vztahy mezi jednotlivými subkulturami by tedy měli být na co nejnižší 
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56 Lijhpart, A.: Consociational Democracy, in: World Politics, vol. 21, 1969, s. 217 
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úrovni. Co se však jejich vnitřní struktury týče, situace je naprosto opačná. V tomto 

případě se vyžaduje co největší sjednocenost, soudržnost celého segmentu.58 Elity 

zastupující danou skupinu si musí být jisté, že za nimi stojí lidé názorově jednotní, kteří 

mu kdykoli vyjádří svou podporu. Tato jistota během vyjednávacího procesu 

s příslušníky jiných elit naprosto zásadní, protože dovoluje danému reprezentantovi 

přistoupit i ke krokům, které na první pohled nejsou pro jeho skupinu zrovna 

nejvýhodnější. Pokud však takový reprezentant disponuje danou důvěrou, kterou mu 

jím zastupující obyvatelstvo svěřilo, může si být jistý, že i přes zdánlivou negativnost, 

bude návrh vnímán pozitivně. Pokud jsou však rozhodnutí příslušníka elity opravdu 

radikální, lze očekávat, že ve své funkci nesetrvá delší dobu a bude jako reprezentant 

segmentu alternován. 

2.1.4 Role elit v Bosně a Hercegovině, vztahy mezi bošnjackými, 

chorvatskými a srbskými elitami  

Vztahy mezi elitami jednotlivých segmentů byly po celou historii země poznamenány 

jednou důležitou okolností. Jedná se o sousedství Bosny a Hercegoviny na západě 

s Chorvatskem a na východě se Srbskem. Z tohoto faktu lze logicky odvodit neustálou 

orientaci bosenských Chorvatů na Chorvatsko a bosenských Srbů na Srbsko. Tato 

orientace se do velké míry projevovala v jednání elit zastupujících jednotlivé národy 

a to ve formě prosazování velkochorvatské, resp. velkosrbské idey. Za jediný 

státotvorný segment by tedy šlo na základě výše popsané skutečnosti považovat 

Muslimy, resp. jejich zástupce. Jako hlavní reprezentant tohoto segmentu vystupoval 

v moderní historii Bosny a Hercegoviny Alja Izetbegović. Koncem března 1990 to byl 

také on, kdo v Sarajevu společně s 39 dalšími lidmi založil Stranu demokratické akce 

(SDA).59 Podobný vývoj nastal i na straně bosenských Srbů. O čtyři měsíce později, 

přesně 12. července 1990 byla opět v Sarajevu založena Srbská demokratická strana 

Bosny a Hercegoviny (SDS BaH), do jejíhož čela byl postaven Radovan Karadžić. 

Chorvaté nebyli výjimkou a založili Chorvatské demokratické společenství Bosny 

a Hercegoviny (HDZ BaH), jejímž předsedou se stal Davor Perinović.60 Tyto strany 
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přímo triumfovaly v parlamentních volbách v roce 1990 a staly se tak rozhodujícími 

zástupci jednotlivých bosensko-hercegovských národů. 

Na základě předvolebních aktivit těchto stran61 by se mohlo zdát, že jsou schopny 

i následné kooperace. Neplatilo to však pro jednotlivé stranické funkcionáře, kteří 

spolupracovat schopni nebyli. Vždy uznávali pouze svého hlavního reprezentanta. 

Z tohoto důvodu docházelo k situacím, že ministerstva, která vedla HDZ BaH, 

neposlouchala Izetbegoviće nebo Srbové pro změnu předsedu vlády Chorvata Pelivana. 

Hlavní problém však představoval důsledek této vzájemné ignorance. Vzájemná 

nedůvěra mezi straníky postupem času přecházela na samotné obyvatelstvo.62 Negativní 

situaci v Bosně a Hercegovině posilovaly události ze sousedního Slovinska, resp. 

Chorvatska. Kvůli střetům těchto zemí s jednotkami Jugoslávské lidové armády (JLA) 

prchali zejména chorvatští Srbové do Bosny a Hercegoviny. Zároveň bylo stále častěji 

chorvatské území terčem ostřelování jednotek JLA z bosenské strany. I přes tyto 

okolnosti se Předsednictvo Bosny a Hercegoviny snažilo v začínajícím konfliktu 

vystupovat neutrálně. Rozhodlo tak zakázat vysílání odvedenců rodem z Bosny 

a Hercegoviny do boje, což však nebylo ze strany JLA často respektováno.63 Situace se 

neustále zhoršovala a to až do takové míry, že se boje přenesly do samotné Bosny 

a Hercegoviny. Následující vývoj byl opět v rukou elit jednotlivých segmentů. Vzniklou 

situaci v Bosně a Hercegovině se rozhodla řešit Evropská unie. Posléze se přidávaly 

další státy, včetně Ruské federace a posléze i Spojených států amerických. V budoucím 

uspořádání státu se představitelé jednotlivých bosenských národů nemohli dohodnout. 

Izetbegović prosazoval Bosnu a Hercegovinu jakožto unitární stát, Karadžić usiloval 

o parcelaci území do tří etnických celků spojených na konfederativním základě. 

Chorvaté podporovali myšlenku decentralizace republiky na bázi federace.64 Prvním 

návrhem řešení situace nakonec byl tzv. Cutilheirův plán, na základě kterého muslimské 

a chorvatské opštiny měly zahrnovat 52,27% území Bosny a Hercegoviny a srbské 

                                                 
61 Strany se před volbami dohodly, že se budou podporovat, neměly však žádný společný politický 
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opštiny jen 43,73%. Za hlavní negativum tohoto pokusu vyřešit situaci je považováno 

přistoupení na snahu nacionalistů „rozdělit nerozdělitelné“.65 Promíšenosti příslušníků 

jednotlivých národů však figuruje jako jeden z hlavních charakteristických rysů této 

země. Monolitní oblasti jsou v Bosně a Hercegovině spíše výjimkou a na základě tohoto 

plánu jich bylo z celkového počtu 106 opštin pouze 10.66 Vyjednavačům Evropské unie 

lze v této souvislosti vytknout jejich příliš obětavý přístup a nerozumná snahu vyhovět 

všem účastníkům za každou cenu. Důsledkem jejich špatné taktiky 

bylo nedosáhnutí kompromisu, v tomto případě nezbytném, a neúspěch Cutilheirova 

plánu který tak nebyl nikdy podepsán. Jako další pokusy mezinárodního společenství 

nastolit mír v Bosně a Hercegovině, jsou známy: „Vance-Owenův plán a „Owen-

Stoltenbergův plán“. Ani v těchto případech však ke kompromisu nedošlo a jednotlivé 

strany se nebyly schopny dohodnout. Jistý úspěch byl zaznamenán až v květnu 1994, 

kdy výsledkem jednání ministrů zahraničí USA, Ruska a pěti států Evropské unie 

(Německa, Francie, Velké Británie, Belgie a Řecka) byla společná strategie pro 

obnovení mírových rozhovorů. Zde poprvé zazněla myšlenka rozdělení území Bosny 

a Hercegoviny v poměru 51: 49% mezi bosňácko-chorvatskou federaci67 a republiku 

bosenských Srbů68. Toto rozdělení se posléze stalo základem pro nový plán. Jednalo se 

o plán tzv. kontaktní skupiny, kam patřily USA, Rusko, Německo, Francie a Velká 

Británie. I tento plán se však nedočkal svého přijetí. Osudným mu bylo referendum, jež 

uspořádal Parlament bosenských Srbů a ve kterém se naprostá většina bosenských Srbů 

k plánu vyslovila negativně.69 Jako opravdový úspěch můžeme hodnotit aktivity mise 

R. Holbrooka zprostředkující jednání mezi zástupci Chorvatska, Svazové republiky 

Jugoslávie a Bosnou a Hercegovinou. Ty, resp. jejich ministři zahraničí, se v rámci této 

mise dohodli na několika podstatných zásadách jejich vzájemných vztahů. Usnesli se, 

že Bosna a Hercegovina zůstane jedním státem ve svých hranicích, bude však tvořena 
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dvěma politickými celky: bosňácko-chorvatskou federací a Republikou srbskou. 

Jednání se posléze přesunula z Ženevy do New Yorku a zaznamenala další úspěchy. 

Ministři se shodli na třech hlavních principech ústavního uspořádání budoucí Bosny 

a Hercegoviny. Jednalo se o prezidenta s celobosenskou působností, společný parlament 

a společný ústavní soud. Další měsíc se v úspěšném jednání pokračovalo. 

R. Holbrookovi se podařilo dohodnout mezi jednotlivými stranami příměří vstupující 

v planost od 10. října.70 Jedině tlak mezinárodního společenství tedy přinutil lokální 

autority skutečně zasednout k jednacímu stolu a domluvit se na budoucím uspořádání 

země. Mezinárodní dozor po oficiálním konci války však neskončil. V současné době je 

reprezentován zejména činností Vysokého komisaře mezinárodního společenství pro 

Bosnu a Hercegovinu. Jeho do velké míry nepostradatelná úloha již byla dostatečně 

vysvětlena v první části práce, za připomenutí ale znovu stojí neúspěch únorových 

jednání vztahující se k revizi ústavního textu. I nyní tedy proti sobě stojí tři segmenty 

preferující každý jinou formu budoucího vývoje země.  

2.1.5 Vztahy mezi bošnjackou, chorvatskou a srbskou subkulturou na 

úrovni mas 

Abychom pochopili současný stav země, resp. vztahy mezi jednotlivými entitami, měli 

bychom se zaměřit na zdánlivě příliš dávná historická fakta. Tyto informace nám totiž 

umožní chápat situaci ne pouze povrchně. Hlubší analýza vysvětlí podstatné souvislosti, 

jejichž vliv je do velké míry patrný dodnes. Již ve středověku napomáhalo dělení 

společnosti působení Církve bosenské jako alternativy vůči katolické, resp. pravoslavné 

církvi. Proti cyrilici, řeckému písmu, latince a hlaholici nabízela bosenskou cyrilici-

bosančici.71 Po příchodu Turků se postupně začaly objevovat rozpory mezi jednotlivými 

národy a konfesemi. Rostl počet lidí, kteří konvertovali k islámu. Důvod byl ve většině 

případů pragmatický – snaha vyhnout se sociální diskriminaci a získat lepší 

předpoklady k růstu jak společenskému, tak politickému, což umožňovalo vyznávání 

islámu.72 Kromě konfesních sporů se však začaly vyostřovat i rozpory sociální. Objevila 
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se třetí skupina lidí, tzv. čifluk-spahijové (agové), kteří se vklínili mezi dosavadní 

rolníky (kmety) a vlastníky půdy (begy). Tito čifluk-spahijové nutili rolníky, aby si od 

nich půdu pronajímali. Zároveň se pro kmety neustále zvyšovalo daňové zatížení. 

Pokud přidáme fakt, že kmeti byli majoritně představováni křesťany, přičemž zástupci 

čifluk-spahijové tvořilo především muslimské obyvatelstvo, dojdeme k hlavní příčině 

vzrůstajícího sociálního neklidu.73 

Následující období pod správou Rakouské monarchie situaci příliš neuklidnilo. Většina 

privilegií muslimské šlechty byla zachována. Z tohoto důvodu byla muslimská vrstva 

také nejvíce loajální vůči novému režimu. Katolické křesťany sice na jednu stranu 

s monarchií sbližovala náboženská spřízněnost, na druhou stranu jim však, stejně jako 

křesťanům pravoslavným, vadily přetrvávající polofeudální vztahy v zemědělství.74 

Hlavním představitelem budování bosenského zemského patriotismu, jenž by vedl 

k formování specifické „bosenské“ národnosti, byl ministr financí Benjamin Kállay.75 

Kállay logicky podporoval zejména muslimské obyvatelstvo, ve kterém spatřoval hlavní 

státotvorný prvek společnosti. Zasloužil se například o vydání Gramatiky bosenského 

jazyka. V případě bosenských Srbů a Chorvatů zde byl problém v pokročilosti jejich 

národně uvědomovacího procesu. Nacházel se již v takové fázi, že je myšlenka 

bosenství nemohla ovlivnit do takové míry jako muslimy.76 

V Království SHS se vztahy mezi segmenty ještě více zhoršily. Propukly sociální 

nepokoje, jejichž hlavní příčinou byla přetrvávající špatná situace v zemědělství. 

Křesťanští kmetové se bouřili a přivlastňovali si půdu muslimských vlastníků, které 

násilím vyháněli ze svých pozemků.77 Jednotlivé segmenty se především lišily svým 

názorem na státní uspořádání země. Jednalo se o boj mezi centralisty reprezentovanými 

bosenskými Srby a autonomisty – Chorvaty, usilující o autonomii pro někdejší 
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historicko-teritoriální jednotky.78 Třetí proud znamenající snahu o autonomní Bosnu 

a Hercegovinu byl reprezentován Bošnjaky. 

Vztahy mezi jednotlivými segmenty za druhé světové války a následně v období Titovy 

Federativní lidové republiky Jugoslávie byly již do velké míry rozebrány. Za zmínku 

stojí ještě postoj muslimů k aktivitám Ustašovců. Představitelé Nezávislého státu 

Chorvatsko se snažili dostat muslimy na svou stranu. Kromě ideologického důvodu, 

kterým pro ně byla velkochorvatská idea, je k podbízivé politice vůči Bošnjakům vedly 

zároveň důvody strategické a hospodářské. Území Bosny a Hercegoviny se mohlo 

pyšnit svým nerostným bohatstvím. I přes jejich vřelý vztah, však muslimové nikdy 

hromadně neschvalovali genocidu, kterou Chorvati páchali na srbském obyvatelstvu. 

Přestože se v ustašovských oddílech muslimové také vyskytovali, muslimská 

inteligence se i přes nebezpečí, kterému se vystavila, nebála veřejně deklarovat svůj 

nesouhlas s násilnostmi a odeslala vládním kruhům v Záhřebu deklaraci odsuzující dané 

krutosti.79 Byla si dostatečně vědoma, že by se postoj Ustašovců mohl kdykoli změnit 

a stejný osud jako Srby by mohl stihnout i je. Zároveň si i uvědomovali riziko možné 

srbské odplaty prostřednictvím srbských ozbrojených jednotek, které se v té době již 

začínaly formovat. 

V této souvislosti by se neměly opomíjet dvě zásadní skutečnosti. Postoj obyvatelstva 

Bosny a Hercegoviny nelze v žádném případě generalizovat. Jako důkaz nám mohou 

posloužit události těsně před propuknutím občanské války. Na jaře roku 1992 se 

shromáždili občané všech národností a konfesí. Sešli se před budovou republikového 

parlamentu za účelem demonstrace proti neschopnosti vlády řešit současný stav v zemi. 

Účastníků akce bylo několik desítek tisíc, a jak již bylo řečeno, i přes hrozící nebezpečí, 

se nebáli vyjádřit svou nespokojenost a deklarovat společně vůli k řešení krize. Jejich 

odvaha se jim však nevyplatila. Do davu začali střílet ostřelovači, mezi které patřili 

příslušníci ochranky Srbské demokratické strany Bosny a Hercegoviny.80 

Jako další událost podporující tezi o schopnosti bosensko-hercegovského obyvatelstva 

spolupracovat lze uvést snahy sarajevských intelektuálů zachovat i během válečného 
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období multikulturní ráz tohoto města. V lednu roku 1995 se v Sarajevu uspořádala řada 

kulturních setkání, jež měla připomenout 1000 dní od začátku blokády metropole. 

Organizovala se také různá hudební vystoupení či divadelní představení, jejichž 

hlavním smyslem bylo odvrátit společnost od nacionální nesnášenlivosti a vymanit ji 

alespoň na chvíli z pocitu deziluze a strachu.81 Aktivitu občanů šlo a stále jde spatřovat 

v řadě oblastí. Kromě již zmíněných kulturních aktivit se občané angažovali i v ochraně 

životního prostředí. Tyto snahy byly až na výjimky do velké míry utlumeny občanskou 

válku. Onou výjimkou je organizace Una´s Emeralds pocházející z města Bihaće, jež 

byla za svoje přispívání v oblasti ochrany životního prostředí i během občanské války 

dokonce vyznamenána ze strany UNESCO cenou „Global 500“. V poválečném období 

v roce 1996 byly jednotlivé ekologické organizace osloveny ze strany Regionálního 

environmentálního centra pro střední á východní Evropu (REC) v Maďarsku. 

Z celkového počtu 38i organizacích se jich zpět však ozvalo pouhých deset. I přes tento 

výsledek registruje REC na celém území Bosny a Hercegoviny celkem 131 nevládních 

organizací, přičemž zhruba polovina z nich je koncentrována do Sarajeva.82    

2.1.6 Vztahy elita-masy uvnitř bošnjacké, chorvatské a srbské subkultury 

Jak pro bosenské Chorvaty, tak pro bosenské Srby v historii byla a stále je typická 

vnitřní soudržnost segmentu. Tuto skutečnost podtrhují události odehrávající se během 

občanské války. Jak Chorvaté, tak Srbové vytvořili své politické strany (Chorvatské 

demokratické společenství Bosny a Hercegoviny a Srbská demokratická strana Bosny 

a Hercegoviny), jejichž hlavní reprezentanti se posléze dostali do čela jednotlivých 

národů a stali se tak jejich hlavními mluvčími a vyjednavači. Jednalo se o Radovana 

Karadžiće, zastupujícího bosenské Srby a Davora Perinoviće pro Chorvaty. Kromě 

těchto osobností ani zde nelze opomenout vazbu jak Srbů, tak Chorvatů na sousedské 

jim spříznění země tedy Srbsko, resp. Chorvatsko. Tyto země byly vždy součástí vývoje 

Bosny a Hercegoviny a proto to byli právě jejich hlavní reprezentanti, kdo se účastnili 

jednání, které si kladlo za cíl urovnat situaci v zemi. Jako další autorita tedy v případě 

Srbů vystupoval S. Milošević a pro Chorvaty F. Tudjman. 

                                                 
81 Hladký, L.: Bosna a Hercegovina – Historie neštastné země, Nakladatelství Doplněk, Brno, 1996, s. 

174 
82 Viz http://www.rec.org/REC/Publications/NGODirIntros/Bosnia.html (Regionální environmentální 

centrum pro střední a východní Evropu, staženo dne 27. 4. 2009) 
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Postavení Bošnjaků se v tomto případě od Srbů a Chorvatů částečně lišilo. I oni měli 

své hlavní zástupce, kteří si podobně jako dva další národy založili vlastní stranu 

(Strana demokratické akce). Vedení této strany však už tolik jednotné nebylo a neshody 

mezi dvěma důležitými členy proplouvaly na povrch. Jednalo se o předsedu SDA Alju 

Izetbegoviće a osobu známého bosenského emigranta Adila Zulfikarpašiće. 

Zulfikarpašić v emigraci vedl Bosenský institut v Zürichu a předsedal Evropskému 

islámskému společenství.83 Izetbegović usiloval přivedením této osoby, pro kterou je 

charakteristická demokratičnost jeho názorů, o rozšíření řad svých stoupenců. To by 

však museli oba působit navenek jednotně. Problém spočíval především v jejich 

protichůdných názorech na charakter Strany demokratické akce. Zulfikarpašićovým 

cílem byla liberální strana „bosenského“ rázu. Usiloval o demokratizaci území celé 

Bosny a Hercegoviny a otázku náboženskou chtěl ponechat mimo politické struktury. 

O proti tomu Izetbegović viděl v náboženství, resp. v působení islámských duchovní 

(imámů), opět cestu k novým sympatizantům. Kromě demokratizace země usiloval 

Izetbegović zároveň o obrodu islámských tradic, a proto tedy na rozdíl od liberální 

celobosenské strany spíše prosazoval variantu strany „národní (muslimské)“.84 Kromě 

charakteru strany Zulfikarpašić také nesouhlasil se způsobem, jakým probíhaly 

jednotlivé mítinky na podporu SDA. Zcela zásadně a ostře vystupoval proti výrokům 

a transparentům s hesly typu: „Ať žije Saddám Husajn!“ a jako politik oddělující sféru 

náboženskou od politiky proto odmítal fanatismus lidí panující na jednotlivých 

veřejných mítincích, kde plápolaly stovky náboženských praporů.85 Co se vybírání 

nových stranických členů týče, Zulfikarpašić dále odmítal postup, na základě kterého se 

do strany dostávali nikoli ti, kteří by si to zasloužili na základě svých schopností, ale ti, 

jež se vyznačovali svou oddaností vůči vládní garnituře.86 Vzájemný spor se vyhrotil 

v září roku 1990. Zulfikarpašić nakonec Stranu demokratické akce společně s dalším 

názorově spřízněným kolegou M. Filipovićem opustil. Společně s dalšími muslimskými 

                                                 
83 Hladký, L.: Bosna a Hercegovina – Historie neštastné země, Nakladatelství Doplněk, Brno, 1996, s. 

126 
84 Viz Hladký, L.: Bosna a Hercegovina – Historie neštastné země, Nakladatelství Doplněk, Brno, 

1996, s. 127 
85 Viz Hladký, L.: Bosna a Hercegovina – Historie neštastné země, Nakladatelství Doplněk, Brno, 

1996, s.128-9 
86 Hladký, L.: Bosna a Hercegovina – Historie neštastné země, Nakladatelství Doplněk, Brno, 1996, 

s.129 
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intelektuály se posléze angažovali v rámci Muslimské bosňácké organizace, která však 

z důvodu její přílišné intelektuálnosti nezískala širší podporu.87 Vedení Strany 

demokratické akce se tedy po odchodu Zulfikarpašiće, jakožto hlavního reprezentanta 

odlišné cesty než razil Izetbegović, sjednotilo do takové míry jako strany bosenských 

Srbů a Chorvatů. 

V souvislosti s Izetbegovićovým začleňování islámských idejí do fungování Strany 

demokratické akce, je zajímavé období během občanského konfliktu a zejména 

poválečný vývoj tohoto politického subjektu. Během občanské války byli bosenští 

Muslimové podporováni ze strany jiných muslimských států formou dodávek zbraní a 

vojenského materiálu. S dobrovolníky, tzv. mudžáhidy, však přicházely i extrémní 

odnože islámu, především tzv. vahabismu. Jejich pomoc tedy nebyla ryze vojenského 

charakteru, ale sloužila také k šíření islámské víry, resp. jejích radikálních idejí. Ze 

strany vahabistů je odmítáno dokonce fotografování jakožto zobrazování živých tvorů. 

Přestože Izetbegović odmítal fakt, že by tyto osoby pozval, nikdy nepopíral jejich 

přítomnost a působení. Do země se tak prostřednictvím tzv. humanitární a charitativní 

pomoci implementovala fundamentální forma islámu, jež nevystupovala pouze proti 

nemuslimskému obyvatelstvu, ale také proti těm muslimům, kteří odmítli tento výklad 

víry.88 S koncem války však neskončila činnost mudžáhidů. Většina jich zůstala a 

získala občanství na základě sňatku s místními ženami nebo podplacením lokálních 

úředníků. Jejich aktivity byly následně často zaměřeny na obchod se zbraněmi či 

cestovními doklady. Nejzávažnější je však jejich napojení na teroristické organizace. 

Mezi nejznámější islámská radikální hnutí patří v současné době Aktivní islámská 

mládež a Mladí Muslimové, nevládní organizace ostře vystupující proti křesťanství 

a judaismu. Mezi mladými Bošnjaky získávají vliv zejména prostřednictvím 

provozování primárně nenáboženských služeb, jakými jsou internetové kavárny, letní 

tábory či různá mládežnická centra. Bosenská vláda se snaží filtrovat tyto nebezpečné 

aktivity, přičemž zejména v souladu s Rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1267 a 

1373 byly zmrazeny účty několika islámských nevládních organizací. V této souvislosti 

probíhá spolupráce zejména se Spojenými státy, resp. se Severoatlantickou organizací. 

V USA se k situaci v Bosně a Hercegovině kriticky vyjadřuje i vrchní imám islámské 

                                                 
87 Viz Hladký, L.: Bosna a Hercegovina – Historie neštastné země, Nakladatelství Doplněk, Brno, 

1996, s. 32-3 
88 www.globalpolitics.cz/clanek/islamsky-radikalismus-bih.html, s. 1-2, staženo dne 27. 4. 2009 
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komunity, Senad Agic, dle kterého je nutno proti vahabistům zasahovat ostřeji, aby se 

jejich vliv dále nešířil. Tomuto tvrzení však oponuje profesor Fakulty islámských studií 

v Sarajevu, Ahmed Alibasic, dle něhož není situace tak kritická, jak se zdá a jak ji 

prezentují média. Ať tak či tak, nepříznivá zejména politická a ekonomická situace 

může ve velké míře nahrávat právě vahabistům, kteří umějí především mladým lidem 

poskytnout jistou alternativu oproti jinak značně nejasné budoucnosti země.89  

    

2.1.7 Konsociační demokracie jako forma politické kultury, vycházející ze 

specifických historických podmínek 

Třetím pojetím teorie konsociační demokracie je konsociační demokracie chápaná jako 

stav, který je dán specifickou historií dané země.90 Zástupci jednotlivých segmentů i bez 

tlaku, který by je nutil ke kompromisnímu řešení, volí konsensuální způsob jednání jako 

způsob, který se osvědčil a ukázal jako fungující v průběhu celého vývoje země. 

Důvodem jejich spolupráce může být jak existence společného nepřítele, a tudíž potřeba 

společné obrany, tak i řada záležitostí například ekonomického charakteru, kdy se 

společný přístup, resp. spolupráce finančně vyplatí více oběma stranám. 

2.1.8 Historické předpoklady prosazení konsociační demokracie v Bosně 

a Hercegovině   

Jak již bylo zmíněno, štěpné linie v případě Bosny a Hercegoviny jsou zejména 

konfesní a národnostní. Situace je rozhodně jednoduší, když se obyvatelé liší pouze 

svým vyznáním a posléze politickou orientací či příslušností k určité sociální vrstvě, než 

pokud je pro danou zemi charakteristická segmentace jak konfesní, tak národnostní. 

Situaci v případě Bosny a Hercegoviny komplikuje skutečnost, že země sousedí se 

státy, ve kterých dva ze tří segmentů žijících v dané zemi, tvoří majoritní národ. O to 

těžší je tedy budovat myšlenku společného státu s národy, které v podstatě už státy mají. 

Jakási myšlenka „bosenství“ tu však přeci jen v dějinách vznikla a v jednotlivých 

historických epochách, což již bylo rozebráno v předešlém textu, se znovu objevovala. 

Nejedná se však o nic tak zásadního, na co by v současnosti mohla společnost 

odkazovat a na čem by šlo v dnešní době stavět. 

                                                 
89 www.globalpolitics.cz/clanek/islamsky-radikalismus-bih.html, s 2-8, staženo dne 27. 4. 2009 
90 Říchová., B.: Přehled moderních politologických teorií, Portál, Praha, 2000, s. 209-10 
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2.2 Stanovení nejvhodnějšího přístupu pro Bosnu a Hercegovinu 

Po rozebrání všech tří hlavních pojetí teorie konsociační demokracie je nutno určit, 

které nejvíce odpovídá specifickým podmínkám Bosny a Hercegoviny. 

Bosna a Hercegovina je charakteristická svým segmentálním štěpením společnosti, ale, 

jak již bylo uvedeno, velký vliv na tuto segmentaci, ať už národní či konfesní, má 

opravdu velká míra sociální promíšenosti jednotlivých příslušníků segmentů. 

Důsledkem této promíšenosti je posléze nestálost segmentace. I přes tuto nestálost však 

příslušnost k segmentaci znamená významnou orientaci v životě bosensko-

hercegovských obyvatel. 

Na základě rozebraných informací souvisejících s konsociační demokracií jakožto 

modelem chování elit lze odvodit nízkou ochotu představitelů jednotlivých segmentů 

k vzájemné spolupráci. Pokud však elity byly pod mezinárodním tlakem, jejich ochota 

byla daleko větší. Což lze dokázat například na průběhu jednání vedoucích k ukončení 

občanské války v zemi. V současné době je proto mezinárodní dohled nad Bosnou 

a Hercegovinou opravdu zásadní. Cílem tohoto dohledu je naučit elity princip 

konsensuálního řešení situací a to tak, aby se ho drželi i posléze po ukončení 

mezinárodní kontroly. 

Přestože jsou v konečném důsledku rozhodující politické elity, neměla by se v této 

souvislosti opomíjet také bosensko-hercegovská inteligence. Z tohoto důvodu jsem 

záměrně uváděla v kapitole zabývající se vzájemnými vztahy mezi masami jednotlivých 

segmentů příklady jejich spolupráce. Konkrétně mám na mysli sarajevskou inteligenci, 

jejíž aktivity během občanské války měly za cíl stmelení tak rozdělené společnosti, či 

činnost muslimské inteligence, která během Druhé světové války, i přes nebezpečí, jež 

jí hrozilo, vystoupila negativně proti praktikám ustačovského režimu. Úkolem 

mezinárodního dohledu je tedy neopomíjet tuto důležitou skutečnost a nesoustředit se 

pouze na politické představitele, ale snažit se kooperaci mezi obyvatelstvem podporovat 

včetně oblasti politické i v oblasti kulturní. 

Konsociační demokracii jako formu politické kultury vycházející ze specifických 

historických podmínek nelze na základě uvedených informací příliš na Bosnu 

a Hercegovinu aplikovat. Přestože jsem uváděla řadu příkladů z jednotlivých 

historických epoch (myšlenka bosenství za středověku, R-U…), vždy se jednalo o dobu, 

kdy myšlenka kooperace vycházela z centra, Princip spolupráce a řešení situací na 
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základě konsensu tedy nevycházel přímo od jednotlivých reprezentantů všech 

segmentů.91 

Na základě výše uvedených skutečností bych tedy hodnotila případ Bosny a 

Hercegoviny jako kombinaci prvního a druhého pojetí, tedy kombinaci konsociační 

demokracie jakožto specifického typu sociální struktury společnosti a konsociační 

demokracie jakožto modelu chování elit. 

 

3 Implementované prvky konsociační demokracie obecně 

3.1 Velká koalice 

Arend Lijphart považuje velkou koalici za první a nejdůležitější rys konsociační 

demokracie. Velká koalice dle něj znamená vládu politických lídrů všech významných 

segmentů dané pluralitní společnosti. Podoby velké koalice jsou různé. Od vlády velké 

koalice jakožto exekutivního orgánu až po velkou koalici tvořenou prezidentem a 

dalšími vysoce postavenými státními úředníky v prezidentském systému.92 Velké 

koalice v podstatě porušují pravidlo typické pro parlamentní systémy, ve kterých se 

vláda vyznačuje většinovou podporou, i když ne podporou naprosté většiny.93 Velkou 

koalicí zajištěná spolupráce reprezentantů všech podstatných segmentů dané společnosti 

tak nutí ke kooperaci a finálně ke konsensuálnímu způsobu jednání a hledání řešení.  

3.2 Proporcionalita 

Dalším rysem konsociační demokracie, úzce souvisejícím s prvním kritériem, je 

proporcionalita. Jedná se o neutrální, nestranný rys týkající se rozhodovacího procesu.  

Na základě proporcionality dochází k tomu, že „kořist“ vládnutí je rozdělena mezi 

všechny existující účastníky boje o moc. Dle Lijpharta nestačí, aby jednotlivé strany se 

rozhodovacího procesu účastnily, ale aby byly zastoupeny proporčně. Pokud je však 

velmi obtížné či téměř nemožné dobrat se ke konsensu mezi jednotlivými segmenty, 

                                                 
91 Za výjimku lze považovat jednání muslimských představitelů, kteří v zájmu o zachování vlastní 

identity usilovali o zachování identity celobosenské 
92 Lijphart, A.: Democracy in Plural Societies – A comparative Exploration, Yale University Press, 

1977, s. 25 
93 Lijphart, A.: Democracy in Plural Societies – A comparative Exploration, Yale University Press, 

1977, s. 26 
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nevyhneme se uplatnění většinového principu. V této souvislosti navrhuje Lijphart 

přenechat rozhodování o obtížných, kritických záležitostech nejvyšším představitelům 

daného segmentu. Kromě paritnosti zmiňuje Lijphart pojem nadreprezentativnosti. Ta 

slouží k vyrovnání nerovného zastoupené určitého segmentu, kdy je počet jejích 

reprezentantů dorovnán počtu původně více zastoupeného segmentu.94  

 

3.3 Vzájemné veto (menšinové negativní právo) 

Velká koalice nabízí důležitou politickou ochranu jednotlivých segmentů. Tato ochrana 

však není absolutní, vždy spolehlivá. I v tomto systému může dojít k tomu, že jsou 

některé menšinové segmenty donuceny ustoupit většinovému tlaku. Z tohoto důvodu 

navrhuje Lijphart tzv. vzájemné veto neboli menšinové negativní právo, které jako 

jediné může poskytnout kompletní garanci politické ochrany. Veto se má však užívat 

jen tehdy, pokud jsou ohroženy životní zájmy daného segmentu. V této souvislosti 

zmiňuje Lijphart ohrožení formou tzv. tyranie menšiny. Tuto možnost zablokování 

systému však posléze vyvrací třemi hlavními důvody, na kterých se snaží dokázat, že je 

toho riziko pouze minimální. Za prvé už z názvu tohoto rysu konsociační demokracie 

vyplývá, že je tento rys vzájemný, tedy jeho uplatnění se týká všech segmentů 

společnosti. Ne pouze menšinových segmentů. A časté užívání veta může vést proti 

zájmům toho, kdo jej tak často využívá. Zadruhé Lijphart hovoří o pocitu bezpečí, které 

je charakteristické pro jednotlivé segmenty, které si uvědomují tu skutečnost, že je 

vzájemné veto možnou použitelnou zbraní. Jako poslední důkaz Lijphart předkládá 

schopnost všech segmentů uvědomit si nebezpečí, kterému jsou při používání 

vzájemného veta vystaveni. Hrozí totiž celkové zablokování systému s negativními 

důsledky pro všechny strany.95 

3.4 Autonomie segmentů 

Pokud je na celostátní úrovni uplatňován princip velké koalice, jejím logickým 

následkem je dle Lijpharta tzv. segmentální autonomie neboli právo dané menšiny 

                                                 
94 Viz Lijphart, A.: Democracy in Plural Societies – A comparative Exploration, Yale University 

Press, 1977, s. 38-41 
95 Viz Lijphart, A.: Democracy in Plural Societies – A comparative Exploration, Yale University 

Press, 1977, s. 36-7  
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rozhodovat o záležitostech spadajících do sféry výlučně jejích zájmů.96 Mezi oblasti 

vlastní působnosti lze zařadit školství či sociální služby, tedy záležitosti, na základě 

kterých si segmenty utvářejí vlastní politickou organizovanost a budují odpovědnost 

vůči vlastní autoritě.97  

4 Analýza politického systému v kontextu konsociační 

demokracie 

4.1 Celostátní orgány 

4.1.1 Parlamentní shromáždění 

Hlavním legislativním orgánem Bosny a Hercegoviny je Parlamentní shromáždění. Dle 

Ústavy Bosny a Hercegoviny se jedná o orgán skládající se ze dvou komor: Sněmovny 

lidu a Sněmovny reprezentantů, přičemž pro obě komory je charakteristický paritní 

způsob zastoupení jednotlivých konstitutivních národů. První uvedenou komoru tvoří 

15 členů delegovaných Sněmovnou národů Muslimsko-chorvatské federace Bosny a 

Hercegoviny (= 5 Bošnjaků a 5 Chorvatů) a Národním shromážděním Republiky srbské 

(=5 Srbů). Sněmovna reprezentantů je složena ze 42 zástupců přímo volených z dané 

Jednotky (= 14 Bošnjaků a 14 Chorvatů z Muslimsko-Chorvatské federace a 14 Srbů 

přímo volených na území Republiky srbské). Kvorum ve Sněmovně lidu představuje 9 

jejích členů, přičemž i zde je zachováno paritní zastoupení. Kvorum tedy vždy musí 

tvořit 3 Bošnjaci, 3 Chorvati a 3 Srbové. Kvorum u Sněmovny reprezentantů tvoří 

většina z celkového počtu členů (= minimálně 22).98 Paritní princip se týká i nejvyšších 

představitelů obou sněmoven. V čele stojí vždy jeden Bošnjak, Chorvat a Srb ve funkci 

předsedy a dvou místopředsedů, přičemž funkce předsedy mezi nimi rotuje.99 

Dodržování paritního principu zastoupení ukazuje na praktickou aplikaci výše 

teoreticky popsaného rysu  konsociační demokracie – proporcionality. Ta je tedy 

zásadní jak v případě řadových členů obou sněmoven, tak vedení těchto orgánů. Další 
                                                 

96 Viz Lijphart, A.: Democracy in Plural Societies – A comparative Exploration, Yale University 

Press, 1977, s. 41 
97 Říchová., B.: Přehled moderních politologických teorií, Portál, Praha, 2000, s. 213 
98 www.ohr.int/dpa/default.asp?content_id=372 (datum stažení: 15. 3. 2009) 
99 Kubát, M. a kolektiv, Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy, Eurolex Bohemia, 

Praha, 2004, s. 65 
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oblastí, kde se tento rys v praxi projevuje je legislativní proces. Proto, aby byl zákon 

přijat, je dle Ústavy Bosny a Hercegoviny nutný souhlas obou komor Parlamentního 

shromáždění.100 Přičemž členové obou komor mají vynaložit veškeré své úsilí, aby 

většina zahrnovala nejméně jednu třetinu hlasů zástupců a členů z území každé 

Jednotky. Pokud se tak nestane, předseda a místopředsedové se sejdou jakožto komise a 

pokusí se získat souhlas do tří dnů od hlasování. Pokud tato snaha neuspěje, je usnesení 

přijato většinou přítomných a hlasujících s podmínkou, že nesouhlasné hlasy nezahrnují 

dvě třetiny nebo více zástupců a členů zvolených z kterékoli jednotky.101 

Posléze Ústava Bosny a Hercegoviny zmiňuje další výše teoreticky rozebraný rys 

konsociační demokracie. Jedná se o případ, kdy daný segment pociťuje, že by jistá 

právní norma, o jejímž přijetí se rozhoduje, by mohla ohrozit životní zájmy tohoto 

segmentu. Princip tzv. vzájemného veta tedy tvoří další nepostradatelnou součást 

ústavy. V případě jeho užití je ze strany předsedy Sněmovny lidu okamžitě zřízena 

komise složená ze tří účastníků s opět paritním zastoupením jednotlivých entit. Pokud 

není ani tato komise schopna během pěti dnů dojít ke shodě, rozhodnutí, jestli je daný 

návrh proti životním zájmům některé z entit, nebo není, posléze putuje k Ústavnímu 

soudu.102 

Kromě již zmíněných legislativních pravomocí, kam je nutno začlenit i možnost měnit 

ústavu103, disponuje Parlamentní shromáždění kompetencemi v oblasti schvalování 

rozpočtu celostátních institucí a ratifikace mezinárodních smluv.104 

4.1.2 Předsednictvo, Rada ministrů 

Dvěma hlavními orgány výkonné moci jsou Předsednictvo jakožto kolektivní hlava 

státu a vláda neboli Rada ministrů. Předsednictvo se dle ústavy Bosny a Hercegoviny 

(BaH) skládá ze tři členů: jednoho Bošnjaka a jednoho Chorvata, kteří jsou přímo 

voleni obyvateli území Muslimsko-Chorvatské federace Bosny a Hercegoviny, a 

jednoho Srba voleného také přímo, ale obyvateli na území Republiky srbské. Jeden 

                                                 
100 Na základě splnění této podmínky lze bosensko-hercegovské Parlamentní shromádění klasifikovat 

jako symetrický bikameralismus 
101 www.ohr.int/dpa/default.asp?content_id=372 (datum stažení: 15. 3. 2009) 
102 www.ohr.int/dpa/default.asp?content_id=372 (datum stažení: 15. 3. 2009) 
103 Ke změně ústavy je nutná dvoutřetinová podpora poslanců, v horní komoře stačí prostá většina 
104 http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=276 (Kasum, D., Vývoj politického systému Bosny 

a Hercegoviny po Daytonu a jeho současná podoba, Středoevropské politické studie, s. 4) 
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z nich vždy vykonává funkci předsedy a další dva funkce místopředsedů. Volební 

období prvního předsednictva stanovila Ústava BaH na dva roky. Následující volební 

období je už čtyřleté.105 V prvním volebním období se stal předsedou předsednictva člen 

s největším počtem hlasů. Posléze Parlamentní shromáždění upravilo obsazování funkce 

předsedy a to tak, že tato funkce mezi představiteli konstitutivních národů rotuje jednou 

za osm měsíců.106 

Hlavní pravomoci Předsednictva jsou pravomoci zejména v oblasti zahraniční politiky. 

Předsednictvo reprezentuje Bosnu a Hercegovinu na mezinárodním poli, jmenuje 

velvyslance a další zástupce země v zahraničí. Co se Rady ministrů týče, zde 

Předsedávající po získání důvěry navrhuje jednotlivé ministry, jsou následně 

schvalovány Poslaneckou sněmovnou.107 

Vypisovat další pravomoci tohoto orgánu není nyní důležité. Zaměřme se raději na ty 

rysy konsociační demokracie, které v něm nacházejí své naplnění. V Předsednictvu jsou 

zastoupeny všechny konstitutivní národy paritně. Požadavek proporcionality je tedy 

splněn. Předsednictvo lze také považovat za výše popsanou tzv. velkou koalici, protože 

jsou zde přítomni zástupci elit jednotlivých segmentů a v podstatě disponují nejvyššími 

politickými funkcemi. Ani požadavek vzájemného veta zde nechybí. Pokud se někdo ze 

tří členů Předsednictva domnívá, že dané rozhodnutí, které Předsednictvo provedlo, je 

v rozporu s životními zájmy jeho segmentu, za který byl zvolen, může dle ústavy do tří 

dnů od přijetí rozhodnutí o něm informovat příslušný orgán. V případě srbského 

zástupce jde o Národní shromáždění Republiky srbské a v případě Bošnjaka nebo 

Chorvata se jedná o Sněmovnu národů Muslimsko-chorvatské federace. Tyto orgány 

posléze o rozhodnutí jednají, a pokud vyjádří minimálně dvoutřetinová většina během 

pěti dnů ode dne, kdy byli o rozhodnutí informováni, své negativní stanovisko, dané 

rozhodnutí Předsednictva nenabude platnosti.108 

Co se aplikace charakteristických rysů konsociační demokracie týče, lze je nalézt také 

u orgánu vlády Bosny a Hercegoviny, tedy Rady ministrů. Jedná se opět o paritní 

zastoupení všech segmentů. V čele Rady ministrů stojí předseda, jenž je jmenován 

                                                 
105 www.ohr.int/dpa/default.asp?content_id=372 (datum stažení: 15. 3. 2009) 
106 Kubát, M. a kolektiv, Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy, Eurolex Bohemia, 

Praha, 2004, s. 66-7 
107 http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=276 (Kasum, D., Vývoj politického systému Bosny a 

Hercegoviny po Daytonu a jeho současná podoba, Středoevropské politické studie, s. 4) 
108 www.ohr.int/dpa/default.asp?content_id=372 (datum stažení: 15. 3. 2009) 
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Předsednictvem a to se souhlasem Sněmovny reprezentantů. Tento předseda posléze 

jmenuje ministra zahraničí a ministra zahraničního obchodu, kteří jsou zpravidla 

příslušníky jiných entit, než je sám předseda. Pokud to předseda uzná za vhodné, může 

jmenovat další ministry, přičemž musí být opět zachován princip paritnosti, což 

znamená, že z Muslimsko-chorvatské federace mohou pocházet maximálně dvě třetiny 

ministrů. Tento princip je dále rozšířen na úrovni jednotlivých ministerstev, kde funkci 

dvou státních tajemníků vykonávají vždy příslušníci jiných entit, než jaké je ministr.109 

Celkově jsou pravomoci tohoto orgánu velice slabé. Lze konstatovat, že skutečnou 

výkonnou moc mají až regionální exekutivní orgány tedy vláda Republiky srbské, vláda 

Federace a deset vlád vytvořených v jednotlivých kantonech jejího území. Slabost 

tohoto orgánu se také projevuje v častém rozhodování protektorátních institucí v čele 

s vysokým představitelem.110 

4.2 Orgány Muslimsko-Chorvatské federace 

Kromě centrálních orgánů je nutno uvést orgány jednotlivých entit, ze kterých je 

v současné době Bosna a Hercegovina složena. V čele Muslimsko-chorvatské federace 

stojí Předsednictvo Federace složené z jednoho prezidenta a dvou viceprezidentů. 

Podobně jako na celostátní úrovni, i zde je zachován paritní způsob zastoupení všech tří 

konstitutivních národů. Pro Předsednictvo je charakteristická nepřímá volba, kdy 

kandidáti se účastní voleb společně a potřebují získat většinu v obou komorách 

parlamentu Federace. V případě polovičního úspěchu trojici kandidátů posléze stačí 

získat od horní komory pouze vyslovení důvěry. Během čtyřletého mandátu se členové 

Předsednictva soustředí zejména na reprezentativní aktivity. Kromě nich prezident 

jmenuje soudce Ústavního soudu Federace, soudce nižších instancí a ombudsmana 

Federace.111 

Hlavní legislativní orgán představuje dvoukomorový Parlament, který funguje podobně 

jako Parlament celobosenský a to včetně podmínky oboukomorové podpory pro návrh 

zákona. Poslanecká sněmovna je složena z 98i poslanců, z nichž, jak již bylo zmíněno 

                                                 
109 Kubát, M. a kolektiv, Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy, Eurolex Bohemia, 

Praha, 2004, s. 67-8 
110 Kubát, M. a kolektiv, Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy, Eurolex Bohemia, 

Praha, 2004, s. 68 
111 http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=276 (Kasum, D., Vývoj politického systému Bosny a 

Hercegoviny po Daytonu a jeho současná podoba, Středoevropské politické studie, s. 5) 
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v kapitole zaměřené na Volební zákon Bosny a Hercegoviny, je 73 voleno poměrným 

volebním systémem ve 12i vícemandátových obvodech a 25 mandátů představuje 

mandáty kompenzační. Horní komora neboli Sněmovna lidu je tvořena 58i kandidáty, 

již jsou rozděleny do čtyř klubů: bošnjackého, chorvatského a srbského národa vždy po 

17i delegátech. Kromě toho je ještě 7 dalších delegátů reprezentujících ostatní národy 

v Bosně a Hercegovině.112 

Kromě výše popsané celostátní úrovni existuje v případě Federace dalších deset vyšších 

územněsprávních celků neboli kantonů. V rámci deseti těchto kantonů figuruje pět 

bošnjackých, tři chorvatské a dva smíšené kantony. Pro všechny kantony jsou 

charakteristické vlastní parlamenty skládající se ze zhruba 20i až 30i poslanců. Počet 

poslanců je přímo závislý na počtu obyvatel žijících na území konkrétního kantonu. 

Hlavní reprezentant kantonu, kantonální prezident, je volen nepřímo ze strany lokálního 

parlamentu.113    

4.3 Orgány Republiky srbské 

Stejně jako u Federace nebo přímo celostátní úrovně stojí v čele Republiky srbské 

Předsednictvo jakožto jeden z hlavních orgánů exekutivy. Hlavní rozdíl však spočívá 

v jeho volbě. Na rozdíl od zmíněných úrovní je na úrovni Republiky srbské 

Předsednictvo voleno přímo, přičemž nejúspěšnější kandidát celkově se stává 

prezidentem Republiky srbské. Aby byla splněna podmínka paritního zastoupení 

konstitutivních národů, pozice viceprezidentů jsou obsazeny nejúspěšnějšími kandidáty 

zbylých dvou národů, tedy kromě reprezentanta toho národa, který obsadil prezidentský 

post. Mezi kompetence prezidenta spadá také výběr předsedy vlády Republiky srbské. 

Na něm je, aby získal důvěru dolní komory Parlamentu. Vláda stejně jako 

Předsednictvo respektuje paritní zásadu. V této souvislosti je nastavena formule 

obsazování ministerských postů ve smyslu 8:5:3 ve prospěch Srbů, Bošnjaků 

a Chorvatů a parita platí i u premiéra a dvou vicepremiérů naprosto stejně jako u 

prezidenta a viceprezidentů.114 Zásada obsazování ministrů byla dohodnuta již v březnu 

                                                 
112 http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=276 (Kasum, D., Vývoj politického systému Bosny a 

Hercegoviny po Daytonu a jeho současná podoba, Středoevropské politické studie, s. 5) 
113 http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=276 (Kasum, D., Vývoj politického systému Bosny a 

Hercegoviny po Daytonu a jeho současná podoba, Středoevropské politické studie, s. 6) 
114 http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=276 (Kasum, D., Vývoj politického systému Bosny a 

Hercegoviny po Daytonu a jeho současná podoba, Středoevropské politické studie, s. 6) 
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roku 2002, kdy byly podepsány tzv. Sarajevské dohody. Na základě této shody osmi 

nejvýznamnějších politických stran společně s Vysokým představitelem došlo k úpravě, 

na základě které bylo zakotveno zastoupení všech tří konstitutivních orgánů v rámci 

institucí jednotlivých entit.115  

   

Legislativu Republiky srbské představuje také dvoukomorový parlament. Jeho dolní 

komora neboli Národní shromáždění je složena z celkového počtu 83 poslanců, kteří 

stejně jako Předsednictvo vykonávají svůj mandát po dobu čtyř let. Jsou voleni 

poměrným volebním systémem v šesti vícemandátových volebních obvodech s tím, že 

zbývajících 21 mandátů slouží jako mandáty kompenzační. I zde je podmínka 

minimálního zastoupení všech konstitutivních národů a to minimálně čtyřmi poslanci. 

Kromě Národního shromáždění se parlament Republiky srbské skládá i komory horní. 

V této souvislosti je vhodné se vrátit ke zmíněným Sarajevským dohodám, na jejichž 

základě, resp. na rozhodnutí Ústavního soudu vztahujícího se ke konstitutivnosti národů 

byla až horní komora neboli Rada národů zavedena. Na rozdíl od zmíněného 

symetrického bikameralismu ve Federaci, pro případ Republiky srbské není 

charakteristické shodné postavení jednotlivých komor parlamentu. Členové Rady 

národů jsou delegovány poslanci Národního shromáždění. Ti logicky dosazují 

reprezentanty stejné politické reprezentace. Celkový počet těchto reprezentantů je 28. I 

v tomto orgánu je povinnosti paritního zastoupení po osmi zástupcích konstitutivních 

národů a čtyř ostatních zástupců, jejichž mandát je vykonáván klasicky po dobu čtyř 

let.116 

Vyšší územně-správní celky v případě Republiky srbské chybějí. Existuje pouze 63 

nižších územních celků, ze kterých je složena srbská entita jinak centrálně spravovaná 

přímo z hlavního města Republiky srbské z Banja Luky.   

Výše popsané orgány slouží jako praktický obraz segmentální autonomie.117 

                                                 
115 http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=276 (Kasum, D., Vývoj politického systému Bosny a 

Hercegoviny po Daytonu a jeho současná podoba, Středoevropské politické studie, s. 2) 

 
116 http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=276 (Kasum, D., Vývoj politického systému Bosny a 

Hercegoviny po Daytonu a jeho současná podoba, Středoevropské politické studie, s. 6) 
117 www.bosna.unas.cz/tuzemsko.html (datum stažení: 15. 3. 2009) 
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5 Volební zákon Bosny a Hercegoviny 

5.1 Stanovení postupu a metody rozebírání Volebního zákona 

Při rozebírání Volebního zákona a jednotlivých částí v něm obsažených budu vycházet 

z překladu Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, jejíž překlad vychází 

z lokální publikované verze zákona118 v Bosensko-Hercegovských oficiálních 

novinách119 číslo 23/01 z 19. září 2001 a z dodatků publikovaných stejně a to v čísle 

07/02 z 10. dubna 2002, v čísle 09/02 z 3. května 2002 a čísle 20/02 z 3. srpna 2002.  

Nejdříve se zaměřím na všeobecné podmínky, jež jsou směrodatné pro volby a udávají 

celkový jejich charakter, dále rozeberu jednotlivé autority zodpovědné svojí činnosti za 

přípravu, průběh a zejména výsledky konaných voleb, přes registrování voličů 

a politických stran se dostanu k jednotlivým voleným orgánům a to jak na centrální 

úrovni, tak úrovni jednotlivých entit. Vzhledem k tématu a způsobu zpracování této 

práce, nemá smysl řešit úroveň kantonů a obcí. Celostátní úroveň a úroveň entit bude 

stěžejní zejména v souvislosti s jednotlivými volbami, které budu analyzovat vzhledem 

k rozsahu práce pouze na zmíněných úrovních. Tato část práce bude zakončena 

všeobecnou analýzou role médií či pozorovatelů. 

Vše bude posuzováno pouze v obecné rovině. Analýza volebního systému bude 

představovat základní faktický rámec, který bude sloužit jako východisko využívané 

v průběhu celé práce. Smyl jednotlivých uvedených faktů, často a do velké míry 

vysvětlených dosti stroze a popisně, se tedy bude objasňovat postupně v průběhu 

zpracování celého textu. 

5.2  Obecné zásady Volebního zákona 

 Volební zákon byl přijat Parlamentním shromážděním a to během jednání 

Sněmovny reprezentantů konaného dne 21. srpna 2001 a na schůzi druhé komory tedy 

Sněmovny lidu dne 23. srpna 2001. Dokument byl vypracován v souladu zejména s 

druhým, čtvrtým a pátým článkem Ústavy Bosny a Hercegoviny a pátým článkem třetí 

přílohy120 Všeobecné rámcové dohody o míru v Bosně a Hercegovině. Stěžejní ideou je 

přitom zajištění svobodných, řádných, demokratických voleb a dosahování vytyčených 

                                                 
118 míněno Volební zákon Bosny a Hercegoviny 
119 BiH Official Gazette 
120 Agreement on Elections 
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demokratických cílů.121 Jedná se tedy o na první pohled cíle klasické, jejichž naplňování 

je charakteristické pro většinu vyspělých zemí. V kontextu posledního vývoje Bosny 

a Hercegoviny však ani tyto jakési pouhé základy nelze brát jako samozřejmost či je 

dokonce opomíjet. Jejich bezprostředním dodržováním se nastartuje cesta země, která 

by mohla vést k tomu, že by se Bosna a Hercegovina mohla časem považovat za 

relevantního a stabilního partnera na mezinárodním poli. 

 Mezi další obecně platné normy, jež Volební zákon Bosny a Hercegoviny 

zmiňuje,  

patří zásada všeobecného a rovného volebního práva s tím, že hlasování probíhá tajně 

pomocí hlasovacích lístků. Každý občan Bosny a Hercegoviny, který dovršil věk 18i let 

má právo volit. Oproti tomu lze za jisté specifikum země považovat povinnost voličů 

být registrován v tzv. Centrálním voličském registru země a to vždy pouze za jednu 

obec. Touto by logicky měla být obec, kde má potenciální volič trvalé bydliště.  Situace 

je však komplikovanější vzhledem k masivním přesunům, k nimž došlo během 

občanské války. Její následky jsou patrné dodnes. I to je důvod, proč je přesídleným 

občanům umožněno volit osobně či poštou v obci, kde původně měli své trvalé bydliště. 

Je zde však nutno tuto skutečnost dokázat s tím, že daný důkaz musí být součástí 

procesu hlasování, v jiném případě by byl hlas považován za neplatný. Ti, kdo disponují 

dvojím občanstvím a v jiných ohledech mají právo volit, mohou toto právo naplnit 

tehdy, pokud je Bosna a Hercegovina jako celek místem jejich trvalého bydliště. 

Využití aktivního i pasívního práva je však omezeno opět v souvislosti s konkrétními 

podmínkami v zemi. Tato práva jsou totiž odepřena osobám, které buď vykonávají 

rozsudek na ně uvalený ze strany Mezinárodního tribunálu pro bývalou Jugoslávii, nebo 

z jeho strany čelí obvinění. Takové osoby kromě nemožnosti volit a být zvolen 

pozbývají také možnosti být součástí politické strany.122 

5.3 9eslučitelnost funkcí  

 Stejně jako v případě volebních zákonů etablovaných demokracií je i zde 

zakomponována myšlenka neslučitelnosti funkcí. To platí zejména pro soudce včetně 

soudců Ústavního soudu, žalobce, ombudsmany, členy soudů, komor či rad pro lidská 

práva, příslušníky policie a ozbrojených složek včetně osob působících 

v bezpečnostních a zpravodajských složkách státu atd. Aby tyto osoby znovu nabyly 

                                                 
121 Viz http://www.oscebih.org/documents/25-eng.pdf, s. 2 
122 Viz http://www.oscebih.org/documents/25-eng.pdf, s. 2 
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pasivního volebního práva, musejí se své původní funkce vzdát. Kromě neslučitelnosti 

funkcí je ve Volebním zákoně země stanovena i podmínka nekumulace funkcí a to jak 

v rámci Bosny a Hercegoviny, tak i v rámci Bosny a Hercegoviny a jiného 

státu.123Zákon tedy dbá na to, aby zamezením sdílení funkcí nedocházelo 

k nedemokratickému propojování příslušníků legislativy, exekutivy a zejména justice a 

neoprávněnému ovlivňování činnosti v rámci těchto složek moci. 

5.4 Klasifikace mandátu dle Volebního zákona  

Další stěžejní demokratická zásada je stanovena v definici mandátu jakožto mandátu 

volného, který tak patří pouze zvolené osobě vykonávající nabytou funkci a nikoli 

příslušné politické straně. Proto tedy vykonavatel mandátu nemůže být mandátu zbaven 

jinak, než jak stanovuje zákon124, tedy rezignací, úmrtím, platným rozhodnutí soudu 

s tím, že rozsudek stanovuje dobu ve vazbě na šest a více měsíců, rozhodnutím soudu o 

psychické nezpůsobilosti vykonavatele mandátu nebo například případem 

neslučitelnosti funkcí.125 Jak již bylo řečeno, touto podmínkou je zavedeno dodržování 

demokratického pravidla v souvislosti s působením v politické straně, kdy mandát, a 

tudíž i jeho výkon v praktické podobě není dle Zákona126 závislý na celkové názorové 

orientaci dané politické strany, jejímž členem vykonavatel mandátu je, ale čistě na jeho 

osobních preferencích.  

5.5 Role politických stran ve volbách 

 Období voleb umožňuje kandidátům politických stran, koalicím či nezávislým 

kandidátům provádět svobodně aktivity v rámci jejich volební kampaně na území Bosny 

a Hercegoviny. V podstatě banální myšlenka má v případě Bosny a Hercegoviny ještě 

svůj další význam. Jde o to, že působnost jakékoli politické strany není omezována 

pouze na území některé entity, ba naopak je území pro provádění volební kampaně 

výslovně definováno jako území celého státu, čímž se podporuje vnímání Bosny a 

Hercegoviny jako státu celistvého. 

Kromě toho má v této souvislosti Bosna a Hercegovina stanovenou 60i denní 

předvolební lhůtu, během které nemůže být žádná osoba zatčena v souvislosti 

                                                 
123 Viz http://www.oscebih.org/documents/25-eng.pdf, s. 3 
124 míněno Volební zákon Bosny a Hercegoviny 
125 míněno Volební zákon Bosny a Hercegoviny 
126 míněno Volební zákon Bosny a Hercegoviny 
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s vyšetřováním či přímo stíháním za závažné porušování humanitárního práva pokud 

daná osoba nebyla obviněna Mezinárodním tribunálem pro bývalou Jugoslávii nebo 

nepředstoupila kvůli svému obvinění před Soud Bosny a Hercegoviny, Soud Federace 

Bosny a Hercegoviny, Soud Republiky srbské nebo Soud Distriktu Brčko.127 

 V případě zájmu o participaci ve volbách musí konkrétní politická strana 

předložit žádost o certifikaci obsahující vyjádření o slučitelnosti působení politické 

strany s Všeobecnou rámcovou dohodou o míru v Bosně a Hercegovině. Dané 

prohlášení musí být podepsáno prezidentem strany.128 Proces certifikace je v průběhu 

voleb důkladně sledován, protože soubor certifikovaných subjektů je souborem všech 

oprávněných účastníků voleb. Za zmínku tedy stojí také jeho kontrolní charakter. 

Certifikaci se budu věnovat dále zejména v souvislosti s analýzou voleb 2006. 

5.6 Stanovení data konání voleb  

Den voleb je pevně stanoven na první říjnovou neděli. Tento den však nesmí narušit 

náboženské svátky žádného z konstitutivních národů. V případě, že by se tak stát mělo, 

se datum volebního dne mění na nejbližší další říjnovou neděli. Tuto změnu oznamuje 

vždy Volební komise Bosny a Hercegoviny a to ve stanovené lhůtě 170i dnů před 

předpokládaným dnem voleb. Konkrétní datum také musí být oznámeno ve všech 

oficiálních médiích129.  

Volební zákon tedy dopředu počítá s tím, aby konání voleb, resp. voličská účast nebyla 

záporně ovlivněna religiózními svátky. Jednak by tento den znamenal výrazné snížení 

účasti obyvatel ve volbách a to zejména toho národa, jehož svátek by byl v den voleb 

slaven, zároveň by se už tak do velké míry konfliktní den mohl stát terčem dalších 

nepokojů souvisejících s vyznáváním odlišné víry, resp. příslušnosti k jinému národu. 

5.7 Kompetentní autority voleb 

Kompetentní orgány, jež jsou zodpovědné za průběh a organizaci voleb, jsou volební 

komise a výbory volebních místností. Dle Volebního zákona se členem volební komise 

nemůže stát ten, kdo dle zákona130 není oprávněn volit, člen výkonné složky politické 

strany (prezident) či koalice, zvolený vykonavatel mandátu, kandidát účastnící se voleb 
                                                 

127 Viz Všeobecné rámcové dohody o míru v Bosně a Hercegovině, s. 4 
128 Viz Všeobecné rámcové dohody o míru v Bosně a Hercegovině, s. 4 
129 Official Gazette of Bosnia and Hercegovina, Official Gazette of District Brcko, Entity Official 

Gazette 
130 míněno Volební zákon Bosny a Hercegoviny 
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nebo osoba obviněná z porušování Volebního zákona.131 Jednotliví členové volební 

komise jsou jmenováni na pětileté funkční období a mohou v jedné volební komisi 

působit pouze dvakrát po sobě. Odlišují se tak od členů výborů volebních místností, již 

jsou jmenování pouze na jedno funkční období. 

 Hlavní volební komise je Volební komise Bosny a Hercegoviny. Tento orgán je 

celkově tvořen sedmi členy. V této souvislosti je nutné opět zdůraznit podmínku 

dodržení, podobně jako u všech ostatních orgánů země, kterými se budu zabývat, 

paritního principu v souvislosti s jednotlivými konstitutivními národy. Sedm členů je 

tedy rozděleno na dva Chorvaty, dva Bošnjaci, dva Srby a jednoho dalšího příslušníka 

jiné národa. Podobně je organizováno i vedení orgánu, kdy prezidentskou funkci 

vykonávají na období vždy pěti let jeden Chorvat, jeden Bošnjak, jeden Srb a jeden 

další příslušník jiného národa, kteří postupně ve funkci rotují v intervalu patnácti 

měsíců. Výběr a jmenování členů komise má na starosti tzv. Komise pro výběr 

a nominaci132. Svá rozhodnutí schvaluje dvoutřetinovou většinou všech členů s tím, že 

dané rozhodnutí musí odsouhlasit také Sněmovna reprezentantů Parlamentu Bosny 

a Hercegoviny a to maximálně 30 dnů před skončením funkčního období doposud 

působících členů.133 Volební zákon Bosny a Hercegoviny princip parity explicitně 

přikazuje s tím, že tak zaručuje rovný přístup k organizaci voleb všem konstitutivním 

orgánům. Zavedení tohoto principu v poválečné Bosně a Hercegovině hodnotím jako 

naprostou nezbytnost, jejíž důležitost s plynoucím časem neklesla, ba naopak, její 

zahrnutí ve Volebním zákoně má stále své opodstatnění. 

Na podobné bázi jako Volební komise Bosny a Hercegoviny pracují i jednotlivé obecní 

volební komise. Počet jejich členů se pohybuje v rozmezí od tří do pěti členů a to 

v závislosti na počtu registrovaných voličů na daném území. Členové jsou do funkce 

jmenováni obecní radou nebo obecním shromážděním. Složení dané komise musí stejně 

jako ve výše popsaných případech zohledňovat princip multienticity. Pokud podmínka 

dodržena nebude, hrozí až anulace jmenovaných členů s tím, že do sedmi dnů od 

rozhodnutí o anulování proběhne jmenování nové.134 

                                                 
131 Viz http://www.oscebih.org/documents/25-eng.pdf, s. 4 

 
132 Pod tímto společným označením vystupují členové Komise pro jmenování soudců Soudu Bosny 

a Hercegoviny a členové Volevní komise Bosny a Hercegoviny 
133 Viz http://www.oscebih.org/documents/25-eng.pdf, s. 5 
134 Viz http://www.oscebih.org/documents/25-eng.pdf, s. 6 
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Kromě principu parity by se v souvislosti s obsazováním jednotlivých volebních komisí 

a jejich výborů měl klást důraz také na kvalifikaci jednotlivých pracovníků. Jejich 

pravidelné proškolování by se mělo stát samozřejmostí. V opačném případě může 

docházet ke zbytečným komplikacím v průběhu voleb, které budou zapříčiněny pouhou 

nedbalostí či neznalostí věci. Jako příklad, kterému se budu věnovat opět v souvislosti 

s posledními parlamentními volbami 2006, lze uvést přepočítání celkového počtu 

hlasovacích lístků nebo přepočítávání hlasovacích lístků nepoužitých. 

5.8 Registrace voličů 

Jak již bylo řečeno, v Bosně a Hercegovině je oprávněn volit každý občan po dovršení 

osmnáctého roku života. Stanovení této věkové hranice není nijak výjimečné. Kromě 

toho však danou možnost doprovází povinnost registrace v Centrálním registru voličů, 

přičemž registrovat je povinen každý občan osobně. Centrální registr tak vytváří a 

spravuje databází oprávněných voličů na území celé Bosny a Hercegoviny.135 Jedná se 

tedy o jakýsi nástroj, ve kterém je přehledně stanoveno, kdo a kde se má účastnit voleb. 

Daný registr považuji za nezbytný opět v souvislosti s přesuny obyvatel jak během 

válečného období, tak i po něm. Země tak získává jednotný soubor dat o veškerém 

svém obyvatelstvu v souvislosti s výkonem jeho práva se podílet na určení vládnoucích 

elit. 

Kromě něj funguje a z něj je vytvářen v jednotlivých obcích Obecní registr voličů, jenž 

obsahuje informace o voličích vždy v dané obci. Jak Centrální, tak jednotlivé Obecní 

registry jsou považovány dle zákona za veřejně přístupné dokumenty. V každé obci 

vytváří příslušný obecní orgán ve spolupráci s Obecní volební komisí tzv. úřady pro 

volební registraci, které slouží zejména pro účely zaškolování budoucích pracovníků 

jakožto osob provádějících registraci občanů jako voličů. Dle zákona se může v dané 

obci registrovat ten občan, který v ní permanentně pobývá. Permanentní rezidence 

znamená, že je občan buď v obci registrován jako permanentní občan nebo byla 

informace o dané rezidenci uvedena v posledním sčítání lidu.136 V této souvislosti je 

opět brán nutný zřetel na osoby dočasně přesídlené. Jejich povinnosti je se registrovat 

za danou obci, ve které měli permanentní bydliště před svým přesídlením. V souvislosti 

s touto registrací nesmí být žádný občan připraven o jakákoli jiná práva daná zákonem. 

Co se samotného procesu registrace týče, občan musí příslušnému pracovníkovi 

                                                 
135 Viz http://www.oscebih.org/documents/25-eng.pdf, s. 7 
136 Viz http://www.oscebih.org/documents/25-eng.pdf, s. 8 
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poskytnout údaje jako křestní jméno a příjmení, datum narození, národní identifikační 

číslo, název obce a adresu bydliště, na kterém permanentně pobývá. S touto registraci 

občan získává konkrétní číslo, pod kterým je v databázi registrován.137 

 Volební komise Bosny a Hercegoviny dle zákona musí začlenit do svých 

opatření i speciální metody pro zahrnování například voličů, kteří se registrují poprvé a 

jejichž jména nejsou obsažena ve většině sčítání lidu, těch, kteří se chtějí registrovat z 

oblasti mimo území Bosny a Hercegoviny, či pro osoby, které momentálně nedosáhli 

věku osmnácti let, ale kteří tohoto věku dosáhnou po skončení lhůty pro registraci, ale 

před samotným dnem voleb138.  

Tyto praktiky jsou do velké míry specifické, zavedené v souvislosti s poválečnou 

rekonstrukcí země. Jejich garance Volebním zákonem zajišťuje v praxi výše rozebrané 

obecné zásady všeobecnosti a rovnosti volebního práva, kdy je stěžejním cílem 

zrovnoprávnit všechny občany Bosny a Hercegoviny a zamezit jakýmkoli možným 

omezením, jejichž hlavní příčinou jsou důsledky válečného konfliktu. 

5.9 Certifikace a kandidatura politických stran 

Jak již bylo částečně rozebráno, v případě, že chce daná politická strana, nezávislí 

kandidáti či koalice politických stran kandidovat ve volbách, musejí projít procesem 

certifikace, během kterého se ověří jejich způsobilost, resp. volitelnost. Aby tímto 

procesem strana prošla, její kandidáti musejí splňovat dvě základní podmínky. Těmi 

jsou: voličská registrace v dané obci, ve které se ucházejí o získání mandátů, 

a podmínka kandidatury pouze v jedné volební jednotce. Žádosti o certifikaci musí 

nutně obsahovat jména, podpisy a národní čísla totožnosti všech registrovaných voličů, 

kteří tuto žádost politické strany podporují.139 Zmíněná certifikace a uvedené dvě 

podmínky jsou obecně platného charakteru. Za pozornost v této souvislosti stojí ale 

početní omezení, jež jsou nastavena tak, aby se zamezilo zbytečně velké fragmentaci 

volebních jednotek. Kandidáti jsou si tak nuceni zajistit alespoň částečnou voličskou 

podporu v předstihu. 

Co se kandidátů politických stran týče, v případě ucházení se o post v Předsednictvu 

Bosny a Hercegoviny je nutná podpora vyjádřená 3000 podpisy. U Sněmovny 

reprezentantů Parlamentu Bosny a Hercegoviny je počet podpisů shodný. 2000 podpisů 

                                                 
137 Viz http://www.oscebih.org/documents/25-eng.pdf, s. 8 
138 Viz http://www.oscebih.org/documents/25-eng.pdf, s. 9 
139 Viz http://www.oscebih.org/documents/25-eng.pdf, s. 10 
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stačí pro kandidaturu do Sněmovny reprezentantů Parlamentu Federace Bosny 

a Hercegoviny a Národního shromáždění Republiky srbské. 500 podpisů umožňuje se 

ucházet o post v kantonálních národních shromážděních Federace Bosny a 

Hercegoviny. Pro obecní rady či obecní shromáždění byla stanovena hranice pouze 100 

podpisů.140 

 Pro nezávislé kandidáty byla vyměřena méně přísná omezení. U Předsednictví 

Bosny a Hercegoviny se jedná o 1500 podpisů, stejně jako u Sněmovny reprezentantů 

Parlamentu Bosny a Hercegoviny. 1000 podpisů představuje podmínku pro kandidaturu 

do Sněmovny reprezentantů Parlamentu Federace Bosny a Hercegoviny a Národního 

shromáždění Republiky srbské. 250 podpisů je třeba předložit pro zisk mandátu v 

kantonálních národních shromážděních Federace Bosny a Hercegoviny V případě 

ucházení se o post do obecní rady či obecní shromáždění musí kandidát získat 

minimálně 100 podpisů, tedy stejně jako je tomu v případě politické strany. Jedině 

v tomto případě se tedy rozmezí pro politickou stranu a kandidaturu nezávislého 

kandidáta shoduje.141 I přesto však jsou tato omezení pro nezávislé kandidáty 

v současné době považována za příliš přísná, a tak se uvažuje o jejich zmírnění Uvedené 

zmírnění rozeberu konkrétněji také v kapitole zaměřené na volby 2006 a to zejména 

v souvislosti s doporučeními, dle kterých by se následující volby měly řídit. 

   Další podstatné kritérium, jež je nutné rozebrat, se týká začlenění žen do 

kandidátních listin. Jejich počet by měl být následující: jedna žena na první dva 

kandidáty, dvě ženy na prvních pět kandidátů, tři ženy na prvních osm kandidátů 

a v tomto sledu dále. Minoritní pohlaví musí z celkového počtu kandidátů na listině 

představovat alespoň třetinu, resp. vydělíme-li celkový počet kandidátů třemi, 

zaokrouhlíme výsledek na nejbližší celé číslo, dostaneme počet kandidátů, které by 

měly být ženy.142 Volební zákon touto podmínkou zavádí v Bosně a Hercegovině 

princip pozitivní diskriminace, jejímž předmětem jsou ženy, resp. snaha zvýšit jejich 

participaci v politice, a tudíž jejich podíl na politickém rozhodování. Do jaké míry mělo 

či má toto pravidlo skutečně pozitivní vliv na začlenění většího počtu žen do politiky 

budu detailněji rozebírat jednak v samostatné kapitole zaměřené na stranický systém 

Bosny a Hercegoviny a posléze v části, v níž budou analyzovány výsledky 

                                                 
140 Viz http://www.oscebih.org/documents/25-eng.pdf, s. 10 
141 Viz http://www.oscebih.org/documents/25-eng.pdf, s. 11 
142 Viz http://www.oscebih.org/documents/25-eng.pdf, s. 13 
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z jednotlivých ať už lokálních nebo celostátně konaných voleb. Každopádně dle mého 

názoru v silně religiózní společnosti, jakou Bosna a Hercegovina je, a to ať už to 

bereme z pohledu majoritního islámu nebo po něm následujícího křesťanství, se jeví 

tato forma pozitivní diskriminace jako minimálně částečně vhodná. K zakořenění 

myšlenky rovnocennosti v politické sféře, resp. politické angažovanosti u místního 

obyvatelstva je alespoň zpočátku nutné zavést jisté sporné nedemokratické prvky, které 

jsou obhajitelné svým účelem, k němuž mají systém dovést. 

5.10 Průběh voleb 

 Samotný proces hlasování je uskutečňován v hlasovacích místnostech, jež jsou 

jmenovány Obecními volebními komisemi. Toto jmenování musí proběhnout nejpozději 

patnáct dnů před konáním voleb.143 

 Volební místnosti se určují podle počtu obyvatel. Počet voličů na jednu volební 

místnost nesmí být větší než jeden tisíc. Při určování lokace volební místnosti se vždy 

bere v potaz geografické rozmístění obyvatel, resp. dostupnost pro ty, kteří mají v dané 

místnosti volit. Samotná místnost musí být dle zákona navržena tak, aby v ní byl 

začleněn prostor zajišťující ochranu a utajení hlasovacích lístků. Kromě místnosti jako 

takové k ní náleží okruh padesáti metrů od vstupu do místnosti.144   

Nejpozději dvanáct hodin před zahájením voleb, je Obecní volební komise povinna 

doručit veškerý volební materiál do příslušných Výborů volebních místností. Od jeho 

předání je za volební materiál zodpovědný zmíněný výbor, zejména se jedná o 

povinnost veškerý materiál po ukončení voleb doručit zpět do Obecní volební 

komise.145 

Rozhodující osobou během konání voleb a osobou zodpovědnou za pořádek ve volební 

místnosti a jejím okolí je Prezident Výboru volební místnosti. Jednou z hlavních 

kompetencí, které je potřeba vyzdvihnout je pravomoc přivolání policie s tím, že během 

její přítomnosti může být hlasování pozastaveno. Prezident může dále z místnosti a 

oblasti k ní náležící vykázat osobu, která by narušovala samotný průběh voleb. 

Takovýto akt musí být vždy zapsán do výše zmíněné Volební knihy.146 Jedná se tedy o 

                                                 
143 Viz http://www.oscebih.org/documents/25-eng.pdf, s. 14 
144 Viz http://www.oscebih.org/documents/25-eng.pdf, s. 14 
145 Viz http://www.oscebih.org/documents/25-eng.pdf, s. 14 
146 Viz http://www.oscebih.org/documents/25-eng.pdf, s. 15 
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stěžejní osobu, která má ve své působnosti hladký a ničím nenarušený průběh voleb, 

který tvoří nezbytnou součást celé akce. 

Kromě Prezidenta by neměla být opomenuta již několikrát zmíněná tzv. Volební kniha.  

Jedná se o psaný dokument obsahující všechny podstatné informace vztahující se ke 

konaným volbám. Mezi informace, jež je nutno zaznamenat, patří například: seznam 

a množství volebního materiálu doručeného do hlasovací místnosti, seznam 

akreditovaných pozorovatelů voleb, pozorování všech důležitých událostí, k nimž došlo 

v průběhu voleb a všechny ostatní záležitosti definované Volebním zákonem. Do knihy 

může být začleněn také osobní názor buď člena Výboru volební komise, voliče nebo 

akreditovaného pozorovatele. Každý takovýto příspěvek musí být vždy doplněn 

o podpis přispívajícího.147 

Voliči mohou vyjádřit své preference od sedmi hodin ráno do sedmi hodin večer. 

Volební místnost je tedy otevřena po dobu dvanácti hodin. Hlasování má probíhat 

plynuje, pokud však dojde k jakékoli akci, jež zapříčiní narušení plynulosti, musí být 

daná akce, jak již bylo zmíněno, zaznamenána do Volební knihy. I v této souvislosti 

zmiňuje Volební zákon Bosny a Hercegoviny přesné lhůty uplatňované v případě 

přerušení hlasování, které je vhodné uvést. Pokud je hlasování přerušeno na dobu tří 

hodin a méně, je na Prezidentovi Výboru volební místnosti, aby rozhodl o prodloužení, 

resp. nahrazení ztraceného času. V případě, že bylo hlasování pozastaveno na dobu delší 

než tři hodiny, rozhodování o prodloužení hlasovací doby už přechází od Prezidenta 

k Obecní volební komisi, na které je, aby o prodloužení rozhodla. Podobný postup je 

aplikován i v případě opožděného začátku, kdy pokud je posunutí zahájení hlasování 

kratší než tři hodiny, rozhoduje Prezident o náhradě, pokud se však zahájení protáhlo, a 

tudíž zpozdilo o více jak tři hodiny, je opět na Obecní volební komisi, aby určila, zda se 

ztracený čas bude nahrazovat či nikoli.148 

Jisté specifikum v souvislosti s bosensko-hercegovským volebním systémem je 

existence Centrálního voličského registru a posléze povinnosti všech oprávněných 

voličů být v registru uveden. Může však nastat situace, kdy v registru uveden není, ale 

právo volit skutečně má. Tento výjimečný případ se vztahuje na osoby, které se 

zaregistrovaly k volbám mimo Bosnu a Hercegovinu, ale volit přijeli osobně přímo do 

země. Jméno takového kandidáta bude přidáno ve formě speciálního formuláře, jenž 

                                                 
147 Viz http://www.oscebih.org/documents/25-eng.pdf, s. 15 
148 Viz http://www.oscebih.org/documents/25-eng.pdf, s. 15 
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obsahuje obdobné údaje, jaké lze najít v Centrálním registru. Dokumenty voliče, které 

slouží k jeho identifikaci, jsou odebrány do té doby, než volič nevyjádří svoji volbu, 

resp. nevloží svůj hlasovací lístek do obálky, která se posléze zapečetí. Na obálce jsou 

uvedeny informace, na základě kterých měla osoba právo volit. Tyto zapečetěné obálky 

se počítají odděleně od klasických hlasovacích lístků. Jejich počet je ze strany Výboru 

volební místnosti sdělen nejdříve Obecní volební komisi. Od ní putují počty k Volební 

komisi Bosny a Hercegoviny. Na ní je, aby nejdříve ověřila, zda konkrétní osoba měla 

skutečně právo volit nebo ne. Až po tomto ověření dojde k otevření obálky a započítání 

hlasovacího lístku. Pokud daná osoba právo volit neměla, k otevření obálky vůbec 

nedojde, tudíž ani hlasovací lístek nemůže být a nebude připočítán.149 V tomto případě 

Volební systém pružně reaguje na individuální potřeby země vyplývající z nedávné 

minulosti související s válečným konfliktem a s ním spojenými převážně 

nedobrovolnými přesuny obyvatel. Jednak Volební zákon umožňuje jejich začlenění do 

voličské obce, ale na druhou stranu je odděluje od klasického voličstva z důvodu 

snadnější kontroly všemi příslušnými orgány. 

Jak již bylo uvedeno, i osoby, resp. občané Bosny a Hercegoviny pobývající 

momentálně mimo hranice tohoto státu mají právo se účastnit voleb v zemi. Svoje 

preference mohou vyjádřit prostřednictvím pošty. Pravidla pro tento způsob volby 

upravuje Volební komise Bosny a Hercegoviny. Ta také celkově zajišťuje pravidla pro 

sčítání hlasů a oznamování volebních výsledků. V této souvislosti jmenuje ředitele 

Ústředního sčítacího centra a jeho tři zástupce. I v tomto případě je dle Volebního 

zákona opět dodržen paritní přístup v souvislosti se zastoupením všech konstitutivních 

národů Bosny a Hercegoviny, kdy tedy mezi ředitelem a jeho třemi zástupci figuruje 

jeden Bošnjak, jeden Chorvat, jeden Srb a jako čtvrtý je příslušník jiného dalšího 

národa, jenž se vyskytuje na území Bosny a Hercegoviny. Všechny osoby by dle 

Volebního zákona měly být dostatečně zkušené v oblasti voleb a s nimi souvisejících 

záležitostí, přičemž nesmí být aktivními členy žádné politické strany.150 

Po ukončení voleb se musí Výbor volební místnosti dopracovat k následujícím 

informacím: celkovému počtu použitých hlasovacích lístků, celkovému počtu 

hlasovacích lístků pro konkrétní politické strany, koalice politických stran, uskupení 

nezávislých kandidátů a jednotlivé nezávislé kandidáty, počtu platných hlasů pro 
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konkrétní kandidáty z jednotlivých kandidátních listin, finálnímu číslu neplatných 

lístků, poškozených hlasovacích lístků, nevyužitých lístků a volebních lístků voličů, jež 

nebyli uvedeni v Centrálním voličském registru – tzv. „tendered ballots“. Členové 

výboru volební komise jsou dále povinni podepsat tzv. Volební knihu a příslušné 

dokumenty stanovené zákonem. V případě, že některý ze členů podepsat odmítne, je na 

Prezidentovi či ostatních členech výboru, aby tuto skutečnost poznamenal do zmíněné 

Volební knihy. Všechny uvedené počty, resp. volební výsledky musejí být doručeny ze 

strany Výboru volební místnosti k Obecní volební komisi. Musí se tak stát ne později 

než dvanáct hodin po uzavření hlasovací místnosti. Obecní volební komise posléze 

zpracuje ze všech doručených materiálů výtah, ze kterého formuluje report pro Volební 

komisi Bosny a Hercegoviny. Komise musí zprávu obdržet maximálně dvacet čtyři 

hodin po uzavření volebních místností.151 

Po oficiálním vyhlášení volebních výsledků umožňuje Volební zákon za určitých 

okolností jejich přepočítání. Iniciátorem nového přepočítávání, které je adresováno 

Volební komisi Bosny a Hercegoviny, může být sama Volební komise Bosny a 

Hercegoviny, dále Obecní volební komise, certifikovaná politická strana, koalice 

politických stran či uskupení nezávislých kandidátů. Zajímavé je, že tato pravomoc je 

udělena také akreditovaným pozorovatelům, kteří mohou iniciovat přepočítání hlasů 

tam, kde během voleb působil. Role mezinárodního společenství je tedy posílena i v této 

oblasti a to skrze možnost napadnout zorganizované volby. Fyzické osoby, resp. voliči 

mohou přepočítání požadovat v tom případě, pokud společně vytvoří skupinu 

minimálně padesáti voličů. Volební komise Bosny a Hercegoviny se požadavkem musí 

zabývat v případě, že jsou splněny formální povinnosti dané Volebním zákonem. Žádost 

musí být psaným dokumentem podepsaným svým iniciátorem. V textu je nutno 

specifikovat důvody, fakta, jež ospravedlňují požadavek přepočítání. Součástí musí být 

odhad počtu hlasovacích lístků, které mohly být ovlivněny špatným přepočítáním, 

včetně odhadu vlivu porušení Volebního zákona v této souvislosti na celkové výsledky 

voleb. Daná žádost se musí Volební komisi Bosny a Hercegoviny předložit do tří dnů 

po oficiálním vyhlášení volebních výsledků ze strany Komise.152 
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Pokud Zákon153 nestanovuje jinak, je na Obecní volební komisi, aby případné stížností 

v rámci oblasti, kterou spravuje, řešila sama, i přesto, že tvůrcem obecných pravidel pro 

následnou proceduru po podání žádosti specifikuje Volební komise Bosny 

a Hercegoviny. Pokud dojde k porušení této procedury, nastává okamžik pro zásah ze 

strany tzv. Rady pro stížnosti a odvolání, která dle Volebního zákona představuje v této 

souvislosti první instanci při řešení sporu. Pokud je Radě adresována stížnost, vůči které 

je vzhledem k obsahu Volebního zákona nekompetentní, je nucena stížnost předat buď 

do rukou Volební komise Bosny a Hercegoviny nebo příslušné obecní volební 

komisi.154 

Tato část rozboru byla záměrně velice popisná, podrobně rozebírám krok za krokem 

všechny náležitosti, jež musejí být v den voleb dodrženy. Smyslem je ukázat, jak je 

nutné nejenom v nekonsolidovaných demokraciích, ale tam zejména, mít všechny kroky 

explicitně vyjádřené, aby se v den voleb přesně vědělo, jaký postup má být dodržen, co 

má jakou váhu a na co se nesmí zapomínat. V této souvislosti opět zdůrazňuji nezbytné 

proškolování jednotlivých autorit zodpovědných za průběh voleb. Pokud by si tyto 

osoby nebyly jisté jednotlivými kroky, které musí dodržet, vytvářel by se prostor pro 

možné podvody či nesrovnalosti, jež by se posléze jen stěží odhalily. Informace, do jaké 

míry se toto v současné míře daří dodržet, poskytne také následný rozbor posledních 

parlamentních voleb z roku 2006. 

5.11 Práva politických stran v souvislosti s konáním voleb 

Není výjimkou možnost jednotlivých politických stran zorganizovat si vlastní volební 

kampaň. Ta musí být vedena v poklidné atmosféře, stejně jako veřejné meetingy, na 

kterých může politická strana svobodně vyjadřovat své postoje a to za účelem získání 

podpory ze strany občanů, a tudíž potenciálních voličů. Politická stana má zároveň 

možnost publikovat a distribuovat plakáty a další tiskové či netiskové materiály 

vztahující se k vedené kampani.155 V této souvislosti Volební zákon zakazuje 

odstraňování, přelepování či dokonce ničení jakéhokoli vytištěného materiálu, jenž byl 

vyroben v souladu se Zákonem156. Zároveň však Zákon157 výslovně zakazuje 
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vystavování výše popsaného materiálu na vládních budovách, veřejných cestách nebo 

dopravních cedulích.158 

Dále stejně nevýjimečný, resp. obecně uplatňovaný je i zákaz těch aktivit, jež by mohly 

narušit poklidný charakter předvolebního období. Mezi ně patří nošení zbraní na 

politické meetingy, narušování shromáždění dalších politických stran, omezování 

novinářů ve výkonu jejich profese, poskytování jakékoli finanční odměny výměnou za 

zisk volební podpory či přesvědčování neoprávněných voličů k účasti ve volbách.159 

Volební kampaň politických stran je dle Volebního zákona omezena v době dvaceti čtyř 

hodin před začátkem voleb. Během této doby nemohou jak politické strany, tak koalice 

atp. organizovat žádné meetingy za účelem vlastní propagace nebo dokonce provádět 

aktivity, které by omezovaly nebo zdržovaly průběh voleb.160 

5.12 Předsednictví Bosny a Hercegoviny 

Princip parity je charakteristický i pro hlavní výkonný orgán státu Bosna a Hercegovina, 

pro Předsednictví, které je složené z jednoho Bošnjaka, jednoho Chorvata a jednoho 

Srba. Tito tři reprezentanti hlavních národnostních uskupení jsou voleni přímo na 

období čtyř let. Zástupce Bošnjaků a Chorvatů je volen registrovanými voliči na území 

Federace Bosny a Hercegoviny. Každý oprávněný volič má jeden hlas, který může dát 

buď chorvatskému kandidátovi nebo kandidátovi bošnjackému, nikdy ne oběma. 

Posléze se vyhodnotí, který bošnjacký kandidát získal nejvíce hlasů a který chorvatský 

kandidát obdržel nejvíce hlasů, ti posléze dostanou mandáty v rámci Předsednictví 

Bosny a Hercegoviny. Obdobný postup definuje Volební zákon i v případě srbského 

člena Předsednictví. Ten je volen registrovanými voliči na území druhé entity Bosny 

a Hercegoviny a to Republiky srbské, kde mandát získá opět ten kandidát, který ve 

volbách obdržel nejvyšší počet hlasů.161 

Pro volby členů Předsednictva je tedy, na rozdíl od legislativních orgánů, které budu 

rozebírat následně, uplatňován tzv. systém prvního v cíle neboli first past the post, kdy 

se volí jednotlivé osoby jako kandidáti, přičemž vítěz bere vše, tedy nejvyšší počet 

získaných hlasů je rozhodující ukazatel pro obdržení mandátu. Volba Předsednictví 

však disponuje jistými nekvalitními výstupy vyplývající ze způsobu volby kandidátu 
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a to v případě Federace Bosny a Hercegoviny. Jde o to, že zde si může bošnjacký 

kandidát zvolit, zda bude volit bošnjackého kandidáta nebo chorvatského, stejně tak 

chorvatský volič má možnost se rozhodnout pro kandidáta svého národa nebo pro 

Bošnjaka. Pokud má například bošnjacký liberální kandidát jasnou podporu ze strany 

bošnjacké entity, část této entity se může rozhodnout svými hlasy zvrátit volbu 

chorvatského reprezentanta ve svůj prospěch. To znamená, že část Bošnjaků by nevolila 

svého bošnjackého kandidáta, jak by se dalo předpokládat, ale kandidáta chorvatského 

vyznávajícího liberální politické názory v souvislosti se soužitím Chorvatů 

a Bošnjaků.162 Jde tedy o to, že v rukou nejpočetnějšího konstitutivního národa je 

možnost ovlivnit zastoupení Předsednictva ve svůj prospěch, mají možnost svoji volbou 

dosadit toho, který se jim názorově bude více hodit, což je do značné míry napadnutelný 

nedostatek této volby. 

V čele Předsednictví stojí jeho předseda. Tato funkce mezi jednotlivými zmíněnými 

zástupci rotuje a to po vždy po osmi měsících jejího vykonávání. Co se týče 

neschopnosti člena Předsednictva svoji funkci vykonávat, dle Volebního zákona je 

navrhována jeho rezignace v případě, kdy se nezúčastnil jedné třetiny naplánovaných 

jednání za dobu více jak dvanácti měsíců. Definitivní rozhodnutí o odejmutí funkce je 

na Ústavním soudu Bosny a Hercegoviny.163 

5.13 Parlamentní shromáždění Bosny a Hercegoviny 

5.13.1 Sněmovna lidu Parlamentního shromáždění Bosny a Hercegoviny 

5.13.2 Sněmovna reprezentantů Parlamentního shromáždění Bosny 

a Hercegoviny 

Dolní komora bosenského Parlamentu je přímo voleným orgánem, který tvoří celkem 

čtyřicet dva členů, jakožto reprezentantů obou entit Bosny a Hercegoviny. Z tohoto 

počtu je dvacet osm poslanců voleno přímo a to voliči na území Muslimsko-Chorvatské 

Federace Bosny a Hercegoviny, zatímco čtrnáct poslanců volí srbští voliči z Republiky 

srbské. Jak muslimsko-chorvatští, tak srbští poslanci vykonávají čtyřletý mandát. Ve 

Federaci Bosny a Hercegoviny je dvacet osm udělovaných mandátů rozděleno mezi 

                                                 
162 Vizhttp://www.cepsr.com/clanek.php?ID=276 (Kasum, D., Vývoj politického systému Bosny 

a Hercegoviny po Daytonu a jeho současná podoba, Středoevropské politické studie, s. 4) 
163 Viz http://www.oscebih.org/documents/25-eng.pdf, s. 23 
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klasické mandáty a mandáty kompenzační v poměru 3:1, tedy dvacet jedna mandátů je 

klasických a pouze sedm kompenzačních. V Republice srbské je klasických mandátů 

devět a kompenzačních pět.164 Každý volič disponuje pouze jedním hlasem. 

Dvacet jedna již zmíněných mandátů je udělováno na základě výsledků voleb konaných 

v pěti více členných volebních obvodech pro volby do Sněmovny reprezentantů 

Parlamentního shromáždění Bosny a Hercegoviny z území Federace Bosny a 

Hercegoviny. První volební obvod je tvořen prvním a desátým kantonem a volí se 

v něm tři členové Sněmovny reprezentantů. Druhý volební obvod sdružuje sedmý a 

osmý kanton, i zde se volí tři reprezentanti. Třetí volební obvod představuje pátý a 

devátý kanton, ve kterých se vybírají čtyři kandidáti. Čtvrtý a šestý kanton náleží do 

čtvrtého volebního obvodu, ve kterém se na základě výsledků voleb uděluje šest 

mandátů. Poslední pátý volební obvod se skládá z druhého a třetího kantonu, dále je 

v něm zahrnuto i území distriktu Brčko, celkově se v tomto volebním obvodu rozhoduje 

o pěti mandátech do Sněmovny reprezentantů.165 

Na rozdíl od Federace Bosny a Hercegoviny, Republika srbská je tvořena pouze třemi 

volebními obvody. V každém z nich se rozhoduje shodně o třech reprezentantech do 

příslušného orgánu.166 

K přepočtu hlasů na mandáty se pro případ Sněmovny reprezentantů uplatňuje jedna 

z variant proporčních volebních systémů tzv. Saint-Laguëův systém. Jedná se o variantu 

volebního dělitele, kdy jsou veškeré volební výsledky jednotlivých účastníků voleb 

vyděleny postupně celými kladnými lichými čísly v pořadí 1, 3, 5, 7 atd. Výsledné 

podíly se následně porovnávají a kandidátům s nejvyššími podíly je udělen mandát.167 

Zisk daného mandátu je dle Volebního zákona podmíněn ziskem minimálně 3% 

z celkového počtu odevzdaných platných hlasovacích lístků. Zvolení výše popsaného 

volebního dělitele pro přepočet hlasů na mandáty je logickým krokem v souvislosti 

s lokálními podmínkami. Jeho účinky jsou pozitivnější zejména pro malé a střední 

strany, jejichž zisky jsou posilovány a to na úkor stran velkých. Celkově jsou tedy 

                                                 
164 Viz http://www.oscebih.org/documents/25-eng.pdf, s. 23 
165 Viz http://www.oscebih.org/documents/25-eng.pdf, s. 24 
166 Viz http://www.oscebih.org/documents/25-eng.pdf, s. 24 
167 Účastní-li se tedy stranického boje například tři strany s tím, že první získala 10 000 hlas, druhá 

20 000 hlasů a třetí 30 000 hlasů a v daném volebním obvodě, ve kterém kandidovaly se udělují pouze 

tři mandáty, každá strana získá po jednom mandátu, protože k nejvyšším podílům jsme se dopracovali 

již na základě prvního dělení číslem jedna 
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výsledky proporčnější, kdy rozdělování získaných mandátů se jeví spravedlivější, ale 

zato na úkor akceschopnější vlády. V případě Bosny a Hercegoviny však většinová 

vláda není přijatelná. Jak bude patrné v jedné z dalších kapitol, politické strany v Bosně 

a Hercegovině jsou v současné době založeny na národnostní příslušnosti. Pokud by 

tedy většinu mandátů získala pouze jedna nejúspěšnější strana, logicky by se její 

vítězství, alespoň prozatím v současné době, negativně projevilo na působení ostatních 

stran, resp. příslušnících ostatních národů, přičemž by hrozilo jejich omezování a na 

druhé straně naopak výrazné zvýhodňování národa, jehož by reprezentoval vládnoucí 

politický subjekt.  

  

Distribuce kompenzačních mandátů se mohou účastnit pouze politické strany a koalice 

politických stran. Nejdříve se od celkového počtu mandátů, které mají být uděleny na 

území příslušné entity, odečte počet mandátů, které byly získány nezávislými kandidáty. 

Daný rozdíl tedy představuje počet mandátů určených pro jednotlivé politické strany či 

koalice. Od ideálních jednotlivých výsledků konkrétních politických stran a koalic se 

odečte ten počet, který skutečně získaly, tím se dostaneme k počtu kompenzačních 

mandátů, které by daná strana nebo koalice měla obdržet. Pokud se v některém případě 

dostaneme do záporného výsledku, politické straně nebo koalici zůstává ten počet 

mandátů, který obdržela na základě výše popsané Saint-Laguëovy metody.168 Mandáty 

jsou udělovány postupně nezvoleným kandidátům v pořadí, v jakém byli uvedeni na 

kandidátních listinách a to s podmínkou získání minimálně 5i % z celkového počtu 

odevzdaných hlasů. Pokud politické straně dojdou kandidáti, kteří překročili hranici 5i 

%, pokračuje se distribuce mandátu dalším kandidátům i pod vymezenou hranicí. 

V případě, že politické straně naopak dojdou kandidáti na kandidátní listině, je zde 

podle Volebního zákona možnost mandát předat členu stejné politické strany 

kandidujícího v jiném volebním obvodu.169 

                                                 
168 Pokud by tedy politická strana měla ideálně dostat například 12 mandátů, ale podle prepočtové 

metody získá pouze 10, jsou ji zbývající 2 mandáty přiděleny jako kompenzační, v případě, že strana 

na základě volebních výsledků měla obdržet pouze tři hlasy, ale dle přepočtové metody získá až pět, 

dostali bychom se po odečtení na záporné číslo -2, straně však zůstává ten počet mandátů, které 

vybojovala na základě přepočtové metody 
169 Viz http://www.oscebih.org/documents/25-eng.pdf, s. 25 
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5.14 Prezident a Viceprezident Federace Bosny a Hercegoviny 

Kandidáti na dané funkce jsou vybírání ze strany příslušných výborů konstitutivních 

národů v rámci Sněmovny lidu Parlamentu Federace Bosny a Hercegoviny. V rámci 

těchto výborů je nutné, aby minimálně jedna třetina nominovala kandidáty do funkce. 

Jak Chorvaté, tak Bošnajci v tomto případě používají shodné návrhy kandidátních listin 

obsahujících tři kandidáty vždy po jednom představiteli z jednotlivých konstitutivních 

národů. Ten z návrhů, který získá při hlasování ve Sněmovně reprezentantů Federace 

Bosny a Hercegoviny, posléze Sněmovně lidu Federace Bosny a Hercegoviny 

a v neposlední řadě také v příslušných výborech konstitutivních národů nejvyšší počet 

hlasů, se stává návrhem vítězným. Pokud není potřebná většina ve Sněmovně lidu 

získána, procedura se opakuje. Pokud ani opakovaná procedura, vztahující se k návrhu, 

jenž ve Sněmovně reprezentantů získal potřebnou většinu, není úspěšná, považuje se 

daný návrh za zvolený.170 Zvolený Prezident a dva Viceprezidenti působí ve své funkci 

po dobu čtyři let.171 

5.15 Parlament Federace Bosny a Hercegoviny 

5.15.1 Sněmovna reprezentantů Parlamentu Federace Bosny a Hercegoviny 

Dolní komora Parlamentu Federace Bosny a Hercegoviny je přímo voleným orgánem 

s tím, že jednotliví poslanci vykonávají svůj mandát dle Volebního zákona po dobu čtyř 

let. Zvolení zástupci se dostávají do funkce na základě volby oprávněných voličů na 

území Muslimsko-Chorvatské Federace Bosny a Hercegoviny. Každý volič disponuje 

jedním hlasem, který je platný jak pro přepočítávání hlasů na mandáty dle určené 

metody, tak pro udělování kompenzačním mandátů. Celkem 98 poslanců je získává 

mandát na základě již výše popsané a vysvětlené Saint-Laguëuovy metody. Volební 

zákon stanovuje jako minimální zastoupení konstitutivních národů počet 4 poslanců.172 

Počet kompenzačních mandátů má v tomto případě představovat 23% až 27% 

z celkového počtu udělovaných mandátů. Zbytek procent mandátů se rozděluje klasicky 

na základě výsledků z jednotlivých volebních obvodů. Těch musí být minimálně deset 

s tím, že v každém z nich se volí minimálně tři a maximálně patnáct reprezentantů. 

Součástí jednoho z volebních obvodů je také distrikt Brčko. Co se procedury 

                                                 
170 Viz http://www.oscebih.org/documents/25-eng.pdf, s. 25 
171 Viz http://www.oscebih.org/documents/25-eng.pdf, s. 26 
172 Viz http://www.oscebih.org/documents/25-eng.pdf, s. 26 
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rozdělování mandátů týče, platí zde stejné principy, jaké byly popsány v případě voleb 

do Sněmovny reprezentantů Parlamentu Bosny a Hercegoviny a to jak pro klasickou 

distribuci mandátů, tak pro mandáty kompenzační.173 

Co se kompenzačních mandátů týče, v případě, že některý z konstitutivních národů 

nezískal minimální počet čtyř mandátů, jsou mu kompenzačně mandáty přiděleny a to té 

politické straně, která obdržela nejvíce hlasů a disponuje kandidáty na kandidátní 

kompenzační listině.174  

Minimální počet mandátů pro daný národ je nutno zajistit i při ukončení mandátu. 

V případě skončení mandátu nezávislého kandidáta, se musí dle Volebního zákona 

předat mandát opět nezávislému kandidátu a to pocházejícího ze stejného 

konstitutivního národa. Pokud by se vhodný nezávislý kandidát nenašel, mandát bude 

přisouzen politické straně či koalici stejného národa s nejvyšším volebním výsledkem 

v daném volebním obvodě. V případě skončení mandátu člena politické strany, mandát 

putuje dalšímu členu stejné politické strany, tedy i stejného národa v rámci daného 

volebního obvodu. Pokud se takováto osoba už nenajde, mandát se přidělí stejné straně, 

resp. členu kandidátní listiny stejné strany, kandidující ale v rámci jiného volebního 

obvodu.175 Jde tedy o to, že Volební zákon Bosny a Hercegoviny pamatuje v rámci 

dodržování paritního principu i na situaci, kdy je mandát kandidáta konkrétního 

konstitutivního národa ukončen a stanovuje dost striktním způsobem jeho náhradu opět 

v rámci stejného národa. 

5.15.2 Sněmovna lidu Parlamentu Federace Bosny a Hercegoviny 

Horní komora Parlamentu Federace Bosny a Hercegoviny je složena z padesáti osmi 

členů, mezi nimiž jsou jednotlivé konstitutivní národy zastoupeny paritně po sedmnácti 

členech, tedy 17 Bošnjaků, 17 Chorvatů, 17 Srbů a 17 příslušníků ostatních národů. 

Tyto reprezentanti zmíněných orgánů jsou voleni svými zástupci v jednotlivých 

kantonálních shromážděních. Počet volených delegátů je stanoven proporčně vzhledem 

k populaci daného kantonu, přičemž vždy se zohledňuje poslední sčítání lidu či to 

sčítání lidu, které Volební komise Bosny a Hercegoviny určí za směrodatné. Pro 

přepočet hlasů na mandáty je i zde opět použita Saint-Laguëova metoda, kdy se volební 

výsledky dělí celými kladnými čísly a posléze dochází k porovnávání podílů 
                                                 

173 Viz http://www.oscebih.org/documents/25-eng.pdf, s. 26 
174 Viz http://www.oscebih.org/documents/25-eng.pdf, s. 27 
175 Viz http://www.oscebih.org/documents/25-eng.pdf, s. 27 
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jednotlivých stran. Co se samotných výsledků týče, každý z konstitutivních národů musí 

být zastoupen minimálně třemi reprezentanty a to v každém kantonu.176 

Volby do Sněmovny lidu Federace Bosny a Hercegoviny by se měly příslušným 

kantonálním shromážděním svolat co nejdříve po volbách do jednotlivých kantonálních 

shromáždění. Nejpozději mohou být zorganizovány měsíc po jejich oficiálním uznání. 

Před finální distribucí mandátů je nutné potvrzení volebních výsledků ze strany Volební 

komise Bosny a Hercegoviny. Posléze jsou mandáty přisuzovány postupně kandidátům 

s nejvyššími dosaženými výsledky. V případě nezískání minimálního počtu mandátů 

u příslušného konstitutivního národa je nutné mandát doplnit z jiného kantonu. Podobný 

postup je aplikován při rezignaci kandidáta nebo jeho úmrtí. Je nahrazen kandidátem 

dalším v pořadí v rámci stejné kandidátní  listiny nebo, pokud se ani zde kandidát 

nenajde, z kandidátní listiny jiné politické strany reprezentující stejný konstitutivní 

národ. Ať tak, či tak je volební mandát všech kandidátů čtyřletý, v případě rozpuštění 

komory končí výkon volebního mandátu zvolením nových zástupců, již funkci 

vykonávají do dalších už řádných voleb.177 

5.16    9árodní shromáždění Republiky srbské 

Legislativní orgán entity Republiky srbské je tvořen osmdesáti třemi reprezentanty 

registrovaných voličů na území Republiky srbské, kteří své zástupce volí přímo. 

Volební metoda je shodná s metodou uplatňovanou na území entity Federace Bosny 

a Hercegoviny a to včetně kompenzačních mandátů. Konstitutivní národy musejí být 

zastoupeny minimálně čtyřmi reprezentanty, kteří, stejně jako ostatní členové komory, 

vykonávají mandát po dobu čtyř let.178 

Volby do Národního shromáždění Republiky srbské probíhají v  minimálně šesti 

volebních obvodech. V rámci těchto obvodů jsou rozdělovány minimálně čtyři mandáty 

a maximálně mandátů patnáct. Součástí jednoho z nich je stejně jakou Federace Bosny 

a Hercegoviny distrikt Brčko. Volební zákon určuje počet volených mandátů v rámci 

jednotlivých volebních obvodů tak, že nejdříve vydělí celkový počet registrovaných 

voličů na území Republiky srbské celkovým počtem mandátů, jež se mají rozdělit. Tím 

dostaneme jakousi kvótu. Dále touto kvótou vydělíme počet registrovaných voličů 

v rámci konkrétního volebního obvodu. Výsledek je počet mandátů, o které se mohou 

                                                 
176 Viz http://www.oscebih.org/documents/25-eng.pdf, s. 28 
177 Viz http://www.oscebih.org/documents/25-eng.pdf, s. 29 
178 Viz http://www.oscebih.org/documents/25-eng.pdf, s. 29 
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kandidáti v rámci tohoto volebního obvodu ucházet.179 V případě neschopnosti alokace 

mandátů dle celých čísel se použije metoda nejvyšších zbytků.180 

5.17  Rada lidu Republiky srbské 

 Složení tohoto orgánu je jako u všech bosensko-hercegovských orgánů také založeno 

na paritním zastoupení všech konstitutivních národů. Bošnjaci, Srbové a Chorvati jsou 

zastoupeni po osmi členech, zatímco příslušníci jiných národů disponují čtyřmi členy. 

Zástupci jsou voleni příslušnými výbory v rámci Národního shromáždění. Volební 

výsledky musejí být před finální alokací mandátů potvrzeny ze strany Volební komise 

Bosny a Hercegoviny. Mandát je klasicky distribuován postupně nejúspěšnějším 

kandidátům opět dle metody Saint-Laguë. Volby mají probíhat co nejdříve po volbách 

do Národního shromáždění a ne déle než jeden měsíc po vyhlášení výsledků voleb do 

zmíněné komory. Mandát opět trvá čtyři roky, jeho délka však může být omezena na 

základě rozhodnutí Národního shromáždění nebo kvůli rozpuštěné tohoto orgánu.  

5.18 Předsednictví Republiky srbské 

Předsednictví lze definovat jako přímo volený orgán, kdy se jeden Prezident a dva 

Viceprezidenti dostávají do funkce na základě přímé volby registrovaných voličů na 

území Republiky srbské. Každý volič může vyjádřit pouze jednu svoji preferenci. 

I v tomto případě je zachována parita konstitutivních orgánů, přičemž vítězí vždy ten, 

co obdržel nejvíce hlasů. Posléze z těchto tří vítězů se stává ten nejúspěšnější181 

Prezidentem a ostatní Viceprezidenty.182 

5.19 Změny v termínu konání voleb 

Volební zákon Bosny a Hercegoviny umožňuje organizaci opakovaných voleb. 

Podmínkou je zde použití stejných kandidátních listin a stejných výtahů z Centrálního 

voličského registru, které se použily v průběhu anulovaných voleb. Zákon také zmiňuje 

variantu posunutí data konání voleb, kdy volby v daném volebním obvodu nemohly být 

                                                 
179 Například pokud je čistě teoreticky celkový počet registrovaných voličů v Repulice srbské 

1 000 000 a počet mandátů 100, kvóta vychází jako 10 000, pokud ve vybraném volebním obvodu je 

zaregitrováno například 20 000 voličů, po vydělení kvótou se dostaváma k číslu 2, resp. ke dvěma 

mandátům, o které by se ve volbním obvodě mělo bojovat 
180 Viz http://www.oscebih.org/documents/25-eng.pdf, s. 29 
181 Tedy ten, kdo z tří vybraných zástupců konstitutivních národů obdržel nejvíce hlasů 
182 Viz http://www.oscebih.org/documents/25-eng.pdf, s. 32, 33 



 

61 

uspořádány ve stanovený den. O posunutí dne voleb rozhoduje Volební komise Bosny 

a Hercegoviny.183 Odložené volby se musejí konat minimálně sedm dní a maximálně 

třicet dní od původně stanoveného data voleb. Jak již bylo v této kapitole práce 

uvedeno, volby mají své pevné datum, tedy první říjnovou neděli, přičemž odklon od 

tohoto termínu je možný pokud se datum kryje s konkrétním náboženským svátkem 

daného konstitutivního národa. Tuto skutečnost nelze opomíjet. Náboženství patří 

společně s národnostní příslušností k hlavním aspektům, na základě kterých lze vymezit 

jednotlivé segmentální štěpné linie. Nabourávání či ignorování těchto skutečnosti by 

logicky rozhodně k nekomplikovanému průběhu voleb nepřispělo. 

 

5.20 Role médií 

Neopomenutelnou úlohu hrají i v Bosně a Hercegovině v předvolebním období média. 

Jejich role začíná dle Volebního zákona Bosny a Hercegoviny šedesát dní před 

volebním dnem. V tomto období mají média spravedlivě a nestranně prezentovat 

jednotlivé politické strany, koalice či uskupení nezávislých kandidátů. Jejich úkolem je 

poskytovat potenciálním voličům informace související s tématy vztahujícími se 

k předvolební kampani a volebnímu procesu jako takovému. Na zajišťování 

nestrannosti dbají kompetentní autority na všech úrovních.184   

V období třiceti dnů před konáním voleb mají jednotlivé politické strany, koalice či 

uskupení nezávislých kandidátů právo prezentovat se v médiích v samostatných blocích. 

Tyto přímé vstupy za účelem informování voličů jsou jednotlivým uchazečům ve 

volbách poskytovány zdarma185. Jejich množství, vysílací čas a geografický rozsah186 

pouze reguluje Volební komise Bosny a Hercegoviny.187 

Volební zákon Bosny a Hercegoviny specifikuje období tzv. kampaňového ticha, kdy je 

v časovém úseku dvaceti čtyř hodin před otevřením volebních místností zakázána 

jakákoli propagace volebních kandidátů. Tento zákaz trvá až do doby, kdy jsou volební 

místnosti uzavřeny. Podobně je stanoven i časový úsek sedmdesáti dvou hodin před 

otevřením volebních místností, během kterých se nesmí zveřejňovat žádné volební 

                                                 
183 Viz http://www.oscebih.org/documents/25-eng.pdf, s. 34 
184 Viz http://www.oscebih.org/documents/25-eng.pdf, s. 36, 37 
185 Jakákoli placená propagace politického subjektu v médiích je zakázána 
186 Volební komise Bosny a Hercegoviny rozhoduje, kam budou jednotlivé vstupy přenášeny 
187 Viz http://www.oscebih.org/documents/25-eng.pdf, s. 37 
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prognózy související s volebními výsledky. Tento zákaz platí až do uzavření volebních 

místností.188 

5.21 Volební pozorovatelé 

Podobně jako média je srovnatelně důležitá i přítomnosti mezinárodních volebních 

pozorovatelů, kterým Volební zákon Bosny a Hercegoviny umožňuje kontrolu 

volebního procesu za podmínky jejich akreditace. Jejich činnosti musí probíhat 

v souladu se zmíněným zákonem, kdy pozorování má být nestranné včetně respektování 

tajnosti hlasovacích lístků. Každý pozorovatel má mít zajištěn přístup k příslušným 

dokumentům a k veřejným schůzím volební komise. V průběhu sledování volebního 

procesu umožňuje Volební zákon Bosny a Hercegoviny jednotlivým pozorovatelům 

kontaktovat jakoukoli osobu činnou ve volebním procesu a zároveň volný vstup jak do 

prostoru Centrálního voličského registru, tak do jednotlivých hlasovacích místnostní 

a center sčítání hlasovacích lístků. Každý mezinárodní představitel může mít pouze dva 

zástupce.189 Volební zákon stanovuje podmínku nošení akreditace vždy, kdy 

mezinárodní pozorovatel vykonává svoji činnost. Zároveň Volební zákon zakazuje 

nošení jakýchkoli symbolů vyjadřující jeho identifikaci s konkrétní politickou stranou, 

koalicí či uskupením nezávislých kandidátů. Aby mezinárodní pozorovatel získal 

akreditaci, musí žádat u Volební komise Bosny a Hercegoviny, která je při splnění 

určitých podmínek povinna žádost zvážit a akreditaci vydat.190 Jednou z podmínek pro 

působení mezinárodního pozorovatele je jeho záštita ze strany občanské asociace, tedy 

organizace, pro kterou pozorovatel své pozorování má vykonávat. Kritéria pro danou 

asociaci definuje opět Volební komise Bosny a Hercegoviny. Daná občanská asociace 

nesmí být vytvořena či financována politickou stranou, koalicí atp. registrovanou pro 

účast ve volbách. Pokud je tato podmínka splněna a daná asociace o splnění vydá 

písemné prohlášení, zbývá už jen druhá část žádosti, což je seznam jmen osob 

navrhovaných mezinárodních pozorovatelů a jejich národních identifikačních čísel.191 

Volební komise Bosny a Hercegoviny stanovuje také finální datum, do kterého museí 

být jednotlivé žádosti podány. Pokud některou z podaných žádostí odmítne, žadatel má 

právo podat na Volební komisi Bosny a Hercegoviny stížnost. Dále, pokud mezinárodní 

                                                 
188 Viz http://www.oscebih.org/documents/25-eng.pdf, s. 37 
189 Viz http://www.oscebih.org/documents/25-eng.pdf, s. 37 
190 Viz http://www.oscebih.org/documents/25-eng.pdf, s. 37 
191 Viz http://www.oscebih.org/documents/25-eng.pdf, s. 38 
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představitel během svého působení vypozoruje jakékoli rozpory oproti řádnému 

volebnímu procesu, má díky Volebnímu zákonu Bosny a Hercegoviny možnost o této 

skutečnosti informovat jak příslušnou volební komisi, volební výbor nebo Radu pro 

stížnosti a odvolání.192 Role mezinárodních pozorovatelů bude dle mého názoru 

podstatná i v následném vývoji země a to zejména v souvislosti s do velké míry 

nestranným zpracováváním informací získaných během volebního klání. Tyto 

informace by měly být oklestěny o jakýkoli nacionální podtext či religiózní nádech a 

zejména přinést řadu doporučení, jejichž dodržování by ještě více zkvalitnilo organizaci 

voleb. Pozorovatelé jakožto přímí účastníci a zároveň povětšinou experti na volební 

problematiku jsou schopni odhalit nedostatky, ke kterým může během náročného dne 

voleb dojít, mají možnost hlídat a posléze referovat o všech krocích, jež měly být 

dodrženy a určit příčiny, na základě kterých došlo v této souvislosti k určitým 

pochyběním. Výstupy jejich pozorování lze posléze začlenit do dalšího proškolování 

organizátorů voleb či dokonce do možných změn samotného Volebního zákona.  

5.22 Distrikt Brčko 

Občané Bosny a Hercegoviny, kteří jsou zaregistrováni jako obyvatelé distriktu Brčko, 

mají právo volit jak do jednotlivých orgánů této oblasti, tak do orgánů příslušné entity. 

Dále se mohou účastnit volebního boje o posty v Předsednictví Bosny a Hercegoviny, 

stejně jako ve Sněmovně reprezentantů Parlamentního shromáždění Bosny 

a Hercegoviny.193  

 Volební výdaje jsou vždy navázány na stupeň, ve kterém k volebnímu procesu dochází. 

Jsou tedy součástí rozpočtů samotného distriktu Brčko, dále rozpočtů jednotlivých entit 

až po rozpočet centrální. Volební zákon Bosny a Hercegoviny definuje pro Volební 

komisi distriktu Brčko stejná práva a povinnosti jako pro jednotlivé Obecní volební 

komise. Průběh voleb v distriktu je také shodný s průběhem voleb do Obecních rad 

a shromáždění.194  

                                                 
192 Viz http://www.oscebih.org/documents/25-eng.pdf, s. 38 
193 Viz http://www.oscebih.org/documents/25-eng.pdf, s. 38 
194 Viz http://www.oscebih.org/documents/25-eng.pdf, s. 38, 39 
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5.23 Přechodová a finální opatření 

5.23.1 Práva a povinnosti přesídlených osob 

Jedním z negativních projevů občanské války v Bosně a Hercegovině byl velký přesun 

obyvatelstva zaznamenaný v celé oblasti, proto ani Volební zákon nemůže logicky tuto 

skutečnost opomenout a musí definovat jak práva, tak povinnosti přesídlených osob 

v rámci volebního procesu. 

Občan Bosny a Hercegoviny, který byl přesídlen a splňuje všeobecné podmínky, co se 

aktivního volebního práva týče, má právo se zaregistrovat a volit v té obci, jež 

permanentně osidloval před svým přesídlením ve shodě s posledním sčítáním lidu. Volit 

jinde může pouze v tom případě, když doloží, že došlo ke změně jeho trvalého bydliště 

s tím, že nabyl toto nové bydliště nejpozději šest měsíců před stanoveným dnem voleb. 

Další možnost, jak volit jinde je, že daný občan předloží důkaz, na základě kterého lze 

doložit jeho občanská registrace v rámci jiné obce. Tato registrace musí proběhnout 

nejpozději šest měsíců před stanoveným volebním dnem.195 

Pokud kterýkoli občan Bosny a Hercegoviny osidluje dům či byt, jež je součástí 

konkrétní obce, ke kterému však daný občan nedisponuje vlastnickým právem, přichází 

tak tato osoba o možnost účastnit se v dané obci voleb a to do té doby, dokud neopustí 

neprávem obývaný prostor ve prospěch skutečného vlastníka a nezaregistruje se v té 

obci, ve které má skutečné trvalé bydliště v souvislosti s posledním sčítání lidu.196 

Hrozba omezení práv občana je dle mého názoru v této souvislosti nezbytná. 

Neoprávněné obývání cizí nemovitosti je častou příčinou zhoršené koexistence 

konstitutivních národů, přičemž případy obsazování příbytků bez vlastnického práva lze 

najít shodně na všech stranách, tedy jak u Bošnjaků, Chorvatů, tak Srbů. Je tedy 

nezbytné zaujmout sjednocující stanovisko, dle kterého bude rozhodně toto nezákonné 

obohacování odsouzeno. 

Volební zákon Bosny a Hercegoviny neopomíjí ani občany se statutem uprchlíka. Ti se 

mají zaregistrovat a posléze volit, obdobně jako ostatní občané, v obci, kde na základě 

posledního sčítání obyvatel měli trvalé bydliště. V jiné obci je jejich volba možná pouze 

                                                 
195 Viz http://www.oscebih.org/documents/25-eng.pdf, s. 40 
196 Viz http://www.oscebih.org/documents/25-eng.pdf, s. 40 
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tehdy, pokud doloží důkaz o změně bydliště a to v období od posledního sčítání 

obyvatel do získání statutu uprchlíka.197  

Volební zákon Bosny a Hercegoviny dále specifikuje podmínky v souvislosti 

s neoprávněným držením majetku a vykonáváním mandátu. Zmíněný zákon vyloženě 

zakazuje kandidovat ve volbách či vykonávat oprávněně nabytý mandát těm osobám, 

které odmítly uvolnit majetek, jehož skutečným vlastníkem nejsou ony, ale uprchlík či 

osoba přesídlená. Stejné podmínky platí i pro majetek vlastněný příslušnou obecní 

autoritou zodpovědnou za ubytování občanů či zodpovědným orgánem v rámci 

Ministerstva pro uprchlíky a přesídlené osoby na území Republiky srbské.198 Dané 

osobě je stanoven konečný termín, do kterého musí obývaný prostor opustit. Datum je 

specifikováno buď administrativním rozhodnutím, nebo exekučním rozhodnutím, resp. 

certifikátem vydaným ze strany Komise pro stížnosti o nemajetném vlastnictví 

uprchlíků a přesídlených osob, nebo samostatným rozhodnutím soudu, na jehož základě 

má být majetek vrácen skutečnému majiteli, či rozhodnutím soudu, kterým je uznán 

nárok žadatele o navrácení majetku. Na opuštění daného majetku má osoba sto dvacet 

dní. 199 

Podobně jako osobě, jež odmítla vrátit majetek, ke kterému ji nevázalo skutečné 

vlastnické právo, ani osobě, jež byla obviněna ze závažného porušování implementace 

Daytonské mírové všeobecné rámcové dohody, není dovoleno kandidovat ve volbách či 

dokonce vykonávat mandát. O ztrátě pasivního volebního práva zde rozhoduje 

Prozatímní volební komise nebo Subkomise pro volební stížnosti. Stejnou pravomoc má 

však i Vysoký představitel pro Bosnu a Hercegovinu. Stanovené podmínky platí i pro 

vojenské představitele včetně bývalých vojenských představitelů.200 Úkolem Volební 

komise Bosny a Hercegoviny je zajistit, aby žádná z certifikovaných politických stran či 

koalic atp. neobsahovala kandidáty, jež by nesplňovali výše popsané podmínky. Pokud 

by daná volební komise narazila na osobu nevyhovující a zabraňující politické straně 

účasti ve volbách, informuje konkrétní politickou stranu o možnosti nevhodné 

kandidující osoby nahradit.201 

                                                 
197 Viz http://www.oscebih.org/documents/25-eng.pdf, s. 40 
198 Viz http://www.oscebih.org/documents/25-eng.pdf, s. 40 
199 Viz http://www.oscebih.org/documents/25-eng.pdf, s. 40 
200 Viz http://www.oscebih.org/documents/25-eng.pdf, s. 40 
201 Viz http://www.oscebih.org/documents/25-eng.pdf, s. 41 
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5.24 Obecná charakteristika Volebního zákona - shrnutí 

Volební zákon Bosny a Hercegoviny patří mezi hlavní dokumenty, jejichž dodržování 

je stěžejní pro budoucí demokratický vývoj země. I z tohoto důvodu se jedná o poměrně 

rozsáhlý text, který musí reagovat na specifické lokální podmínky panující jak v zemi, 

tak celém regionu. Z tohoto důvodu jsou rozebírány například speciální varianty 

hlasovacích lístků, explicitně je dáno zastoupení žen, vysvětleny jsou podrobně 

podmínky, na základě kterých se politický subjekt může účastnit voleb včetně 

záležitostí, které mohou jeho účast zkomplikovat. Nezbytná je část věnující se roli 

médií a v neposlední řadě také volebním pozorovatelům. Fungování médií by si 

zasloužilo podrobnější analýzu, v souvislosti s rozsahem této práce, to však nelze. I přes 

svou kvalitu bude Volební zákon i nadále nutno revidovat v souvislosti se změnami, jež 

mohou v následujícím vývoji nastat, přičemž nelze očekávat příliš změn procedurálního 

charakteru, ale spíše podmínek certifikace politických subjektů zejména co se počtu 

potřebných podpisů týče.    

6 Politické strany Bosny a Hercegoviny 

6.1 Politické strany obecně 

Již v průběhu zejména však po ukončení válečného konfliktu figurovaly na stranickém 

spektru zejména tři hlavní politické subjekty. Strana demokratické akce (SDA), Srbská 

demokratická strana (SDS) a Chorvatské demokratické společenství (HDZ), které 

působily jako stěžejní politické subjekty Bošnjaků, Srbů, resp. Chorvatů. Pro všechny, 

zejména však pro SDA a HDZ byl typický nacionalismus stavící do opozice proti 

myšlence celistvé Bosny a Hercegoviny. Jejich radikalismus byl po válce do jisté míry 

utlumen díky opatření, která jsem již rozebírala v analýze Volebního zákona. Jde o to, 

že součástí politické strany nemůže být osoba odsouzená či souzená Mezinárodním 

soudním tribunálem v Haagu. Nejenže taková to osoba pozbývá pasivního volebního 

práva, zároveň ji Volební zákon zbavuje i možnosti jít volit. Pokud se daná osoba přeci 

jen objeví na kandidátní listině nějaké politické strany, daná strana do doby, než osobu 

nenahradí vhodným jiným kandidátem, nemůže být certifikována, a tudíž se účastnit 

voleb jako celek. 

Postupně se tak, částečně i díky tlaku mezinárodního společenství, utvářely politické 

strany, které de facto byly spojeny s konkrétním národem, ale veřejně prezentovaly svůj 
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nadnárodní charakter. Jako příklad těchto stran, které budu následně rozebírat lze uvést 

Sociálně demokratickou stranu Bosny a Hercegoviny (SDP) a Stranu za Bosnu a 

Hercegovinu (SBiH). 

Před samotným rozborem konkrétních politických stran je nutné uvést jeden zásadní 

fakt. Politické strany v Bosně a Hercegovině nelze zkoumat pouze jako subjekty 

s celostátní působností. Výrazně důležitější jsou jejich vazby na danou entitu. Tento fakt 

potvrzuje skutečnost jejich vzájemného nepřekrývání se, co se geografického působení 

týče. Strany, které jsou úspěšné v Republice srbské, dosahují minimálních zisků na 

území Federace Bosny a Hercegoviny, zatímco politické strany s nejvíce voliči na 

území Federace oslovují v Republice srbské pouze nesrbské voliče.202      

6.2 Politické strany – analýza konkrétních subjektů 

6.2.1 Chorvatské demokratické společenství 

Tento hlavní politický subjekt chorvatského národa je důkazem napojení zejména dvou 

bosensko-hercegoviských národů na okolní sousedské státy. Jedná se tedy logicky 

o Srby na Srbsko a Chorvaty na Chorvatsko. Propojenost Chorvatů je tedy patrná 

i v politické oblasti, kdy Chorvatské demokratické společenství v Bosně a Hercegovině 

je pobočka stejnojmenné politické strany v Chorvatsku.203 V souvislosti s tímto 

napojením je pro Chorvatské demokratické společenství charakteristické úsilí 

o vytvoření třetí entity založené na obyvatelích převážně chorvatské národnosti. Tato 

myšlenka nahradila radikálnější požadavek na připojení Chorvaty osídlených oblastní 

k Chorvatsku. I přesto však tato politika způsobuje komplikace ve fungování 

podaytonského uspořádní. Jako příklad lze uvést krizi, ke které došlo během působení 

třetího vysokého představitele Wolfganga Petritsche v roce 2001, kdy představitel 

bosenských Chorvatů Ante Jelavić vyzýval v souvislosti s požadavkem vytvoření třetí 

chorvatské entity k bojkotu institucí státu. Situace se vyhrotila v souvislosti s organizací 

referenda, jehož stěžejní otázka byla založena na vůli bosenských Chorvatů vytvořit 

vlastní entitu. Podle výsledků se 100% z 70% zúčastněných vyslovilo pro její vznik. 

Mezinárodní společenství v čele s Petrischem nemohlo jednak jinak, než Jelaviće 

                                                 
202 http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=277 (Šedo, J., Stranický systém Bosny a Hercegoviny po 

Daytonu, Středoevropské politické studie, 2006, s. 9)  
203 Viz Kubát, M. a kolektiv, Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy, Eurolex 

Bohemia, Praha, 2004, s. 72 
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odvolat z jeho úřadu. Jeho aktivity by mohly podkopat, resp. již podkopávaly snahu 

mezinárodního společenství zachovat Bosnu a Hercegovinu jakožto jednotný stát. 

V souvislosti s odvoláním Jelaviće došlo ke zmrazení účtů Chorvatského 

demokratického společenství.204  

Přestože se v dnešní době strana prezentuje umírněněji, její dominantní postavení 

v území osídleném Chorvaty a to zejména na západě Bosny a Hercegoviny, je nesporný. 

Živá tak zůstává i myšlenka vytvoření třetí entity. V této souvislosti připravila 

organizace European Stability Initiative návrh řešení, který by nahradil současné 

daytonské uspořádání novým federálním uspořádáním. Návrh byl prezentován 8. 

července 2004 a jeho podstatu tvoří třístupňová federální struktura (federální, regionální 

a lokální), resp. dvanáct kantonů s tím, že deset už nyní existuje na území Muslimsko-

Chorvatské federace, jedenáctý by představoval distrikt Brčko a posledním dvanáctým 

kantonem by se stala celá Republika srbská. Osobně tento způsob řešení nepovažuji za 

šťastný. Nespatřuji v něm velký rozdíl od dosavadního uspořádání zejména z důvodu 

zachování Republiky srbské jakožto jednotného kantonu. Návrh se prezentuje jako 

federalismus nezaložený na etnické bázi, avšak zachování celistvé Republiky srbské 

tuto skutečnost do velké míry popírá.205   

  

6.2.2 Strana demokratické akce 

Tato strana je majoritním subjektem na politické scéně zastupující bošnjacké 

obyvatelstvo. Strana demokratické akce vznikla v roce 1990 s tím, že v čele této často 

charakterizované strany jakožto strany autokratické komunistického typu byl jeden ze 

tří hlavní vyjednavačů ukončení válečného konfliktu a to Alja Izetbegović.206 Jeho 

patrný vliv a celkově fakt, že se k této osobě strana stále hlásí je patrné i z jejich webu, 

na kterém je Alja Izetbegović znázorněn téměř jako symbol strany. Tato strana 

deklaruje svou podporu celistvé Bosně a Hercegovině, ve které by byl kladen důraz na 

lidská práva skrze dodržování Evropské konvence o lidských právech a svobodách. 

                                                 
204 Viz http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=276 (Kasum, D., Vývoj politického systému Bosny 

a Hercegoviny po Daytonu a jeho současná podoba, Středoevropské politické studie, s. 7) 
205 http://www.e-polis.cz/komparace/99-reforma-politickeho-systemu-bosny-a-hercegoviny.html 

(Riegl, M., Reforma politického systému Bosny a Hercegoviny, E-polis, 2005, s. 2-4) 
206 Viz Kubát, M. a kolektiv, Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy, Eurolex 

Bohemia, Praha, 2004, s. 72 
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Vyjadřuje se pozitivně k členství země v Evropské unii a NATO, přičemž v této 

souvislosti klade důraz na aktivity podmiňující přistoupení k Partnerství pro mír, a 

kladně hodnotí podepsání Stabilizační a asociační dohody.207 Strana demokratické akce 

tvoří výjimku v souvislosti s výše uvedeným faktem nepřekrývání působení politických 

stran přes entity. Tato strana je úspěšná i na území Republiky srbské. Svůj hlas jí zde 

udělují jednak ti bošnjačtí obyvatelé, které se do oblastí s majoritní srbskou populací 

vrátili po válce nebo ti, kdo v těchto oblastech nežijí, ale vykonávají zde své aktivní 

volební právo osobně nebo poštou. Obecně je strana úspěšnější více na venkově než ve 

městech.208 V současné době stojí v jejím čele jako předseda Souleiman Tihić.209 

6.2.3 Strana za Bosnu a Hercegovinu 

Kromě stran reprezentujících vždy jeden hlavní segment společnosti figuruje na 

politickém poli Bosny a Hercegoviny i subjekt snažící se propagovat celistvost Bosny a 

Hercegoviny a reprezentovat obyvatelstvo spřízněné nikoli pouze na národnostním 

základě, ale zejména na shodě názorové. I přes tuto snahu daná politická strana ještě 

nepřekonala svůj bošnjacký původ, i to je jeden z důvodů její původní spolupráce 

zejména se Stranou demokratické akce.210 Oproti SDA je však tento politický subjekt 

mnohem mladší. Součástí stranického spektra se stal až v roce 1996, kdy byl založen 

Harisem Silajdžićem. I před deklaraci nadetnického charakteru jsou jejími voliči 

zejména umírnění Bošnjaci, kteří podporují myšlenku samostatné a celistvé Bosny a 

Hercegoviny, jež se bude postupně začleňovat do evropských struktur, čímž dojde 

k zlepšení její jak politické, tak zejména ekonomické situace. Tito voliči jsou logicky 

koncentrování zejména v městech včetně hlavního města Sarajeva a dále Goražde.211 

                                                 
207 Viz http://www.sda.ba/files/file/DEKLARACIJA_SDA.pdf (Oficiální web politické strany, 

staženo dne 28.3. 2009) 
208 http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=277 (Šedo, J., Stranický systém Bosny a Hercegoviny po 

Daytonu, Středoevropské politické studie, 2006, s. 8) 
209 Viz www.sda.ba (Oficiální web politické strany, staženo dne 28.3. 2009) 
210 Viz Kubát, M. a kolektiv, Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy, Eurolex 

Bohemia, Praha, 2004, s. 72 
211 http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=277 (Šedo, J., Stranický systém Bosny a Hercegoviny po 

Daytonu, Středoevropské politické studie, 2006, s. 8) 
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6.2.4 Sociálně-demokratická strana Bosny a Hercegoviny 

Podobně jako Straně za Bosnu a Hercegovinu ani Sociálně-demokratické straně Bosny 

a Hercegoviny se nedaří proniknout do srbských, resp. chorvatských oblastí a získat tam 

značnější voličskou podporu. Jedná se o nástupnický subjekt původní komunistické 

strany, který v souvislosti s propagací obecných požadavků zdůrazňuje zejména sociální 

aspekty. Další podobnost se Stranou za Bosnu a Hercegovinu lze najít také v jejím 

voličstvu. Podporují ji obyvatelé zejména ve městech a to opět včetně Sarajeva.212 

Sociálně-demokratická strana byla utvořena roku 1999, tedy rok před svým zatím 

největším volebním úspěchem v parlamentních volbách 2000. Vznikla sloučením dvou 

subjektů podobné politické orientace. V jejich čele tehdy stáli Zlatko Lagumdžij a Selim 

Bešlagić. Ti si také posléze logicky rozdělili nejdůležitější posty v nově vzniklém 

subjektu, kdy Lagumdžij se stal předsedou strany a Bešlagić místopředsedou.213 

 

6.2.5 Srbská demokratická strana 

Podobně jako u Strany demokratické akce i tento pro změnu hlavní srbský politický 

subjekt založil jeden z vyjednavačů v Daytonu a to Radovan Karadžić. Jedná se o 

nacionalistický subjekt prosazující centralizaci v uspořádání země.214 Další podobnost 

se Stranou demokratické akce je v její voličské základně. Stejně jako u SDA získává 

podporu především u venkovských voličů. Konkrétně se jedná oblasti ve východní 

Bosně a Hercegovině a kolem území distriktu Brčko.215 

6.2.6 Svaz nezávislých sociálních demokratů 

Mezi mladší politické subjekty lze zařadit také Svaz nezávislých sociálních demokratů. 

Tato strana před svým sloučením s Demokratickou socialistickou stranou užívala místo 

Svazu název Strana nezávislých sociálních demokratů. K uvedenému sloučení došlo 

                                                 
212 http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=277 (Šedo, J., Stranický systém Bosny a Hercegoviny po 

Daytonu, Středoevropské politické studie, 2006, s. 8) 
213 Kubát, M. a kolektiv, Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy, Eurolex Bohemia, 

Praha, 2004, s. 72 
214 Viz Kubát, M. a kolektiv, Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy, Eurolex 

Bohemia, Praha, 2004, s. 72 
215 http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=277 (Šedo, J., Stranický systém Bosny a Hercegoviny po 

Daytonu, Středoevropské politické studie, 2006, s. 8) 
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v roce 2002. Od této doby se strana, která je obecně charakterizována svým důrazem na 

sociální cítění, přibližuje k zatím nejsilnějšímu srbskému subjektu - Srbské 

demokratické straně a to zejména voličskou podporou ve městě Banja Luka a jejím 

okolí. V čele Svazu stojí Milorad Dodik. Přestože alespoň zpočátku mohl Svaz vyznít 

umírněně včetně souhlasu s výstupy Daytonské dohody216, dnes je situace výrazně 

rozdílná. Hlavní reprezentant Strany, Milorad Dodik, vystupuje ostře proti dalšímu 

setrvání Republiky srbské v jednotné Bosně a Hercegovině. Jeho cílem je vyvolání 

referenda v oblasti, což by mu legitimizovalo odtržení entity od Bosny a Hercegoviny a 

posléze její připojení k Srbsku. Naboural by tak celkový systém, který se snaží 

mezinárodní společenství s pomocí umírněných politických subjektů v Bosně udržet. 

Kvůli němu také skončila neúspěšně již dříve zmíněná únorová jednání o novelizaci 

Ústavy. Lze skoro říci, že Dodikovo působení v centru politického rozhodování blokuje 

Bosně a Hercegovině jakýkoli pokrok v politické a ekonomické oblasti, protože popírá 

zásadní fakt, tedy Bosnu a Hercegovinu jako celistvý stát. 

6.2.7 Strana demokratického pokroku Republiky srbské 

Naprosto nejmladší člen politického spektra je Strana demokratického pokroku 

Republiky srbské založená v roce 1999. Tato strana již ve svém názvu explicitně 

informuje o tom, kde se chystá zejména působit a oslovovat své budoucí voliče. 

Podobně jako Svaz nezávislých sociálních demokratů je i Strana demokratického 

pokroku Republiky srbské neúspěšná v oblastech blízko distriktu Brčko. Na rozdíl od 

Svazu však Strana demokratického pokroku více podporuje podaytonské uspořádání a 

vyjadřuje větší snahu a ochotu účastnit se vlád na centrální, resp. celostátní úrovni.217 

7 Volby 1998-2008 

7.1 Úvodní fakta 

Jak již bylo nastíněno v úvodu, tato kapitola budu zaměřena na stručný rozbor průběhu 

voleb a volebních výsledků od prvních poválečných voleb v Bosně a Hercegovině, 

přičemž hlavní důraz bude kladen na poslední parlamentní volby v roce 2006. Toto 
                                                 

216 http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=277 (Šedo, J., Stranický systém Bosny a Hercegoviny po 

Daytonu, Středoevropské politické studie, 2006, s. 8) 
217 http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=277 (Šedo, J., Stranický systém Bosny a Hercegoviny po 

Daytonu, Středoevropské politické studie, 2006, s. 8) 
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rozhodnutí zaměřit se zejména na poslední volby do legislativního orgánu je 

opodstatněno v již samotném názvu diplomové práce, aneb zjistit to, do jaké míry 

skutečně posloužilo zavedení konsociační demokracie k definitivnímu vyřešení 

válečného konfliktu pomohou nejvíce výsledky právě z posledních voleb. Průběhy 

starších volebních klání by však neměly být opomíjeny. Jsou nezbytné 

z komparativních důvodů a zejména pro celkové pochopení vývoje. Kam se však Bosna 

a Hercegovina od konce občanské války skutečně dopracovala, nám rozhodně ukáže 

zvláště podrobnější analýza již zmíněných parlamentních voleb 2006. 

Kromě výsledků parlamentních voleb však bude užitečné zmínit i výsledky voleb do 

legislativních orgánů jednotlivých entit. V této souvislosti se přikláním k názoru Jakuba 

Šedy, dle kterého nemusí být celostátní úroveň vždy dostatečně vypovídající a to 

zejména v souvislosti s vývojem v entitě Republiky srbské, kde posilující subjekty 

v rámci této entity představují jisté ohrožení nejsilnější Srbské demokratické strany, a 

však při zkoumání volebních výsledků této strany pouze z celostátního hlediska, se jeví 

SDS jako neohrozitelný vítěz. 218    

7.2 Parlamentní volby 1996 

Při rozboru stranického systému byla v souvislosti s poválečným obdobím zdůrazněna 

dominance politických subjektů, jež představovaly hlavní reprezentanty jednotlivých 

konstitutivních národů. Tato dominance se odrazila i ve volební podpoře těmto 

politickým stranám a to jak na úrovni entit, tak celostátní úrovni. Dominantní subjekty 

v podstatě neměly vážné konkurenty. Ve Federaci přes 50 % vybojovala Strana 

demokratické akce (SDA), což stačilo na 78 mandátů. Hned na druhé místo se podařilo 

dopracovat Chorvatskému demokratickému společenství (HDZ) s více než 25% hlasů, 

na základě kterých bylo straně uděleno 36 mandátů. Podobná situace nastala i 

v Republice srbské, kde majoritní Srbská demokratická strana (SDS) obdobně jako 

SDA ve Federaci oslovila přes 50% voličů, což jí zajistilo 45 mandátů.219 Úspěchy SDA 

byly zaznamenány i zde. Strana se dopracovala k 14 mandátům. Silná podpora SDA na 

území Republiky srbské již byla jednou vysvětlována. Způsobují ji buď navrátilci, kteří 

byli nuceni svůj domov opustit během válečného konfliktu, nebo ti, kteří se sice 

                                                 
218 Viz http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=277 (Šedo, J., Stranický systém Bosny a Hercegoviny po 

Daytonu, Středoevropské politické studie, 2006, s. 2) 
219 http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=277 (Šedo, J., Stranický systém Bosny a Hercegoviny po 

Daytonu, Středoevropské politické studie, 2006, s. 9, 10) 
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nevrátili, ale stále zde uplatňují své aktivní volební právo. Výrazné postavení SDA je 

patrné i na celostátní úrovni. Zde strana celkem vybojovala 19 mandátů, které 

odpovídají necelým 38% hlasů voličů. Na druhém místě sice skončila a na třetím HDZ, 

ale získaly pouze 9, resp. 8 mandátů. Zajímavé je, že po sečtení jejich voličské podpory 

se dostáváme také k cca 38% hlasů voličů.220 Cca 76% hlasů tak v prvních poválečných 

volbách na celostátní úrovni si připsali hlavní etnické politické strany. Mezi další 

subjekty, které se i přes své mizivé výsledky dopracovaly k mandátu lze zmínit na 

úrovni Federace Spojenou listinu Bosny a Hercegoviny (ZL), která sdružovala subjekty 

sociálně demokratické orientace. Konkrétně se jednalo o Sociálně-demokratickou stranu 

Bosny a Hercegoviny (SDP) a Unii bosensko-hercegovských sociálních demokratů. 

Jejich dosažení celkem 11 mandátů se téměř vyrovnala pouze Strana za Bosnu 

a Hercegovinu (SBiH) se svými 10i mandáty. Zbývající dva subjekty, Demokratický 

národní svaz a Chorvatská strana práva, si se svými výsledky sice zajistily vstup do 

hlavního legislativního orgánu, ale konkurovat ZL, natož etnickým stranám 

nemohou.221 Odlišná situace panovala v Republice srbské. Hlavní rozdíl od vítěze 

voleb, SDS, sice výrazný byl, posléze se ale mezi dalšími úspěšnými stranami rozdíly 

výrazně zmenšily. SDA obdržela již zmíněných 14 mandátů, Národní svaz za svobodu 

a mír222 10 a Srbská radikální strana Republiky srbské 6. Jediný výraznější odstup byl 

zaznamenán oproti poslednímu jmenovanému subjektu a Demokratickému 

vlasteneckému bloku, který si zajistil pouhé dva mandáty. Podobně nízký zisk byl 

i dalších čtyř politických stran, jež se do legislativního orgánu Republiky srbské 

dostaly.223 

7.3 Parlamentní volby 1998, předčasné volby v Republice srbské 

Pokud bychom se zabývali pouze celostátní úrovní, nemuseli bychom nijak zvlášť 

zdůrazňovat předčasné volby, ke kterým došlo v oce 1997 pouze na území Republiky 

srbské. V tomto roce došlo k výraznému rozkolu uvnitř majoritního subjektu v rámci 

                                                 
220 http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=277 (Šedo, J., Stranický systém Bosny a Hercegoviny po 

Daytonu, Středoevropské politické studie, 2006, s. 8) 
221 Viz http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=277 (Šedo, J., Stranický systém Bosny a Hercegoviny po 

Daytonu, Středoevropské politické studie, 2006, s. 9) 
222 Jednalo se o uskupení spojující Socialistickou stranu Republiky srbské a stranu nezávislých 

sociálních demokratů Republiky srbské 
223 Viz http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=277 (Šedo, J., Stranický systém Bosny a Hercegoviny po 

Daytonu, Středoevropské politické studie, 2006, s. 8) 
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této entity a to v Srbské demokratické straně. V rámci tradičně nacionalistického 

uskupení se zformovala skupina pod vedením Bijany Plavšić, která již nesouhlasila s tak 

odmítavým postojem vůči evropským strukturám, resp. vůči mezinárodnímu 

společenství jako celku, a svoji budoucnost již nespatřovala společně v rámci SDS. 

Rozhodla se proto pro vlastní uskupení s názvem Srbský národní svaz – Biljana Plavšić. 

Odchod tohoto křídla však neohrozil vítězství SDS v předčasných volbách. Jako vítěz 

voleb obdržela 24 mandátů. Strana Biljany Plavšić skončila až na třetím místě s 15 

mandáty, překonal ji totiž jiný subjekt. Jednalo se o Koalici za jednotnou a 

demokratickou Bosnu a Hercegovinu (KCD). Přestože koalice deklarovala už ve svém 

názvu myšlenku jednotné Bosny, nemohla popřít fakt, že jejím stěžejním členem byla 

Strana demokratické akce. I přes velký počet mandátů, který obdržela, přesně 16, však 

hlavního vítěze SDS nemohla ve vedoucí pozici ohrozit.224 

Následující celobosenské volby se konaly v roce 1998. V těchto KCD ještě více 

srovnala náskok SDS a to ziskem 15i mandátů. SDS tedy vedla již o pouhé čtyři 

mandáty. Na třetí místo se opět dostala strana Biljany Plavšićové, za kterou těsně 

následovala Srbská radikální strana Republiky srbské. Pokud se KCD v Republice 

srbské probojovala pouze na druhé místo, ve Federaci se dopracovala k úplnému 

vítězství a to se ziskem necelých 50% hlasů voličů, což odpovídalo zisku 68i mandátů. 

Jako tradičně úspěšnou lze hodnotit také stranu HDZ, jenž obsadila druhé místo se 

svými 28i mandáty. Do popředí se již ve volbách 1998 dostává Sociálně demokratická 

strana Bosny a Hercegoviny, kdy jí udělí svůj hlas přes 13% voličů, což stačí až na 19 

mandátů. Její úspěchy jsou však o poznání nižší na celostátní úrovni, kde se dostává až 

na třetí pozici s pouhými čtyřmi mandáty. Na celostátní úrovni však zopakuje svůj 

triumf z kantonální úrovně KCD, která získá přes 33% hlasů, a dostává tak 17 mandátů. 

Následuje veliký skok, kdy HDZ s o třetinu menší podporou voličů stačí na pouhých 6 

mandátů. Situace je ale zajímavější na dalších pozicích. Zde do hry nastupuje koalice 

s názvem Sloga neboli Shoda, kterou utvořily subjekty jako Socialistická strana 

Republiky srbské, Strana nezávislých sociálních demokratů a Srbský národní svaz. Tato 

koalice podobně jako již zmíněná Sociálně demokratická strana Bosny a Hercegoviny 

obdržela čtyři mandáty. Tato skutečnost však nabývá větší zajímavosti až v kontextu 

začlenění Srbské demokratické strany. Jde o to, že výrazně levicový subjekt, jakým 

                                                 
224 Viz http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=277 (Šedo, J., Stranický systém Bosny a Hercegoviny po 

Daytonu, Středoevropské politické studie, 2006, s. 4, 10) 
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Sloga beze sporu byla, obdržel stejný počet mandátů, tedy čtyři, jako dosavadní favorit 

Srbská demokratická strana. Co se procentuální voličské podpory týče, zde Sloga SDS 

se svými 12,44% dokonce předčila.225 

7.4 Parlamentní volby 2000 

Ve volbách roku 2000 došlo k velkému rozporu, co se volebních výsledků týče, v rámci 

jednotlivých entit. V Republice srbské koalice Sloga již nadále neohrožuje SDS, která 

znovu potvrdila své výsadní postavení u srbského národa v dané entitě. Z uvedené 

koalice s obstojnými výsledky zůstala Strana nezávislých sociálních demokratů, jež 

následuje Strana demokratického pokroku Republiky srbské. Obě tyto strany úspěšně 

oslovily pouze třetinu voličů v porovnání s SDS. Jejich zhruba 13% voličů jim zajistilo 

shodně pouze 11 mandátů. SDS tak radikálně zvýšila svůj odstup a zbavila se alespoň 

prozatím jakýchkoli svých soupeřů na území Republiky srbské.226 K absolutně odlišné 

situaci došlo ve Federaci Bosny a Hercegoviny. Oproti volbám v roce 1998 se zdánlivě 

nenápadná politická strana vypracovala až na druhou pozici za vedoucí SDA. Řeč je o 

Sociálně demokratické straně Bosny a Hercegoviny (SDP), která svými 26,1% hlasů 

poctivě vybojovala neuvěřitelných 37 mandátů. Nečekaně tak ohrozila vítěznou pozici 

SDA, která setrvala na prvním místě pouze díky jednomu mandátu navíc. SDA však 

neobhájila své vítězství na celostátní úrovni. Zde jedním mandátem zmíněná SDP 

vyhrála volby do Parlamentu a se svými devíti mandáty se stala nejvíce zastoupenou 

politickou stranou v dolní komoře Parlamentu Bosny a Hercegoviny. Její vítězství bylo 

velice těsné. Pouhý jeden mandát ji dělil od SDA. Tři mandáty od pozice SDS a čtyři 

mandáty od HDZ. Je tedy patrné, že výsledky na celostátní úrovni byly velice těsné. 

Vítězství však zaznamenala politická strana, která se nedefinuje jako subjekt 

reprezentující konkrétní národ, ale národy všechny. Vítězství celobosenské orientace 

a překonání lpění na národnostních rozdílech dalo zemi jistou naději související se svou 

budoucí existencí jakožto jednotného státu. Právě z tohoto důvodu jsou výsledky voleb 

                                                 
225 Viz http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=277 (Šedo, J., Stranický systém Bosny a Hercegoviny po 

Daytonu, Středoevropské politické studie, 2006, s. 8) 
226 Viz http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=277 (Šedo, J., Stranický systém Bosny a Hercegoviny po 

Daytonu, Středoevropské politické studie, 2006, s. 11) 
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2000 snad ve všech publikacích zabývajících se poválečným vývojem v Bosně 

a Hercegovině hodnoceny jako skutečně přelomové.227 

7.5 Parlamentní volby 2002 

V souvislosti s následujícími volbami nelze zaznamenat nějakou výraznější změnu na 

území entity Republiky srbské. Své vítězství zde opět potvrdila SDS s 26 mandáty, 

následovaná s daleko menším odstupem sedmi mandátů Stranou nezávislých sociálních 

demokratů. Velký skok nastal až při obsazování třetí pozice, kdy Strana demokratického 

pokroku nebyla schopna získat více než pouhých devět mandátů. Podobně jako SDS i 

ve Federaci své výsadní postavení potvrdila SDA se ziskem 32 mandátů. Celkem 

nečekaně se na druhou pozici probojovalo uskupení Koalice představující kromě dvou 

malých subjektů zejména volební platformu pro HDZ. Tento chorvatský subjekt svými 

16i mandáty předčil SDP, která oproti předchozím volbám zaznamenala veliký propad. 

Z počtu 37i mandátů klesla až na patnáct mandátů! Podobný pokles strana zaznamenala 

i na celostátní úrovni. Zatímco SDA navýšila svůj zisk oproti předchozím parlamentním 

volbám z osmi na deset mandátů, SDP neuvěřitelně klesla z devíti na čtyři. Tento 

propad nezastavily228 ani volební výsledky Strany za Bosnu a Hercegovinu, která sice 

díky získaným šesti mandátům obsadila druhou pozici, od HDZ a SDS ji však dělil 

pouze jeden mandát.229 

7.6 Parlamentní volby 2006 

Prozatím poslední parlamentní volby se konaly v říjnu 2006. Jejich volební účast lze 

hodnotit jako nízkou, k volebním urnám se totiž dostavilo pouze 54,48% oprávněných 

voličů Bosny a Hercegoviny. I přesto však z hlediska zvoleného tématu diplomové 

práce hrají tyto volby hlavní roli. Na základě jejich analýzy se totiž dopracujeme 

k informacím o aktuálním stavu bosensko-hercegovské společnosti z hlediska rozdělení 

stranických preferencí, přičemž toto rozdělení nesouvisí pouze s klasickým vyjádřením 

podpory politickému subjektu, ale prozrazuje, do jak velké míry jsou zakořeněny i další 

tendence, myšlenky či představy obyvatelů, jež lze ze stranických preferencí vyvodit. 

Než však přejdu ke konkrétním výsledkům voleb, na jejichž základě by měl být aktuální 
                                                 

227 Viz http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=277 (Šedo, J., Stranický systém Bosny a Hercegoviny po 

Daytonu, Středoevropské politické studie, 2006, s. 8-10) 
228 Ve smyslu ohrožení hlavního vítězného subjektu, tedy SDA 
229 Viz http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=277 (Šedo, J., Stranický systém Bosny a Hercegoviny po 

Daytonu, Středoevropské politické studie, 2006, s. 8-10) 
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stav společnosti zejména reflektován, zmíním několik důležitých záležitostí vztahujících 

se k samotnému průběhu voleb. 

Velice podstatným faktem je už ta skutečnost, že se parlamentní volby v roce 2006 

konaly plně pod správou bosensko-hercegovských autorit. Došlo k tomu tak poprvé od 

ukončené občanské války v zemi. Těmto autoritám se podařilo zorganizovat volby ve 

shodě s mezinárodními standardy stanovenými pro demokratické volby. Přestože je 

potřeba v této souvislosti vyvinout i nadále jisté úsilí, lze konstatovat značný pokrok 

v souvislosti s konsolidací demokracie a vlády zákona.230 Volby byly stanoveny 

Centrální volební komisí na 1. října 2006. Tímto datem byla splněna podmínka 

z Volebního zákona Bosny a Hercegoviny v tom, že se volby mají konat vždy první 

říjnovou neděli. Toto datum voleb nekolidovalo s náboženským svátkem žádného 

z konstitutivních národů, a tak nemuselo dojít k jeho změně. V pořádku také proběhla 

certifikace jednotlivých politických subjektů. Z celkového počtu 56i se jednalo o 36 

politických stran, 8 koalic a 12 nezávislých kandidátů.231 I přes poklidný průběh 

předvolebního období a posléze voleb, je nutno konstatovat přetrvávající rozdělení 

politického prostoru dle etnických linií. Hlavní politická soutěž probíhá mezi 

jednotlivými politickými subjekty navzájem, kdy si konkurují jako celky proti sobě, 

nikoli jako subjekty, jež by byly stěžejně determinovány svou politikou v konkrétních 

tématech. Soupeří vždy strana proti straně. Nedochází ke komparaci různých postojů na 

stejná politická témata. Určitou kritiku si dále zaslouží koncentrace politických stran 

pouze na ta etnika, která zejména zastupují. Strana demokratické akce a Strana pro 

Bosnu a Hercegovinu soupeřily o bošnjacké voliče a Srbská demokratická strana, Strana 

nezávislých sociálních demokratů či Strana demokratického pokroku usilovaly pouze o 

voliče národnosti srbské. Obdobná situace panovala i na chorvatské straně, která však 

byla dále ovlivněna rozkolem v Chorvatském demokratickém společenství Bosny a 

Hercegoviny, od kterého se odštěpil subjekt s názvem Chorvatské demokratické 

společenství 1990. Oproti těmto politickým stranám je nutno vnímat pozitivně subjekty 

s celobosenskou orientací. Za jejich hlavního reprezentanta lze považovat Sociálně 

demokratickou stranu Bosny a Hercegoviny, jejíž snahou bylo vystupovat jako 

středolevicová politická strana, která staví do popředí své politické návrhy a koncepty, 

                                                 
230 Viz http://www.osce.org/documents/odihr/2007/02/23206_en.pdf (Final Report on the 1 October 

2006 General Elections in Bosnia and Herzegovina, staženo dne 31.3. 2006) 
231 Viz http://www.osce.org/documents/odihr/2007/02/23206_en.pdf (Final Report on the 1 October 

2006 General Elections in Bosnia and Herzegovina, staženo dne 31.3. 2006) 
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jež jsou zaměřeny na obyvatelstvo jako celek, a nikoli jen na jeho konkrétní 

segmenty.232 

Mezi další záležitosti, jejichž analýza se jeví jako prospěšná v souvislosti s hlavním 

tématem práce, řadím rozbor průběhu volební kampaně. Kampaň byla oficiálně 

zahájena dne 1. září. Není nutné popisovat průběh kampaní jednotlivých stran 

dopodrobna. Zaměřím se hlavně na probírání stěžejních informací, které zejména měly 

na kampaň vliv. Jednou z těchto informací je neúspěch parlamentu přijmout ústavní 

změny v dubnu 2006. Navrhované změny233 sice měly podporu napříč celým 

stranickým spektrem, ani to však nestačilo na dosažení nezbytné dvoutřetinové 

většiny.234 Neschopnost zajistit dostatečnou podporu navrhovaným ústavním změnám 

však vyvolalo debatu nad strukturou státu jako celku, přičemž tato debata se pozvolna 

přenesla i do volební kampaně. Bošnjačtí politici volali po hlubší integraci státu 

a nejlépe po státu, jež by nebyl rozdělen na entity, Srbové přicházeli znovu se svým 

návrhem na referendum v Republice srbské, které by rozhodlo o budoucím statutu této 

entity, a Chorvaté nezůstávali pozadu s propagací myšlenky vytvoření třetí chorvatské 

entity. Kromě hlavních subjektů konstitutivních národů lze však pozitivně vnímat snahy 

ostatních politických stran klást důraz na otázku ekonomiky či vzdělávání. Bohužel 

však takové pojetí volební kampaně nepřevažovalo. Naopak, v řadě oblastí došlo během 

shromáždění některých stran k použití jazyka, jenž byl ostře namířen proti ostatním 

národům. Jako příklad lze uvést shromáždění Strany demokratické akce nebo Sociálně 

demokratické strany Bosny a Hercegoviny v Brčku nebo Chorvatského demokratického 

společenství 1990 v Livnu. Kromě používání nevhodného slovníku se kampaň neobešla 

bez naštěstí ojedinělých útoků na náboženské budovy. Tyto útoky je však nutno 

považovat opravdu za mimořádnou, výjimečnou záležitost, a proto není třeba se jí 

podrobněji zabývat.235 V souvislosti s náboženstvím stojí za větší pozornost aktivity 

jednotlivých náboženských autorit. Těsně před začátkem voleb vyjádřila hlavní autorita 

islámské komunity, Reis-Ulema Mustafa Ceric, velkou podporu Straně za Bosnu a 
                                                 

232 Viz http://www.osce.org/documents/odihr/2007/02/23206_en.pdf (Final Report on the 1 October 

2006 General Elections in Bosnia and Herzegovina, staženo dne 31.3. 2006) 
233 Týkaly se zejména zefektivnění politického systému a lepšího vymezení pravomocí především na 

úrovni celostátních institucí, tedy Rady ministrů a Předsednictva Bosny a Hercegoviny 
234 Viz http://www.osce.org/documents/odihr/2007/02/23206_en.pdf (Final Report on the 1 October 

2006 General Elections in Bosnia and Herzegovina, staženo dne 31.3. 2006) 
235 Viz http://www.osce.org/documents/odihr/2007/02/23206_en.pdf (Final Report on the 1 October 

2006 General Elections in Bosnia and Herzegovina, staženo dne 31.3. 2006) 
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Hercegovinu. Posléze vydala islámská komunita prohlášení, ve kterém nabádá 

jednotlivé imámy, aby nezasahovali do volební kampaně politických stran. Podobně 

ambivalentní přístup byl zaznamenán také u římskokatolické církve, která nejdříve 

vyjádřila svoji neutrální pozici během voleb, avšak díky svému nesouhlasu s ústavní 

reformou se přikláněla již před volbami na stranu Chorvatského demokratického 

společenství 1990.236 Je zde tedy patrné faktické napojení stran na církevní autority, 

které by oficiálně neměly do demokratického volebního procesu zasahovat. 

K volební kampani nesporně patří média a jejich role ve volbách. Na jednu stranu lze 

v Bosně a Hercegovině konstatovat rozmanité mediální prostředí, jež je tvořeno 146i 

rozhlasovými stanicemi, 46i televizními společnostmi a velkým počtem vydávaných 

tiskovin. Na druhé straně je otázkou do jaké míry hlavní média a to ať už rádia, televize 

nebo noviny prezentují skutečnosti neutrálně nebo favorizují konkrétní konstitutivní 

národ. Dále je zajímavé zkoumat, zda se vůbec volební kampani věnují a pokud ano, tak 

do jaké hloubky. Například veřejná televize v Republice srbské, RTRS, jasně 

favorizovala úřadující politické subjekty v této entitě s tím, že jim věnovala 62% 

vysílacího času určeného pro vysílání hlavních politických a volebních zpráv. Podrobně 

bylo 44% určeno pro vládu Republiky srbské (RS), 10% pro prezidenta RS a 8% 

k účelům propagace Strany nezávislých sociálních demokratů. Reportáže věnované 

těmto třem subjektům byly převážně pozitivní nebo v neutrálním duchu. Podobně 

soukromá televize v Republice srbské s názvem TV Pink BiH věnovala 30% hlavního 

vysílacího času zprávám o vládě Republice srbské. Po těchto informacích následovaly 

novinky z řad Strany nezávislých sociálních demokratů. 237  

Celkově lze konstatovat, že byly dodržovány všechny uzákoněné povinnosti. Dodržoval 

se veřejný vysílací čas, který často patřil politickým debatám, kde jednotliví kandidáti 

představovali svá pojetí rozebíraných témat voličům,238 média však nekoncentrovala 

svou pozornost na volby jako takové, ale svůj hlavní vysílací čas zaměřovala na aktivity 

autorit, jež vystupovaly často mimo kontext voleb. Televizní média tak nebyla schopna 

                                                 
236 Viz http://www.osce.org/documents/odihr/2007/02/23206_en.pdf (Final Report on the 1 October 

2006 General Elections in Bosnia and Herzegovina, staženo dne 31.3. 2006) 
237 Viz http://www.osce.org/documents/odihr/2007/02/23206_en.pdf (Final Report on the 1 October 

2006 General Elections in Bosnia and Herzegovina, staženo dne 31.3. 2006) 
238 Jednalo se o důležité fórum vzájemné výměny názorů, určité zklamání v této souvislosti však 

představovalo neuskutečnění debaty osmi lídrů hlavních politických stran a to z důvodu nezajištění 

účasti všech představitelů 
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poskytnout voliči dostatečné množství informací, jež by mu usnadnily jeho 

rozhodování. Tuto funkci plnily více až noviny. I zde se však objevovalo prosazování 

kandidátů či stran konkrétního národa. Například Glas Srpske, denní noviny založené 

v Republice srbské otevřeně podporovaly Stranu nezávislých sociálních demokratů. 

Podobně i Sarajevské denní noviny Dnevni Avaz nejvíce informovali o Straně 

demokratické akce a Straně pro Bosnu a Hercegovinu, nicméně i přes tuto výraznou 

podporu zejména bošnjackých politických subjektů se nebránily časté kritice předsedy 

SDA Sulejmana Tihiće, což lze hodnotit jedině kladně v souvislosti s poskytováním 

adekvátních informací voličům.239 

Jednou z dalších záležitostí, jejichž dodržování ukládá Volební zákon, je povinnost 

určitého zastoupení žen. Konkrétní podmínky, jež již byly rozebrány, byly 

součástí Zákona o genderové rovnosti v roce 2003, dále zhruba dva týdny před volbami 

se přijal dokument tzv. Gender Action Plan. Celkově byla podporována aktivita 

genderových agentur, jejichž činnost je přímo zaměřena na sledování dodržování 

rovného přístupu žen v rámci organizace voleb a celkově politickém životě. Na základě 

splnění podmínek představovaly 37% všech kandidátů ženy. 67 žen bylo umístěno na 

prvních místech na kandidátních listinách. V souvislosti s prezentací žen v médiích lze 

jako pozitivní hodnotit jejich zobrazování na volebních plakátech a to zejména 

v Sarajevu. Oproti tomu v elektronických médiích a v novinách se jim větší pozornosti 

již nedostávalo. Z elektronických médií se jim věnovalo pouze 5% času a v novinách 

pouhá 2 %.240 Podle analýzy posledních voleb ze strany Organizace pro bezpečnost a 

spolupráci v Evropě nejsou ženy v Bosně a Hercegovině všeobecně dobře zastoupeny 

v rozhodovacích procesech politických stran. Jako příklad je uváděn fakt, že pouze 

jedna strana, Liberální demokratická strana, kandidovala ve volbách se svoji 

předsedkyní, tedy ženou, v čele.241 Celkově lze tedy konstatovat, že jednotlivá 

doporučení daná Volebním zákonem v souvislosti s podílem žen na politickém 

rozhodování jsou sice respektována, ale jejich obsah jako povinnost, jež musí být ze 

zákona respektována. Dle mého názoru alespoň prozatím nelze bosensko-hercegovskou 

                                                 
239 Viz http://www.osce.org/documents/odihr/2007/02/23206_en.pdf (Final Report on the 1 October 

2006 General Elections in Bosnia and Herzegovina, staženo dne 31.3. 2006) 
240 Viz http://www.osce.org/documents/odihr/2007/02/23206_en.pdf (Final Report on the 1 October 

2006 General Elections in Bosnia and Herzegovina, staženo dne 31.3. 2006) 
241 Viz http://www.osce.org/documents/odihr/2007/02/23206_en.pdf (Final Report on the 1 October 

2006 General Elections in Bosnia and Herzegovina, staženo dne 31.3. 2006) 
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společnost hodnotit jako společnost chápající reprezentaci žen jako něco přirozeného, 

jež by mělo představovat samozřejmost bez nutnosti explicitního vymezení v zákoně. 

I letos byla využita část Volebního zákona zajišťující mezinárodním pozorovatelů, 

možnost účastnit se organizace a průběhu voleb. Celkově se jednalo o čtyři tisíce 

pozorovatelů ze třiceti nevládních organizací, jež byly akreditovány ze strany Centrální 

volební komise. Kromě toho v zemi během voleb působilo téměř třicet tisíc 

pozorovatelů politických stran akreditovaných obecními volebními komisemi. Většina 

mezinárodních pozorovatelů se shodla, že za hlavní nedostatek těchto voleb lze 

považovat komplikace, ke kterým došlo v souvislosti s počítáním volebních lístků. 

Sčítání hlasů dle volebních lístků bylo hodnoceno daleko kritičtěji než hlasování a 

celkový proces voleb jako takový. Cca 24% pozorovatelů hodnotilo sčítání jako špatné 

až velmi špatné. Mezi hlavní nedostatky řadili například nedostatek zkušeností a 

vhodného školení pro členy výborů volebních místností, organizaci sčítání a celkově 

porozumění jednotlivým volebním procedurám, přičemž často docházelo k tomu, že se 

konkrétní procedury neprováděly za nezbytných bezpečnostních podmínek. Snadno tak 

mohlo dojít k protiprávnostem, které nemusely být následně zaznamenány. Jednalo se 

například o nepočítání, a tudíž nezaznamenání zbylých nepoužitých volebních lístků 

nebo nespočítání podpisů voličů před otevřením volebních uren. Zajímavější je ale fakt, 

že celkem ve třinácti volebních místnostech, což odpovídá deseti procentům 

z celkového počtu, bylo spočítáno více hlasovacích lístků než zúčastněných voličů. Jisté 

rozpory byly zaznamenány také v souvislosti s určováním platnosti volebních lístků.242 

Vzhledem k těmto uvedeným souvislostem je nutné, aby se v budoucnu více dbalo na 

organizaci nezbytných školení, ve kterých by se jednotliví účastníci proškolovali 

v procedurách, které je nutno během voleb dodržovat. Zároveň jsou zejména ze strany 

Organizace pro bezpečnosti a spolupráci, která se aktivně a pravidelně zabývá analýzou 

tamějších voleb, navrhována další opatření, jež by měla být postupně implementována. 

Patří mezi ně například konkretizace podmínek, za které může být ze strany Centrální 

volební komise politická strana decertifikována. Dále by se měly začlenit do 

legislativního rámce sankce v souvislosti se zneužitím veřejných zdrojů. Mělo by se 

také revidovat množství mandátů pro jednotlivé volební obvody nebo nutný počet 

podpisů podmiňující kandidaturu nezávislých kandidátů. V současné době totiž dochází 

                                                 
242 Viz http://www.osce.org/documents/odihr/2007/02/23206_en.pdf (Final Report on the 1 October 

2006 General Elections in Bosnia and Herzegovina, staženo dne 31.3. 2006) 
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k tomu, že například první volební obvod v Republice srbské má sice dvakrát více 

voličů než třetí volební obvod, ale počet mandátů je v obou případech shodný.243  Co se 

kandidatury nezávislých kandidátů týče, v současné době je počet nutných podpisů 

příliš vysoký. Pevně stanovená hranice jednoho tisíce ve Federaci Bosny a Hercegoviny 

by se měla změnit na všeobecně přijímanou jednoprocentní hranici z celkového počtu 

voličů.244 

Po zevrubném popisu průběhu a atmosféry voleb, se však nyní přesuňme k již 

samotným volebním výsledkům. V případě Federace nedošlo ve vedoucích pozicích 

k žádné změně. Vítězem s 25% hlasů, a tudíž 28i křesli, se stala SDA. Kromě SDA se 

do čelních míst probojovaly ještě SBiH a SDP BiH a to se ziskem 24, resp. 17i 

mandátů. Posléze následovaly oficiálně chorvatské a srbské subjekty, jejichž zisk 

mandátů se výrazně odlišoval od prvních třech stran. Oproti roku 2002 tedy chorvatská 

Koalice již nezopakovala svůj úspěch s dosažením 16i mandátů, místo toho vybojovala 

v porovnání s minulými volbami pouhých osm mandátů, a posunula se tak z původně 

druhé pozice na čtvrté místo. K zajímavé situaci dále došlo v Republice srbské. Na 

úrovni této entity se opět na rozdíl od voleb 2002 již podařilo SNSD překonat SDS a 

postavit se do čela s voličskou podporou větší jak 43%, což stačilo na 41 křesel. Jedná 

se o opravdu výrazný úspěch, díky kterému se rozdíl mezi výsledky SDS a SNDS ze 

sedmi mandátů ve volbách 2002 zvýšil na 24 mandátů s tím, že ve vedoucí pozici se 

SDS a SNDS vyměnily.245 Úspěch na úrovni entity byl provázen i úspěchem na 

celostátní úrovni. SNDS dosáhla druhého nejlepšího výsledku a se svými sedmi 

mandáty mohla konkurovat stejně úspěšné SBiH. Tyto dvě strany překonala pouze SDA 

s osmi mandáty. Třetí nejvyšší počet mandátů vybojovala SDP, jež následně obsadila 

pět křesel. Ani takovýmto výsledkem se nemohla pyšnit HDZ. Ve volbách 2006 se jí 

nepodařilo vybojovat více než tři mandáty.246 

Ve volbách 2006 se tedy podařilo SDA dostat se zpět na první místo, co se nejvyššího 

počtu získaných mandátů týče. Triumf SDP z roku 2002 se již nezopakoval. Strana se 

                                                 
243 Viz http://www.osce.org/documents/odihr/2007/02/23206_en.pdf (Final Report on the 1 October 

2006 General Elections in Bosnia and Herzegovina, s. 25, staženo dne 31.3. 2006) 
244 Viz http://www.osce.org/documents/odihr/2007/02/23206_en.pdf (Final Report on the 1 October 

2006 General Elections in Bosnia and Herzegovina, s. 26, staženo dne 31.3. 2006) 
245 Viz http://www.osce.org/documents/odihr/2007/02/23206_en.pdf (Final Report on the 1 October 

2006 General Elections in Bosnia and Herzegovina, s. 30, staženo dne 31.3. 2006) 
246 http://www.osce.org/documents/odihr/2007/02/23206_en.pdf (Final Report on the 1 October 

2006 General Elections in Bosnia and Herzegovina, s. 29, staženo dne 31.3. 2006) 
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posunula až na čtvrtou pozici. Její voličská podpora nestačila na překonání výsledků již 

zmíněných SBiH a SNSD, které se s rozdílem pouhého jednoho mandátu od vítěze 

musely spokojit s druhou pozicí. Potvrzení volebních úspěchů SNDS z roku 2002 

signalizuje výraznou proměnu stranických preferencí u voličů Republik srbské, kteří se 

čím dál více odklánějí od SDS, tradičního reprezentanta srbského národa, a stále větší 

podporu vyjadřují SNDS, subjektu ztělesňovaného zejména výraznou postavou 

Milorada Dodika. Tento fakt podporuje i začlenění jeho jména do samotného názvu 

strany, který tak zní SNDS – Milorad Dodik.247 

7.7 Shrnutí výrazných proměn volebních výsledků 

V poválečném vývoji pochopitelně panovala vzájemná nedůvěra občanů Bosny 

a Hercegoviny, přičemž jednotliví příslušníci konstitutivních národů logicky 

upřednostňovali ve volbách ty subjekty, ke kterým měli etnicky nejblíže. Vyústěním 

těchto preferencí byly volební úspěchy, resp. výhry subjektů dominujících již během 

vyjednávání o ukončení občanského konfliktu, tedy zejména Strany demokratické akce, 

Srbské demokratické strany a Chorvatského demokratického společenství. Jejich 

postavení bylo zejména zpočátku natolik silné, že se ostatním stranám jen těžko získat 

větší podporu, ba dokonce těmto stranám konkurovat. Jako příklad lze uvést rozkol 

v SDS v roce 1997, po kterém odtrhnuvší subjekt Biljany Plavšić samostatně 

kandidoval ve volbách 1998. Její mírně kritický postoj k mezinárodnímu společenství 

neoslovil tolik voličů, jak se předpokládalo. Strana neohrozila první pozici SDS a 

skončila v rámci entity Republiky srbské s patnácti mandáty na třetím místě. Výsadní 

postavení SDS se však v následujícím vývoji podařilo nejprve v roce 2002 ohrozit, 

posléze v roce 2006 dokonce překonat jinému subjektu. Do popředí srbských voličů se 

probojoval Milorad Dodik a jeho SNDS. Podobnou snahou lze charakterizovat i 

politickou stranu SDP usilující i přes svůj celobosenský charakter zejména o voliče 

v rámci Federace. SDP se však prozatím nepodařilo dominantní bošnjacký subjekt SDA 

porazit na úrovni entity. Sice těsně, ale i v roce 2000 vyhrála SDA. Tento rok byl však 

pro SDA významný, resp. doposud nejvýznamnější, z hlediska celostátních výsledků, 

kde zaznamenala prvenství se svými devíti mandáty. Její význam symbolizoval 

překonání etnických pout mezi občany, byl výrazem jakési naděje, že cesta jednotné 

Bosny má svůj cíl a nacionalismus jednotlivých konstitutivních národů lze upozadit 
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koncentrováním se na témata, jež spojují všechny tři segmenty společnosti. Tato euforie 

však skončila hned s následujícími volbami, kdy SDA opět potvrdila svoji vedoucí 

pozici. Co se chorvatských voličů týče, hlavním politickým subjektem, který tradičně 

získává jejich podporu, je stabilně HDZ. Jeho volební úspěchy však mají klesající 

tendenci ve prospěch ostatních stran. Od roku 1996 klesl počet získaných mandátů 

z původních osmi postupně na šest, pět (ve dvou případech) a v posledních volbách 

2006 dokonce na tři mandáty.248 Straně rozhodně nepomohlo odštěpení části členské 

základny a vytvoření konkurujícího subjektu v roce 1990 s označením HDZ 1990, jenž 

dosáhl v posledních volbách dvou mandátů, tedy pouze o jeden méně než HDZ.249 

Závěr    

Po ukončení válečného konfliktu byla do Bosny a Hercegoviny implementována 

varianta konsociační demokracie, jejímž hlavním smyslem bylo prosadit řešení 

vzájemných sporů konsensem, tedy dohodou. Prosadila se praktická aplikace 

konkrétních prvků konsociační demokracie jakými jsou velká koalice, proporcionální 

zastoupení jednotlivých subjektů společnosti, vzájemné veto a autonomie segmentů. 

Zavádění nového systému bylo doplněno o mezinárodní dohled reprezentovaný zejména 

osobou Vysokého představitele pro záležitosti Bosny a Hercegoviny, jehož pravomoci 

musely být však vzhledem ke komplikované poválečné situaci navýšeny o tzv. Bonn 

Powers. Tím si Vysoký představitel zajistil jasnou převahu. Došlo tak k zavedení prvku, 

který není pro nezávislé země akceptovatelný. Do dnešní doby se však nepodařilo stát 

dostat na takovou úroveň, aby tento prvek mohl být odstraněn. Díky jednotlivým 

Vysokým představitelům došlo k postupnému přijetí státních symbolů, zprovoznění 

Centrální banky, sjednocení měny či pasů. U jednotlivých Vysokých představitelů 

převažovala taktika vyloučení spolupráce se stranami, resp. stranickými vůdci 

politických subjektů hrající stěžejní roli ve válečném konfliktu. Popsaný přístup byl 

změněn až s nástupem Paddyho Ashdowna do funkce. Ten naopak uvedenou spolupráci 

preferoval, protože jednotlivé představitele, i přes jejich válečnou minulost, vnímal jako 
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skutečné reprezentanty jednotlivých segmentů. V současné době je jedním z hlavních 

úkolů současného Vysokého představitele Valentina Inzka to, aby přiměl jednotlivé 

reprezentanty konstitutivních národů ke konstruktivnímu dialogu vztahujícímu se 

k reformě Ústavy Bosny a Hercegoviny. Dále je nutno navázat na úspěch Miroslava 

Lajčáka, co se sjednocení policejních složek týče, a soustředit se na sjednocování 

armády. 

V souvislosti s implementovanou konsociační demokracií jsem došla k závěru, že 

v případě Bosny a Hercegoviny se jedná o kombinaci přístupu specifického typu 

sociální struktury a modelu chování elit. Segmentace představuje stěžejní složku 

společnosti. Nelze ji jednoduše určit jako segmentaci trvalou, ale řada příkladů 

uvedených v práci slouží jako podklad pro tvrzení, že segmentace ke své trvalosti 

směřuje. Rozhodující pro vývoj v Bosně a Hercegovině byl rozpad Jugoslávie. Do té 

doby společné soužití, i přesto, že bylo do velké míry vynucené centrálními orgány, 

bylo akceptované a vedlo v mnoha případech až překonání segmentálních hranic 

formou uzavírání společných manželství. V současné době, berouc v potaz řadu 

uvedených příkladů od používání telefonních operátorů po požadavky, které vedly ke 

kolapsu jednání o reformě Ústavy, se zdá, že překonání lpění na segmentální autonomii 

nebude záležitostí blízké budoucnosti. Je nutné, aby se v této souvislosti 

upřednostňovala témata, z jejichž vyřešení bude mít prospěch každý a tím je důraz na 

vzdělání, ale zejména prosperita hospodářství. K pozitivnímu vývoji dále nepřispívá 

nevyřešená otázka muslimských radikálů, ke které se jednotlivé islámské autority 

vyjadřují rozdílně. Jak již bylo uvedeno v práci, dle představitelů Fakulty islámských 

studií tzv. vahabisté problém nepředstavují, podle vrchního imáma islámské komunity 

v USA ale ano. V tomto případě lze však Bosnu a Hercegovinu hodnotit pozitivně za 

snahu ve spolupráci zejména se Spojenými státy americkými. 

Pozitivní hodnocení přísluší i samotnému Volebnímu zákonu. Reálně reflektuje 

specifika země a ty pak odráží v jednotlivých svých ustanovení. Jako příklad lze uvést 

existenci několika variant hlasovacích lístků vzhledem k přesidlování obyvatel během 

válečného konfliktu. Pro přepočet hlasů na mandáty je nastavena taková metoda, která 

zajišťuje proporční zastoupení a zamezuje vzniku majoritní vláda, jež by mohla ohrozit 

postavení některého ze subjektů. Zajištěno je také zastoupení žen, přičemž explicitní 

vyjádření jejich nutného počtu lze v těchto podmínkách akceptovat. Jako jediný vážnější 

problém v této souvislosti bych viděla roli médií. Formální deklarace jejich nestrannosti 

nestačí. I přes podmínku zajišťování nestrannosti ze strany kompetentních autorit není 
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v praxi tato povinnost dodržována. V této oblasti by měla být posílena mezinárodní 

kontrola, přičemž favorizována by měla být ta média, která jsou nezávislé prezentace 

zejména politických témat schopna. 

Podobně favorizující přístup by měl panovat i v souvislosti se stranickým systémem, 

kde i přes částečné úspěchy stále přetrvává dominantní postavení politických stran 

deklarujících se vždy zejména jakožto reprezentant konkrétního konstitutivního národa. 

Tuto skutečnost posílil i krach jednání o reformě Ústavy. Situace se stala tak zásadní, že 

se jí podařilo proniknout jako jedno z hlavních témat do poslední volební komise. Je 

jasné, že nelze v nejbližší době očekávat razantní přeskupení volebních preferencí 

z hlavních etnických stran na strany celobosenské orientace. Důraz by však měl být 

kladen na snižování radikalizace požadavků těchto politických subjektů. 

Bosna a Hercegovina má před sebou ještě dlouhou cestu než se dopracuje ke skutečně 

konsolidovanému postavení, které pro ni bude znamenat důstojné postavení 

v mezinárodním prostoru. V současné době představuje mezinárodní dohled nezbytnou 

součást jejího každodenního fungování. Mezinárodnímu společenství se podařilo 

ukončit válečný konflikt a implementovat systém, který nastavil určité parametry 

vzájemné koexistence. Parametry vycházely z podmínky konsensuálního řešení sporů. 

Doplňovaly je ještě snahy Vysokého představitele, díky kterému došlo k opravdu 

výraznému pokroku v řadě oblastí. To vše lze hodnotit pozitivně. Lze tedy konstatovat, 

že systém, který byl po válce nastaven, byl nastaven dobře. Jeho poválečná podoba však 

není v souladu se samostatným budoucím fungováním země. Předpokladem pro 

takovou existenci jsou reformy, ke kterým se však bosensko-hercegovské elity a 

potažmo ani sama společnost nejsou prozatím schopny samy se dopracovat. Nyní je 

tedy na mezinárodním společenství, aby i nadále kladlo důraz na témata spojující 

jednotlivé segmenty, prosazovalo prakticky nezávislost médií a sledovalo další aspekty 

vývoje v zemi, jakými jsou rozhodně výsledky voleb a průběh volebních kampaní. Dle 

mého názoru i přes maximální snahu je otázka budoucí samostatného a skutečně 

konsolidovaného fungování otázkou generační. Tato snaha by se však z hlediska 

celkové stability regionu měla mezinárodnímu společenství vyplatit.          
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Summary 

The main aim of this master thesis was to find out if the concrete type of implemented 

consociational democracy is the right one to end the war or not. After analysis of 

concrete  local conditions, specific political and electoral system and characteristics of 

elections, esp. in 2006, I found out that the consocialtional democracy is the right way 

how to stop the conflict but it´s not enough for future independent existance that is now 

directing by High Representative. If the Bosnia wants really to be independent, it has to 

find the way how to agree on constitutional reform together within three nations living 

there. Politics of this country should be focused mainly on topics common for all 

nations such as education or economy. Increasing consensus in this is just the begining 

for future success. 
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