
 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Katedra ruských a východoevropských studií 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Adam Blažej 
 
 
 
 
 
 
 

Evropeizace politických stran v Srbsku 
a v Černé Hoře 

 
 

Diplomová práce 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Praha 2010 
 



Diplomová práce                                                      Evropeizace politických stran v Srbsku a v Černé Hoře 

 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor práce: Adam Blažej 

Vedoucí práce: PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc. 

Oponent práce:  

Datum obhajoby: 2010   

Hodnocení:  

 



Diplomová práce                                                      Evropeizace politických stran v Srbsku a v Černé Hoře 

 3 

 

Bibliografický záznam 

BLAŽEJ, Adam. Evropeizace politických stran v Srbsku a v Černé Hoře. Praha: 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra ruských a východoevropských 

studií, 2010. 89 s. Vedoucí diplomové práce PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc. 

 

Anotace 

Práce si klade za cíl analyzovat proces evropeizace politických stran v Srbsku a v Černé 

Hoře po pádu autoritativního režimu Slobodana Miloševiće. První kapitola se zabývá 

problematikou konceptu evropeizace, definuje jeho základní charakteristiky a vysvětluje 

hlavní specifika evropeizace v postkomunistické Evropě a na západním Balkáně. Druhá 

kapitola podává stručnou charakteristiku relevantních politických stran a stranických 

systémů v Srbsku a v Černé Hoře. Předmětem zájmu třetí kapitoly je působení EU v 

těchto zemích. V této kapitole jsou nastíněny bilaterální vztahy EU-Srbsko a EU-Černá 

Hora, ale také role EU ve vztazích mezi Srbskem a Černou Horou. Dalším tématem této 

kapitoly jsou nástroje, jichž EU využívá k evropeizaci západního Balkánu. Jedná se 

především  o politickou a ekonomickou kondicionalitu členství. Závěrečná kapitola je 

tvořena analýzou evropeizace politických stran na základě modelu politologa Roberta 

Ladrecha, který definuje celkem pět jejích oblastí: 1) stranické programy, 2) organizační 

strukturu, 3) stranický systém, 4) vztah mezi politickými stranami a vládou a 5) vztah 

politických stran nad rámec národního stranického systému. Hlavní pozornost je přitom 

věnována zkoumání povahy změn, které se v případě politických stran odehrávají 

v důsledku integrace obou zemí do EU.  
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Annotation  

This study deals with the process of Europeanization of political parties in Serbia and in 

Montenegro after the fall of Milošević’s authoritarian regime. The work is structured 

into four chapters. The first chapter is concerned with the concept of Europeanization, 

defines its key characteristics and explains the main specifics of Europeanization in 

post-communist Europe and in the Western Balkans. The second chapter offers a brief 

description of relevant political parties and party systems in Serbia and in Montenegro. 

The third chapter focuses on the activity of EU in these countries. It outlines the history 

of bilateral relations EU-Serbia and EU-Montenegro and also the role of EU in the 

relations between Serbia and Montenegro. Another topic of this chapter are the 

instruments that are used by the EU to Europeanize the Western Balkans. It is primarily 

the political and economical conditionality of the EU membership. The last chapter 

analyses the Europeanization of political parties based on Robert Ladrech’s concept that 

defines its five areas: 1) party programmes, 2) organizational structure, 3) party system, 

4) party-government relations and 5) relations beyond the national party system. A 

special attention is dedicated to the research of nature of the changes that take place in 

consequence of EU integration of both countries. 

 

Key words 

Europeanization, conditionality, political parties, party systems, EU, Serbia, 

Montenegro 
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Seznam zkratek 

BS Bosňácká strana (Bošnjačka stranka) 
CARDS Pomoc společenství pro obnovu, rozvoj a stabilizaci (Community 

Assistance for Reconstruction, Development and Stabilisation) 
DOS Demokratická opozice Srbska (Demokratska Opozicija Srbije) 
DPS  Demokratická strana socialistů (Demokratska Partija Socialista) 
DS Demokratická strana (Demokratska Stranka) 
DS CG Demokratický svaz v Černé Hoře (Demokratski savez u Crnoj Gori) 
DSS Demokratická strana Srbska (Demokratska stranka Srbije) 
ELDR Evropská liberálně-demokratická reformní strana (European Liberal 

Democrat and Reform Party) 
EPP Evropská lidová strana (European People’s Party) 
EU Evropská unie 
ICTY Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (International 

Criminal Tribunal for the former Yugoslavia) 
KP Komunistická strana (Komunistička partija) 
LDP Liberálně-demokratická strana (Liberalno-demokratska Partija) 
LPCG Liberální strana Černé Hory (Liberalna partija Crne Gore) 
LSCG Liberální svaz Černé Hory (Liberální savez Crne Gore) 
Nova, NSD Nová srbská demokracie (Nova srpska demokratija) 
NS Národní strana (Narodna stranka) 
NS Nové Srbsko (Nova Srbija) 
PES Strana evropských socialistů (Party of European Socialists) 
PzP Hnutí za změny (Pokret za Promjene) 
SAA Dohoda o stabilizaci a přidružení (Stabilisation and Association 

Agreement) 
SAP Proces stabilizace a přidružení (Stabilisation and Association Process) 
SDP Sociálnědemokratická strana (Socijaldemokratska stranka) 
SFRJ Socialistická federativní republika Jugoslávie (Socijalistička federativna 

republika Jugoslavija) 
SI Socialistická internacionála (Socialist Interational) 
SKCG Svaz komunistů Černé Hory (Savez komunista Crne Gore) 
SKJ Svaz komunistů Jugoslávie (Savez komunista Jugoslavije) 
SKS Svaz komunistů Srbska (Savez komunista Srbije) 
SNP Socialistická lidová strana (Socialistička narodna partija) 
SNS Srbská národní strana (Srpska narodna stranka), Černá Hora 
SNS Srbská pokroková strana (Srpska napredna stranka), Srbsko 
SPO Srbské hnutí obnovy (Srpski pokret obnove) 
SPS Socialistická strana Srbska (Socijalistička partija Srbije) 
SRJ Svazová republika Jugoslávie (Savezna republika Jugoslavija) 
SRS Srbská radikální strana (Srpska radikalna stranka) 
SSR Strana srbských radikálů (Stranka srpskih radikala) 
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Úvod 

Tato práce se bude zabývat fenoménem evropeizace v Srbsku a v Černé Hoře, 

který bude podroben analýze na příkladě politických stran a stranických systémů. 

Evropeizace je v sociálních vědách stále považována za relativně nový a ne zcela 

ukotvený pojem. Počátek zvýšeného zájmu badatelů o toto téma bylo možné 

zaregistrovat až v 90. letech, kdy EU jako instituce získala významné pravomoci. 

Opravdový boom však evropeizace zažívá teprve v souvislosti s politicko-ekonomickou 

tranzicí států středovýchodní Evropy a jejich začleňováním do euroatlantických 

struktur. Oblast zájmu této práce, jímž je západní Balkán1, stál prozatím stranou tohoto 

boomu, a pokud byl zmiňován v kontextu působení EU, bylo to většinou v souvislosti 

s její snahou o zajištění míru v postkonfliktních oblastech nikoli však v kontextu 

procesu evropeizace.  

Z hlediska politiky EU na západním Balkáně představuje Srbsko klíč ke stabilitě 

celé oblasti. Úspěšná cesta Srbska i ostatních států regionu do euroatlantických struktur 

se v současné době zdá být jedinou možností, jak v této oblasti dlouhodobě udržet mír a 

zaručit ekonomickou prosperitu. Srbsko však platí v kontextu euroatlantické integrace 

od začátku za problémovou zemi, jejíž cesta je komplikována celou řadou faktorů. 

Černá Hora, jež se ze společné federace se Srbskem vyvázala teprve v roce 2006, pak 

v procesu přidružování se k EU není přes počáteční nadějně rychlé tempo o mnoho dále. 

Od roku 1999, kdy dalo mezinárodní společenství vzniknout Paktu stability pro 

jihovýchodní Evropu, jsme svědky zvýšeného politického angažmá EU v tomto regionu. 

Vyvstaly tak nové naděje, že poté, co EU vyhlásila západní Balkán za svou zahraničně-

politickou prioritu, se proces složité demokratické tranzice a celkové stabilizace 

válkami sužovaného regionu konečně pohne kupředu.  

Zároveň s tím však vyvstala otázka, jak by toto angažmá EU mělo v ideálním 

případě vypadat. Modely použité v případě zemí první vlny rozšíření EU na východ je 

zde kvůli nesmírné složitosti transformačního procesu obtížné použít. Oproti těmto 

zemím totiž EU na západním Balkáně nepůsobí pouze pomocí své tzv. měkké síly (soft 

                                                 
1 V této práci bude používán termín západní Balkán, jenž označuje všechny nástupnické země bývalé 
Jugoslávie kromě Slovinska (tj. Bosnu a Hercegovinu, Černou Horu, Chorvatsko, Kosovo, Makedonii, 
Srbsko) a Albánii. Více než geografické označení je termín používán institucemi EU a výzkumníky 
společensko-vědních oborů, kteří potřebovali najít souhrnné označení států zahrnutých do Procesu 
stabilizace a přidružení (SAP). 
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power), nýbrž také aktivně zasahuje do vnitropolitického dění. Ostatní země 

středovýchodní Evropy, snad jen s výjimkou Slovenska ve volebním roce 1998, nic 

podobného nezažily. V Kosovu a Bosně a Hercegovině je angažmá EU dokonce natolik 

intenzivní, že vzniklý politicko-správní model má velmi blízko k protektorátnímu typu 

politického zřízení. 

V případě zemí první vlny rozšíření EU na východ místní vlády prováděly 

reformy na bázi větší či menší míry dobrovolnosti a vlastní motivace a základní 

předběžné podmínky pro vstup do EU (tzv. Kodaňská kritéria zahrnující ochranu 

lidských práv, stabilní instituce schopné uchovat liberální demokratické zřízení a vládu 

práva) tak tyto státy dokázaly splnit v podstatě samy od sebe.2  V zemích jihovýchodní 

Evropy a západního Balkánu zvláště je proces demokratické tranzice daleko složitější. 

EU zde hraje aktivnější roli a také vyvíjí vyšší tlak na přejímání jejích standardů.  

Zatímco ve střední Evropě byla evropská integrace spolu s konceptem „návratu 

do Evropy“ považována de facto za jedinou možnou cestu dalšího vývoje, 

na srbské domácí politické scéně tento široký konsenzus doposud neexistuje. Naopak, 

témata spojená s evropskou integrací vytvářejí jednu z hlavních štěpících linií 

(cleavage) stranického systému. Škála těchto postojů sahá od eurofilních, přes 

pragmaticky proevropské, umírněně euroskeptické až k ryze eurofobním. 

V Černé Hoře v rámci politických stran existuje poměrně široká shoda 

na proevropském směřování země a přístup k evropské integraci tak netvoří výraznou 

štěpící linii. Na rozdíl od Srbska zde také nehraje významnou roli postoj k Haagskému 

tribunálu, který symbolizuje vyrovnávání se s nedávnou válečnou minulostí. Problémem 

černohorské stranické politiky je především přetrvávající demokratický deficit, 

rozšířený klientelismus a korupce způsobená absencí střídání vlád u moci. Milo 

Djukanović a jeho Demokratická strana socialistů (DPS) Černé Hoře vládne nepřetržitě 

od roku 1991. Tento společenský proevropský konsenzus je navíc úzce spjat s 

vytvářením moderní černohorské národní identity, která se vymezuje vůči identitě 

srbské.  

                                                 
2 Opět s výjimkou výše zmíněného Slovenska, které v roce 1997 obdrželo posudek od Evropské komise, 
podle něhož jako jediná kandidátská země nesplňovala demokratická kritéria ke členství.  



Diplomová práce                                                      Evropeizace politických stran v Srbsku a v Černé Hoře 

 11 

 

Cíl a metoda práce  

Zvolená metoda komparace evropeizačních procesů Srbska i Černé Hory by 

měla poskytnout odpověď na otázku, jakým způsobem stranické systémy i jednotlivé 

politické strany obou zemí reagují na stejné podněty, v tomto případě politická kritéria 

EU a tlak na přijetí acquis communautaire.3 Cílem pak bude vysledovat v srbském a v 

černohorském evropeizačním procesu základní podobnosti a vysvětlit naopak hlavní 

rozdíly. Na jedné straně obě země vycházejí z prakticky totožných podmínek. Čerpají z 

téměř stejné tradice politické kultury, mají zkušenosti s komunistickým systémem a 

jeho politickými a ekonomickými institucemi a charakteristická je pro ně také 

kontinuita vládnutí komunistických elit i po roce 1990. Srby a Černohorce spojuje i 

angažmá v jugoslávských válkách, odložená demokratická a ekonomická tranzice či 

podobná zahraničně-politická orientace. Na druhou stranu však mezi stranickými 

systémy i fungováním jednotlivých politických stran obou zemí existují velké rozdíly. 

Srbský a černohorský stranický systém je charakterizován zcela jinými základními 

štěpícími liniemi. V Černé Hoře na rozdíl od Srbska existuje již zmíněný proevropský 

konsenzus. Obě země mají také dosti odlišnou historii bilaterálních vztahů s EU, a to i 

navzdory skutečnosti, že až do roku 2006 tvořily jeden státní celek. 

 

Struktura práce 

Práce je časově omezena z jedné strany rokem 2000, kdy byl v Srbsku svržen 

režim Slobodana Miloševiće, země radikálně změnila svou zahraničně-politickou 

orientaci a vstup do EU se stal jednou z hlavních priorit. V případě Černé Hory se jedná 

již o rok 1997, kdy se tehdejší černohorský ministerský předseda Djukanović politicky 

názorově rozešel s Miloševićem a Černá Hora se začala chovat v podstatě jako 

samostatný stát pod patronátem EU. Z druhé strany je práce ukončena současností. 

Pokládám nicméně za nutné v krátkosti zmínit historii vztahů mezi EU a oběma státy i 

před vymezeným obdobím. Teritoriálně se práce vztahuje k území Srbska a Černé Hory. 

EU je v této práci chápána především jako instituce, nikoliv jako území. 

                                                 
3 francouzský termín používaný pro souhrnné označení právních norem EU 
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 První kapitola se bude zabývat teoretickým vysvětlením pojmu evropeizace. 

Ačkoliv teorií evropeizace v současné době existuje mnoho, má práce si klade za cíl 

analyzovat pouze evropeizaci politickou, tedy tu, v níž hlavního původce všech změn 

představuje samotná EU. Evropeizace je podle tohoto konceptu chápána jako změna 

uvnitř národního politického prostředí, jež se uskutečňuje v souvislosti přejímáním 

norem EU v rámci přístupového procesu. Ve druhé časti budou vysvětlena hlavní 

specifika evropeizace ve středovýchodní Evropě. Třetí část již bude pojednávat o 

různých náhledech na evropeizaci národních politických stran. Zde bude také vyložena 

koncepce evropeizace národních politických stran politologa Roberta Ladrecha, 

předního odborníka na evropeizaci politických stran a systémů. Tato teorie bude tvořit 

základní osu mé práce. 

Druhá kapitola podá stručnou charakteristiku relevantních srbských i 

černohorských politických stran a základních rysů vývoje obou stranických systémů. 

Třetí kapitola představí činnost EU na západním Balkáně a podrobí analýze Proces 

stabilizace a přidružení pro západní Balkán (SAP). Problémem SAP je však to, že pro 

tento region představuje de facto jedinou alternativu, avšak za použití současných 

nástrojů EU může k dosažení potřebné stability dojít jen stěží. K dokreslení podmínek, 

za kterých evropeizace v Srbsku a v Černé Hoře probíhá, bude rovněž nutné nastínit 

historii bilaterálních vztahů EU-Srbsko, EU-Černá Hora a také roli EU v srbsko-

černohorských vztazích. 

Čtvrtá kapitola se opírá o zmíněný Ladrechův model. Ten definuje pět hlavních 

oblastí, v nichž k evropeizaci politických stran dochází: 1) stranický program, 2) 

organizační struktura, 3) stranický systém, 4) vztah mezi politickými stranami a vládou 

a 5) vztah politických stran nad rámec národního stranického systému. Každé z těchto 

pěti oblastí pak bude věnována jedna samostatná kapitola, v níž se pokusím o analýzu 

celkové důležitosti pro evropeizační proces a zároveň v ní popíšu příčiny podobností či 

odlišností v obou zemích. Jelikož byl Ladrechův model (stejně jako ostatně všechny 

dosavadní teorie evropeizace politických stran) vytvořen na základě analýzy 

západoevropských politických stran, bude důležitou složkou této kapitoly také analýza 

aplikovatelnosti tohoto modelu na země středo- a jihovýchodní Evropy.  
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Kritika pramen ů a literatury 

Ačkoliv je evropeizace politických stran tématem ne zcela neprozkoumaným a 

zájem společenskovědních badatelů o něj v posledních letech stále rostl (a to i v českém 

prostředí) státy západního Balkánu důkladný výzkum tohoto fenoménu zatím míjel. 

Studie, které by se evropeizací politických stran obou zkoumaných států zabývaly je 

proto možné spočítat na prstech jedné ruky. V současné době neexistuje ani jedna česká 

monografie, jež by se tomuto tématu věnovala. 

 Práce se bude z větší části opírat o místní, tedy srbské respektive černohorské 

zdroje. Jako primární prameny budou sloužit programy a statuty jednotlivých 

politických stran, výzkumy veřejného mínění, dokumenty týkající se politiky EU v 

rámci Procesu o stabilizaci a přidružení (SAP) a hodnotící Zprávy o pokroku (Progress 

reports) Evropské komise. Primárním zdrojem pro mě však budou rovněž relevantní 

noviny a časopisy, jmenovitě srbské Vesti, Politika, Danas, NIN, Velika Srbija či 

černohorské Monitor, Vijesti a Pobjeda. Sekundárních pramenů, které pomohou objasnit 

celkový kontext evropeizace a demokratizace obou zemí, existuje velké množství. Mým 

cílem je zkombinovat srbsky (černohorsky), česky, německy a anglicky psané zdroje a 

podat tak ucelený a vyvážený pohled na tuto problematiku. 
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1. Teorie a vymezení pojmu evropeizace 

1.1. Mnoho podob evropeizace 

Po desetiletí se evropská studia zabývala otázkou, jakým způsobem lze vysvětlit 

vznikající evropskou politiku (ve smyslu polity). Pro tento účel byla uplatňována 

perspektiva, jež se na evropskou integraci dívala z pohledu členských států, které svými 

prioritami ovlivňují výslednou podobu institucí na evropské úrovni. Tato perspektiva 

tak nahlížela na evropské instituce jako na něco, co se mění, a tyto změny považovala 

za evropeizaci. S přibývajícími pravomocemi, jež na sebe EU vázala, v evropských 

studiích postupně přibyla také opačná perspektiva, kdy je to právě domácí politické 

prostředí států, kde vlivem EU začíná docházet ke změnám.4 

Evropeizace je bezpochyby módním termínem politologického výzkumu 

posledních let. Alespoň je to možné usuzovat podle toho, s jakou četností a intenzitou se 

v minulé dekádě začalo s tímto termínem pracovat.5 Evropeizace se dokonce stala 

jedním z nejvíce používaných teoretických přístupů ke zkoumání EU a jejího vlivu na 

politické dění v členských státech.6 V minulosti byl pojem evropeizace chápán 

nejčastěji ve smyslu expanze evropských civilizačních a kulturních norem za své 

hranice. Na rozdíl od těchto definic je to dnes již pouze EU a její normy, která je 

akceptována jako základ evropeizačního procesu. Spjatost evropeizace s EU je natolik 

silná, že je dokonce mnohdy nahrazována pojmem „EU-izace“.7 V případě mé práce je 

na tento předpoklad důležité přistoupit. V opačném případě by se tím celá tato práce 

dostala do chybného schématu, kdy by bylo a priori evropeizováno něco (politické 

strany a stranické systémy evropských zemí Srbska a Černé Hory), co již ze své 

podstaty evropské je. 

Jeden ze základních problémů pojmu evropeizace je jeho nesmírná otevřenost a 

neustálenost. Navzdory velkému množství literatury pojednávající o evropeizaci tuto 

neustálenost dokládá už sama nejednotná gramatická podoba. A to jak v angličtině, kdy 

                                                 
4 BÖRZEL, Tanja A., RISSE, Thomas: When Europe Hits Home: Europeanization and Domestic Change. 
European Integration online Papers. 2000, Vol. 4, No. 15, s. 1, Dostupný z WWW: 
http://eiop.or.at/eiop/texte/2000-015a.htm (26.8.2009) 
5 Srov. FEATHERSTONE, Kevin: In the Name of „Europe“, in: FEATHERSTONE, Kevin, RADAELLI, 
Claudio M. (eds.): The Politics of Europeanization. Oxford: Oxford University Press, 2003. s. 5 
6 CABADA, Ladislav, KRAŠOVEC, Alenka: Europeanisation of national political parties. Plzeň : Aleš 
Čeněk, 2004. s. 4 
7 HANSHEW, Kenneth: Die Suche nach einer gemeinsamen Sprache: Wege und Irrwege, in: 
SCHUBERT, Helga: "Europäisierung" - Begriff, Idee und Verwendung im interdisziplinären Diskurs. 
FOROST Arbeitspapier Nr. 38, Dezember 2006, s. 26-27. Dostupný z WWW: 
http://www.forost.lmu.de/fo_library/forost_Arbeitspapier_38.pdf (28.8.2009) 
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se téměř rovnoměrně používají tvary europeaniz(s)ation i europeiz(s)ation, tak v 

ostatních jazycích, češtinu nevyjímaje. Zde se kromě překladu uvedených variant 

používá například i termín poevropštění, poevropšťování a další.8 V současnosti se 

nejčastěji používaným označením v českém prostředí stal tvar evropeizace, proto bude 

výhradně používán i v této práci. 

Ještě závažnější než výše zmíněný mírný pojmový zmatek, je neexistence 

jednotného teoretického přístupu, který by z tohoto pojmu učinil plnohodnotný 

společenskovědní koncept. I pokud akceptujeme spojitost procesu evropeizace výhradně 

s činností EU, stále nepanuje shoda v tom, kde evropeizace vlastně probíhá. Například 

norský politolog Johann Olsen, jeden z předních badatelů zabývající se evropeizací, 

jmenuje pět možných oblastí evropeizace: 1. změna a expanze vnějších teritoriálních 

hranic EU, 2. rozvoj institucí a organizací na evropské úrovni, 3. pronikání evropské 

dimenze do národních a subnárodních institucí, 4. vývoz evropské politické organizace 

a vládnutí mimo Evropu, 5. politický projekt unifikace Evropské unie.9 

Olsenovo vymezení evropeizace má bezpochyby svou platnost a zahrnuje patrně 

všechny oblasti, kde by evropeizace mohla probíhat. Ve své snaze nabídnout 

všeobjímající definici je Olsenova koncepce evropeizace tak široká, že se v praxi stala 

těžko upotřebitelnou. Je třeba hledat ještě další rozlišovací kritéria, které získáme 

například zkoumáním pohledu na to, co se evropeizací mění a odkud vychází 

evropeizační impulsy. Částečně zmíněny jsou už v prvním odstavci této kapitoly. První 

pohled se soustředí na vytváření evropských institucionálních struktur „zezdola“ 

(bottom-up evropeizace). Evropská integrace je tak vnímána  jako závislá proměnná, 

zatímco nezávislou proměnnou je iniciativa vycházející z roviny domácí politiky. 

Opačný pohled zase vnímá jako původce změn Evropskou integraci, jež ovlivňuje 

fungování domácí politiky (top-down evropeizace).10 

Tyto dva přístupy pak do své (v současnosti asi nejcitovanější) definice vtělil 

politolog Claudio Radaelli. Evropeizaci označuje jako „proces (a) utváření, (b) 

                                                 
8 DANČÁK, Břetislav, FIALA, Petr, HLOUŠEK, Vít: Evropeizace: Pojem a jeho konceptualizace, in: 
DANČÁK, Břetislav, FIALA, Petr, HLOUŠEK, Vít (eds.): Evropeizace: nové téma politologického 
výzkumu. Brno : Masarykova univerzita v Brně 2005. s. 12; HANSHEW, Die Suche nach einer 
gemeinsamen Sprache, s. 25 
9 OLSEN, Johan P.: The Many Faces of Europeanization. Journal of Common Market Studies. 2002, Vol. 
40, Nr. 5, s. 923-924, cit. dle LOUŽEK, Marek: Evropeizace – užitečný, nebo módní pojem?, in: 
DANČÁK:  Evropeizace: nové téma politologického výzkumu.  
10 SCHMIDT, Vivien A., RADAELLI, Claudio M.: Policy Change and Discourse in Europe: Conceptual 
and methodological Issues. West European Politics. 2004, Vol. 27, No. 2, s. 190-191; HAVLÍK, 
Vlastimil, VALTEROVÁ, Aneta: Evropeizace českých politických stran: aplikace Ladrechova konceptu. 
Slovenská politologická revue. 2007, č. 4, roč. VII., s. 77-103 
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rozšiřování a (c) institucionalizaci formálních a neformálních pravidel, procedur, 

paradigmat politiky, stylů, způsobů „jak dělat věci“ a sdílených hodnot, které jsou 

nejprve definovány a konsolidovány v rámci utváření rozhodnutí EU a poté 

inkorporovány do logiky domácího diskursu, identit, politických struktur a veřejných 

politik.“ 11 Radaelli dále ozřejmuje smysl evropeizace pomocí toho, co tento pojem 

neznamená. Podle něj evropeizace není prosté sbližování politických systémů 

(convergence), jelikož tento termín označuje její možný důsledek. Dále evropeizace 

není harmonizací politických systémů, jelikož evropeizace může naopak vést k větší 

soutěživosti uvnitř politických systémů i mezi nimi navzájem. A konečně, evropeizace 

neoznačuje ani evropskou integraci, jelikož ta je až jejím důsledkem.12 

Evropeizace ve své podstatě označuje proces, nikoliv stav nebo důsledek 

nějakého vývoje. Nelze jí zúžit pouze na popis toho, jakou měrou Brusel uplatňuje svůj 

vliv ve členských, kandidátských či dalších zemích.13 Výsledek analýzy by poté byl 

takový, že evropeizovat je v domácím politickém prostředí možno vlastně zcela 

všechno. Domácí aktéři mohou využívat Evropu k mnoha různým účelům a mnoha 

různými způsoby. Koncept evropeizace v tom smyslu, v jakém bude používán v této 

práci, v sobě proto zahrnuje i mechanismy a adaptační vzorce, kterými ke změně 

v národním prostředí dochází.14 

 

1.2. Evropeizace v zemích st ředovýchodní Evropy 

Výzkum evropeizace se od svého nedávného vzniku zabýval primárně 

působením EU na členské státy a na základě těchto států poté vznikly teoretické modely 

evropeizace. Teprve s přibližujícím se vstupem postsocialistických zemí středovýchodní 

Evropy do EU vznikla potřeba analyzovat, jakým způsobem EU uplatňuje vliv 

v zemích, které na členství v této organizaci teprve čekají. Při studiu evropeizace zemí 

této části Evropy tak zákonitě před každým badatelem vyvstane otázka, zda jsou 

dosavadní teoretické modely evropeizace vytvořené na základě analýzy provedené 

v zemích západní Evropy aplikovatelné i v tomto případě.  

                                                 
11 RADAELLI, Claudio M.: Whither Europeanization: Concept Stretching and Substantive Change. 
European Integration Online Papers. 2000, Vol. 4, No. 8, s. 4. 
12 Tamtéž, s. 5-6 
13 Srov. např. s MAIR, P.: The limited impact of Europe on National Party Systems. West European 
Politics. No. 23, s. 27-51 
14 RADAELLI, Claudio M.: Europeanisation: Solution or problem? European Integration online Papers. 
2004, Vol. 8, No. 16, s. 4.  Dostupný z WWW: http://www.eiop.or.at/eiop/pdf/2004-016.pdf (30.8.2009) 
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Obecně lze říci, že východní rozšíření EU nabídlo ještě větší diverzifikaci forem 

a metod evropeizace. Napomáhá tomu skutečnost, že institucionální uspořádání 

v nových členských zemích a kandidátských zemích středovýchodní Evropy není vždy 

plně stabilizováno a stále vykazuje značnou proměnlivost, což následně znesnadňuje 

získání dostatečného množství empirických poznatků k vytvoření vlastních 

evropeizačních modelů.15 Důsledkem toho pak je fakt, že prozatím neexistují žádné 

speciální modely evropeizace pro země středovýchodní Evropy. Mezi teoretiky 

evropeizace tak nakonec převládá přesvědčení, že jakkoliv se od sebe politické systémy 

zemí „nové“ a „staré“ Evropy v mnoha ohledech nesporně liší, reagují v zásadě na 

stejné podněty a je proto možno etablované „západoevropské“ modely využít i zde. 

Těmito podněty jsou totiž acquis communautaire, které mají stejnou platnost ve všech 

členských zemích.16 Způsobilé jsou tyto teoretické metody i pro kandidátské země, 

jelikož přístupový proces spočívá z velké části právě v integraci těchto pravidel do 

národního prostředí. 

Proces evropeizace ve středovýchodní Evropě se oproti západní Evropě liší 

v jednom podstatném bodě - má z velké části zároveň charakter demokratické tranzice. 

Perspektiva členství v EU je přitom jedním z hlavních podnětů, které tuto tranzici 

udržují v pohybu. Až do roku 2004 kandidátské země EU nikdy neprodělávaly 

v souvislosti s přístupovým procesem takové změny vlastních politických modelů jako 

státy středovýchodní Evropy. Plně srovnávat nelze ani se zeměmi jižního rozšíření EU 

v 80. letech, jelikož objem změn, kterými byl podmíněn vstup zemí středovýchodní 

Evropy do EU byl nesrovnatelně větší.17 Je třeba mít na zřeteli, že i samotná EU/ES 

v průběhu desetiletí procházela změnami, a že přístupové podmínky pro Řecko, 

Španělsko a Portugalsko chtě nechtě reflektovaly skutečnost, že ES v té době bylo 

primárně hospodářským svazkem. Oproti tomu EU v roce 2004 již představovala daleko 

více politicky i sociálně konsolidované společenství s odpovídajícími vstupními 

podmínkami.  

 

                                                 
15 RESCHOVÁ, Jana: Evropeizace národního politického prostoru. 3. kongres českých politologů 
Olomouc 8.-10.9.2006, panel Proměny národního politického prostoru po vstupu do EU, s. 277. Dostupný 
z WWW: http://www.cspv.cz/dokumenty/kongres2006/HP%2011/Jana%20Reschova.pdf (7.9.2009) 
16 GRABBE, Heather: The EU’s transformative power. Europeanization through Conditionality in Central 
and Eastern Europe. Houndsmills : Palgrave Macmillan, 2006. s. 4; LEWIS, Paul G.; MANSFELDOVÁ, 
Zdenka (ed.): The European Union and party politics in Central and Eastern Europe. Basingstoke : 
Palgrave Macmillan, 2006 
17 GRZYMALA-BUSSE, Anna M., INNES, Abby: Great expectations: The EU and domestic political 
competition in East Central Europe. East European Politics and Societies. 2003, Vol. 17, Nr. 1, s. 64 
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1.3. Evropeizace (potenciáln ě) kandidátských zemí  

Evropeizace kandidátských zemí je v porovnání s konceptem evropeizace 

členských států nepříliš zpracovaným fenoménem. Důvod tohoto zpoždění byla 

zpočátku nejasnost, zda je vliv EU na nečlenské státy v principu vůbec porovnatelný 

s vlivem, který EU uplatňuje vůči členským státům, a zda je proto možné označovat 

změny v domácím prostředí kandidátských států jako evropeizaci.18 

K zájmu badatelů o toto téma dochází v současnosti zejména v souvislosti 

s procesem východního rozšiřování EU. Oproti předchozím vlnám rozšíření je zde totiž 

vliv EU zcela zřetelný. EU v tomto procesu neklade kandidátským zemím pouze 

formální podmínky ke členství (implementace acquis communautaire do domácího 

právního řádu), přichází navíc s  jasně formulovanými politickými a ekonomickými 

podmínkami, které nejsou právně regulovány na úrovni EU, avšak jsou již všeobecně 

etablované ve stávajících zemích Unie. Řeč je o tzv. Kodaňských kritériích, která 

definují způsobilost kandidátských zemí ke vstupu do Evropské unie. Tato kritéria 

vyžadují, aby měl každý kandidátský stát instituce schopné zaručit demokratickou 

formu vlády, dodržování lidských práv, práv menšin a zároveň aby měl fungující tržní 

hospodářství.19 Podmínečnost vstupu (neboli kondicionalitu) EU používá jako svůj 

nejúčinnější, nikoliv však jediný, prostředek pro evropeizaci kandidátských států. Jedná 

se o metodu cukru a biče, kdy bič představují předem dané politické podmínky a 

požadavek implementace aquis a cukrem je finanční podpora během přístupového 

procesu a především vidina potenciálního členství. Zkušenosti zejména z jihovýchodní 

Evropy ukázaly, že bez jasně a srozumitelně poskytnuté perspektivy členství 

potenciálně kandidátským zemím vliv EU na domácí politiku zůstane minimální.20  

Pokud ještě zůstaneme u srovnání evropeizace členských a kandidátských států, 

důležitá odlišnost spočívá dále v tom, že se země ucházející se o členství nemohou 

podílet na vzniku pravidel, podle kterých se budou muset v přístupovém procesu řídit. 

Mezi EU a kandidáty členství tak existuje asymetrické mocenské postavení, jež ve svém 
                                                 
18 SEDELMEIER, Ulrich: Europeanisation in new member and candidate states. Living Reviews in 
European Governance. 2006, Vol. 1, No. 3, s. 4. Dostupný z WWW: 
http://europeangovernance.livingreviews.org/Articles/lreg-2006-3/download/lreg-2006-3BW.pdf 
(6.9.2009) 
19 EKIERT, Grzegorz: Dilemmas of Europeanization: Eastern and Central Europe after the EU 
Enlargement. Acta Slavica Iaponica. 2008, Tomus 25, s. 17 
20 TAFEL, Heather L.: The EU as a Democracy Promoter: EU Identity, Leverage, and Institutions. Paper 
prepared for the annual meeting of the International Studies Association. San Francisco, 26-29 March 
2008. Dostupný z WWW: 
http://www.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/2/5/3/3/8/p253382_index.html 
(28.9.2009) 
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důsledku umožňuje přesun pravidel pouze směrem EU-kandidátské země a nikoliv 

naopak. Jde tedy o top-down evropeizaci.21 Slabinou tohoto mechanismu je fakt, že pro 

místní elity, které se na evropeizaci v kandidátských zemích podílejí, je často jediným 

benefitem vidina členství v EU. Vlastní povaha (výhodnost či nevýhodnost) modelů 

převzatých z EU je pro ně pak podružná. Důsledkem skutečnosti, že reformy nemusí 

vycházet z vnitřní vůle jejich tvůrců, je potom jejich velice složité uvádění do praxe. 

Jinými slovy, skutečná implementace právních norem EU nezávisí pouze na 

administrativní kapacitě (přijímání nových zákonů), avšak také na tom, do jaké míry 

jsou všichni aktéři  schopni a ochotni identifikovat a sžít se s těmito novými hodnotami, 

pravidly a praxemi.22 Formálně přijímat závazky je pro vlády kandidátských zemí vždy 

daleko snazší než tento závazek později skutečně uvádět do praxe. Toto je jedna 

z klíčových charakteristik evropeizace v kandidátských zemích. V reakci na toto zjištění 

proto politologové začali rozlišovat mezi formálními změnami (přijetí zákonných 

norem) a změnami v chování (jejich implementace, používání a vynutitelnost).23 

Mnohé příklady ze zemí středovýchodní Evropy přistoupivších do EU po roce 

2004 a 2007 také ukazují, že změny v domácím prostředí ve smyslu evropeizace po 

dosažení plného členství mohou být pomíjivé či začít velmi rychle ubírat na intenzitě. 

Po dvou vlnách východního rozšíření jsou nové členské země svědky opětovného 

nárůstu problémů spojených s nedokončenou transformací, které byly v období před 

vstupem upozaděny.  

Při zkoumání evropeizace zemí středovýchodní Evropy leží před badateli otázka, 

jak je možné, že se průběh evropeizace ve zkoumaných zemí od sebe tolik liší. Co je 

příčinou toho, že se v jedné zemi tohoto regionu podaří přijmout některá pravidla EU 

téměř bez odporu, zatímco v jiné představují reformy spojené se vstupem do EU téměř 

nepřekonatelnou překážku? Německý politolog Schimmelfennig tvrdí, že 

pravděpodobnost úspěšného přizpůsobení se pravidlům, které EU kandidátským zemím 

stanovila, závisí přímo úměrně na tom, jaké náklady budou aktéři na domácí politické 

scéně v kandidátských zemích muset vynaložit. Pokud domácí politické náklady 

překročí výnosy vyplývající z pokračování v přístupovém procesu, evropeizace tak 
                                                 
21 SEDELMEIER: Europeanisation in new member and candidate states, s. 4-5. Nic však neplatí 
dokonale. Reschová např. tvrdí, že možnost opačného působení nemůže být vyloučena, jelikož např. 
vyjednávání o přístupových kapitolách může mít vliv i na samotnou podobu přístupových pravidel. Srov. 
RESCHOVÁ: Evropeizace národního politického prostoru, s. 277 
22 EKIERT: Dilemmas of Europeanization, s. 20 
23 SCHIMMELFENNIG, Frank, SEDELMEIER, Ulrich (eds.): The Europeanization of Central and 
Eastern Europe. Ithaca and London : Cornell University Press, 2005. s. 8; EKIERT: Dilemmas of 
Europeanization, s. 18 
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přestane probíhat. Obecně lze říci, že tyto náklady jsou tím vyšší, čím více podmínky 

dané EU během přístupového procesu negativně ovlivňují bezpečnost a územní 

celistvost státu či také mocenskou základnu vlády na domácí scéně, jejíž základní (a 

legitimní) snahou je udržení moci i v dalším volebním období.24 Analýza domácích 

nákladů spojených s Evropskou integrací v Srbsku a Černé Hoře je proto také jedním 

z hlavních témat této práce. Dokáže totiž vysvětlit odlišnosti procesu evropeizace obou 

zemí a také odhalit limity, na které zde EU ve svém působení naráží. 

 

1.3.1. Evropeizace západního Balkánu  

Všechny státy západního Balkánu považují vstup do EU za svou hlavní 

zahraničně-politickou prioritu a zavázaly se k plnění podmínek a kritérií stanovených 

EU. Avšak evropeizace po vzoru jihovýchodní Evropy je procesem ještě 

komplikovanějším a rozporuplnějším než ve zbytku středovýchodní Evropy. Cesta do 

EU a přizpůsobování se jejím normám je procedura značně namáhavá a to jak pro zdejší 

státy, tak pro samotnou EU. Ještě více zde platí, že evropeizace je proces poháněný 

vnějšími faktory, nikoliv iniciovaný zevnitř. EU musí také sahat k daleko přímějším 

donucovacím prostředkům, než tomu bylo v případě ostatních zemí středovýchodní 

Evropy.25  

Odlišnosti západního Balkánu od zbytku středovýchodní Evropy jsou zjevné. 

V první řadě se jedná o faktor válek, které výrazně zpozdily politickou i hospodářskou 

tranzici zasažených zemí. V předchozí části této kapitoly jsem uvedl základní rysy 

politické kondicionality EU vůči kandidátským zemím. V případě západního Balkánu 

přibyla ještě podmínka plné spolupráce s Mezinárodním trestním tribunálem pro 

bývalou Jugoslávii (ICTY), jenž nastoluje traumatický proces vyrovnávání se s vlastní 

válečnou minulostí. Za dědictví válek je možné považovat např. negativní postoj Srbska 

a ambivalentní postoj Černé Hory vůči integraci do NATO jakožto předstupně členství 

v EU. Důležitou úlohu hraje také skutečnost, jež je dána činností dalších mezinárodních 

                                                 
24 SCHIMMELFENNIG, F., ENGERT, S., KNOBEL, Heiko: The impact of EU Political Conditionality, 
in: SCHIMMELFENNIG, Frank: The Europeanization of Central and Eastern Europe, s. 29 
25 ANASTASAKIS, Othon: The Europeanization of the Balkans. Brown Journal of World Affairs. 
Summer/Fall 2005, Vol. XII, Is. 1, s. 77 
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aktérů kromě EU podílejících se na architektuře poválečného uspořádání západního 

Balkánu, jmenovitě NATO, OSN, Ruska, USA.26 

 

1.4. Evropeizace národních politických stran 

Základní teorii v oblasti evropeizace politických stran vytvořil irský politolog 

Peter Mair. Jeho teze je taková, že přímý vliv EU na stranické systémy je minimální.27 

Přímým vlivem Mair myslí celkovou změnu fungování stranického systému. Proto také 

rozlišuje mezi formátem (počet relevantních politických stran) a mechanismem 

(proměna vztahů mezi politickými stranami uvnitř domácího politického kolbiště). Jako 

důkaz této teze předkládá svůj výzkum, podle kterého od roku 1979, kdy se konaly 

první přímé volby do EP, vznikly na základě postoje k evropské integraci v celé EU(15) 

pouze 3 ze 140 nově zřízených politických stran. Jednalo se pak vždy o strany na okraji 

politického spektra a navíc volebně velice málo úspěšných.28 Primární oblastí Mairova 

zájmu je tedy formát, v případě mechanismu nicméně nepřímý vliv EU připouští. Mair 

si také pro tuto svou hypotézu stanovil hned několik omezení. Avizoval, že záměrně 

vynechal analýzu účinku evropské integrace na dění uvnitř stran a jejich programatiku a 

dále říká, že vliv EU na stranické systémy je minimální pouze jako vliv přímý a uznává, 

že EU může na politické strany působit i nepřímo.29 

Ačkoliv Mair zkonstruoval svou tezi již v roce 2000 a to pouze pro členské státy, 

nebyla zatím vyvrácena. Třebaže se celkově stranické politiky v nových a starých 

členských zemích EU od sebe dost liší (např. vysoká volební volatilitou, odlišnou 

stranickou organizací, silnou pozicí euroskepticismu atd.), nedávné výzkumy, reagující 

na dvě poslední vlny rozšíření, Mairovu tezi potvrdily i v případě středovýchodní 

Evropy. Jediný rozdíl spočívá v tom, že v případě nových členských zemí EU jsou 

zaznamenatelné změny v mechanismech stranických systémů.30 

 

                                                 
26 FINK-HAFNER, Danica, LADRECH, Robert: Introduction: Europeanization and party politics in the 
territory of former Yugoslavia. Journal of Southern Europe & the Balkans. Aug2008, Vol. 10 Issue 2, s. 
135-136 
27 MAIR: The limited impact, s. 27-51 
28 Tamtéž, s. 30-31 
29 Tamtéž, s. 27 
30 srov. ENYEDI, Zsolt, LEWIS, Paul G.: The Impact of the European Union on Party Politics in Central 
and Eastern Europe, s. 231, in: LEWIS, Paul G., MANSFELDOVÁ, Zdenka (Eds.): The European Union 
and Party Politics in Central and Eastern Europe. Basingstoke : Palgrave Mcmillan, 2007. 
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1.4.1. Ladrech ův model evropeizace národních politických stran 

Zatímco Mair se tedy k potenciálním změnám politických stran ve smyslu 

evropeizace staví velice rezervovaně, Ladrech je v tomto ohledu optimističtější a pro 

evropeizační změny vidí potenciální prostor. Evropskou integraci chápe jako nezávislou 

proměnnou, která ovlivňuje prostředí, ve kterém národní politické strany působí. 

Evropeizací politických stran pak myslí jejich reakce na změny politického prostředí 

způsobené evropskou integrací. Ta tedy v jeho pojetí působí jako závislá proměnná. 

Odpověď politických stran se přitom může projevit jak vytvářením nových vztahů, 

proměnou politik (policies), tak změnou strukturální povahy stranického systému.31 

Ladrech dále definuje v úvodu zmíněných pět oblastí, kde evropeizace 

politických stran probíhá: 1) stranický program a jeho ovlivňování v důsledku evropské 

integrace, 2) organizační struktura politických stran, 3) přetváření celkového prostředí 

politických stran (stranického systému) mající svůj původ v Evropské integraci, 4) vztah 

mezi politickými stranami a vládou, 5) vztah politických stran nad rámec národního 

stranického systému.  

Ladrechův model je v současnosti jedním z nejrespektovanějších konceptů 

evropeizace národních politických stran a bude proto využit i pro účely této práce. Jak 

již bylo řečeno, tento model byl vyvinut pro prostředí západoevropských politických 

stran. Dosavadní studie evropeizace zemí středovýchodní Evropy ukazují, že jakkoliv je 

i v tomto případě model použitelný, je složité ho aplikovat ve všech pěti definovaných 

oblastech, které autor pro analýzu nabídl.32  

 

1.4.2. EU a politické strany ve st ředovýchodní Evrop ě 

Role EU ve stranické politice zemí středovýchodní Evropy je větší než 

ve starých členských zemích. EU nehraje jen roli nezúčastněného aktéra, jenž nastavuje 

pravidla pro země, které projevily zájem do ní vstoupit, ale také aktivního 

podporovatele demokracie. Míra zasahování do záležitostí politických stran je potom 

úměrná velikosti transformačních problémů kandidátských zemí. Během první vlny 

                                                 
31 LADRECH, Robert: Europeanization and Political Parties: Towards a Framework for Analysis. Party 
Politics. 2002, Vol. 8, No. 4. s. 395 
32 CABADA, L., KUSTEC-LIPICER, S.: Europeizace národních politických stran – příklad České 
republiky a Republiky Slovinsko. Příspěvek přednesený na konferenci FSV UK Rozvoj české společnosti 
v  Evropské unii dne 21. – 23. října 2004 v Praze. Dostupný z WWW: 
http://veda.fsv.cuni.cz/doc/KonferenceRCS/pol_cabada.doc (30.9.2009) 
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rozšíření EU na východ to byly politické strany na Slovensku, které zažívaly nejsilnější 

tlak ze strany EU.33  

Dosavadní studie věnované stranickým systémům středovýchodní Evropy 

potvrzují Mairovu tezi, že přímý vliv EU je relativně malý, avšak zároveň konstatují, že 

většina tohoto vlivu se zde odehraje nepřímo. EU není s to sama změnit podobu 

stranického systému kandidátských zemí, avšak dokáže prohloubit původní linie štěpení 

pomoci aktivizace témat spojených s Evropskou integrací. Jeden z relativně snadno 

pozorovatelných jevů je např. tlak na složení vládních koalic v kandidátských zemích, 

kdy centristické umírněné strany mají sklon nezvat do koalic takové strany, které jsou 

v EU na pomyslné „černé listině“. To ve výsledku může mít vliv i na programatiku 

těchto stran, které se z této černé listiny často snaží dostat pryč a zvětšit si tím svůj 

koaliční potenciál.34  

Abychom mohli pochopit proces evropeizace politických stran a stranických 

systémů ve středovýchodní Evropě, je potřeba vysvětlit, v čem spočívají rozdílnosti 

mezi zeměmi staré a nové EU a také co z toho plyne pro Evropskou integraci coby 

tématu, vůči kterému se politické strany vymezují. V západní Evropě existuje tradičně 

silná spojitost levicových politických stran35 se stranami zelenými, alternativními či 

libertariánskými36 (zkráceně GAL) a naopak stran pravicových se stranami 

tradicionalistickými, se sklony k autoritarismu a nacionalismu  (zkráceně TAN). Do 

tohoto schématu spadá až 80% všech politických stran v západní Evropě (EU15).37 

V Evropě středovýchodní (EU8) se strany štěpí podle stejných hodnotových 

dělítek jako v západní Evropě, tedy levici a pravici a GAL a TAN, avšak oproti ní zde 

na této škále zaujímají zcela opačné postavení. Více než dvě třetiny všech stran spadá 

buď do pozice levice-TAN nebo pravice-GAL.38 Je to dáno tím, že bývalý komunistický 

systém v zemích středovýchodní Evropy byl fenoménem levicovým a zároveň TAN. 

Potíral vše, co souviselo s tržní ekonomikou i alternativním způsobem života, tedy to, 

co je vlastní pravici i Gal stranám. Strany spadající do kategorie levice-TAN však 

nejsou pouze ty obhajující starý režim, ale také strany radikální pravice a strany 

nacionalistické či nábožensky orientované. 
                                                 
33 ENYEDI: The Impact of the European Union, s. 235 
34 Tamtéž, s. 232-235 
35 Podle klasického pohledu na ekonomickou roli státu ve společnosti. 
36 Dělítko představuje pohled na tradiční hodnoty moderní sekulární společnosti aj., např. postoj k 
imigraci 
37 MARKS, Gary et al: Party Competition and European Integration in East and West: Different 
Structure, Same Causality. Comparative Political Studies. 2006, Vol. 39, Nr. 2, s. 157 
38 Tamtéž, s. 158-167 
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Z pohledu zkoumání evropeizace je důležité, že pravicové-GAL strany ve 

středovýchodní Evropě  až na výjimky současně podporují evropskou integraci. Nachází 

podporu především mezi vzdělanými lidmi a těmi, kteří celkově získali na ekonomické 

transformaci. Oproti tomu levicové-TAN strany, jejichž elektorát je složen zejména 

těch, kteří po ekonomické transformaci zůstali na straně poražených, jsou často 

euroskeptické či eurofobní. EU se se svým důrazem na hodnoty, která pro kandidátské 

země představují Kodaňská kritéria, jeví jako pravicový-GAL koncept. Z toho plyne, že 

postoje politických stran v zemích středovýchodní Evropy vůči Evropské integraci 

většinou kopírují základní osu stranického soutěžení. Téma evropské integrace má pak 

toto soutěžení větší šanci ovlivňovat či dokonce spoluvytvářet. V západní Evropě postoj 

k evropské integraci prochází napříč hlavní konfliktní linií politických stran a zpravidla 

není s to stát se ústředním tématem politického soutěžení mezi stranami.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 Tamtéž 
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2. Politické strany a Stranický systém Srbska a Černé 

Hory 

Demokratizační proces ve svazové republice Jugoslávii (SRJ)40 plně začal o 

deset let později než ve většině zemí středovýchodní Evropy. Mocenský monopol Svazu 

komunistů Jugoslávie (SKJ) skončil v roce 1990, kdy se konaly první volby za účasti 

více politických stran. Vzniklo množství nových politických stran a dalších 

demokratických institucí, avšak nedemokratický způsob vlády z časů socialistické 

Jugoslávie zůstal významně nezměněn i nadále.41 

I když Srbsko a Černá Hora byly i po roce 1992 součástí jednoho státu, stranický 

systém v obou konstitutivních republikách se vyvíjel odlišně. Tato skutečnost byla 

ovlivněna zejména politickým uspořádáním ještě z dob SFRJ, kdy jednotlivé republiky 

tvořily relativně samostatné politické entity. I samotná komunistická strana byla 

jakýmsi svazem republikových stranických organizací. Od roku 1990 proto v obou 

republikách i po dobu existence společného státu působily různé politické strany.42 Tato 

rozdílnost byla však přece jen poněkud diskutabilní. Černohorskou politickou scénu 

totiž ve skutečnosti již od tzv. Antibyrokratické revoluce v roce 1988 do značné míry 

ovládal Slobodan Milošević a jeho Socialistická strana Srbska (SPS),43 a to především 

prostřednictvím svých spojenců v černohorské Demokratické straně socialistů (DPS).44 

Po roce 1997, kdy došlo k roztržce mezi Djukanovićem a Miloševićem, pak už v 

podstatě můžeme hovořit o systémech na sobě nezávislých. Svazové orgány se staly 

prakticky nefunkčními a téměř všechna důležitá rozhodnutí byla činěna jen na 

republikových úrovních. Srbsko si do současnosti dokázalo udržet určitý vliv na 

černohorskou politickou scénu pouze za pomoci místních srbských politických stran.  

                                                 
40 SRJ vznikla v roce 1992 jako nástupnický stát po Socialistické federativní republice Jugoslávii (SFRJ), 
ze které v průběhu let 1991-92 vystoupily všechny federální republiky kromě Srbska a Černé Hory.  
41 GOATI, Vladimir: Die Parteilandschaft und die Politische Entwicklung Serbiens und Montenegro seit 
1991, in: LUKAN, Walter, TRGOVČEVIĆ, Ljubina, VUKČEVIĆ, Dragan (et al.): Serbien und 
Montenegro : Raum und Bevölkerung. Geschichte. Sprache und Literatur. Kultur. Politik. Gesellschaft. 
Wirtschaft. Recht. Österreichische Osthefte, Jhrg. 44/2005. Wien : LIT Verlag, 2006. s. 615  
42 GOATI, Vladimir: Izbori u SRJ 1990-1998. Volja gradjana ili izborna manipulacija? II. dopunjeno 
izdanje sa dodatkom o izborima 2000. Beograd: CeSID, 2001. s. 203-222. Od roku 1990 až doposud 
pouze Srbská radikální strana (SRS) dokázala získat mandáty v obou republikových skupštinách 
(parlamentech). Viz Příloha č. 1 a 2 
43 Antibyrokratická revoluce je termín označující vlnu protivládních protestů v Černé Hoře, Kosovu a 
Vojvodině na přelomu roku 1988-89, které měly za následek rezignaci dosavadního komunistického 
vedení a na jejich místo dosazení lidí spojených se Slobodanem Miloševićem. 
44 Pro detailní přehled černohorské politiky po roce 1990 srov. BIEBER, Florian: Montenegro Politics 
since the disintegration of Yugoslavia, in: BIEBER, Florian (ed.): Montenegro in Transition. Problems of 
Identity and Statehood. Baden-Baden : Namos Verlagsgesellschaft, 2003. s. 11-42 
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2.1. Politické strany a stranický systém Srbska 

2.1.1. Vývoj stranického systému 

Nejdůležitějším momentem vývoje srbské stranické politiky po roce 1990 je 

bezesporu konec režimu Slobodana Miloševiće, který se datuje k 5. říjnu 2000. Teprve 

od tohoto okamžiku je totiž možné mluvit o svobodné a demokratické soutěži 

politických stran. Pro celá 90. léta je charakteristický střet prorežimního tábora a 

nesourodé opozice. Tento model (v pozměněné podobě) přetrval i po roce 2000. Strany 

se i nadále dělí na demokratický blok a blok starého režimu.45 V poslední době však 

tento systém začal poněkud erodovat.  Z části je to způsobeno relativním umírněním 

politiky Srbské radikální strany (SRS), jež vedlo posléze k jejímu rozpadu, a z části 

rehabilitací Socialistické strany Srbska (SPS) po volbách v roce 2008. Tehdy se tato 

strana stala součástí vládní koalice vedené stranami demokratického bloku. 

 

2.1.2. Rozdělení stranické scény 

Dělení stran na levicové a pravicové je v případě Srbska nutné brát velice 

obezřetně a to i přesto, že se tato označení zcela běžně používají. Označení levice či 

pravice se totiž nevztahuje výhradně na socio-ekonomickou úlohu státu ve společnosti, 

jako je tomu v případě zemí západní Evropy. V Srbsku se linie levice-pravice shoduje 

s linií demokracie-autoritarismus či modernita-tradicionalismus. Konflikt mezi 

tradicionalisty a modernisty, kteří svůj vzor viděli především v západní Evropě, není 

pouhým produktem událostí 90. let 20. století. V srbské politické kultuře je tento 

konflikt hluboce zakořeněný a je v ní přítomen již od vzniku moderního srbského státu 

v 19. století.46  

Hlavní společensko-politický rozkol v dnešním Srbsku se v důsledku toho týká 

utváření samotného mocenského řádu a zahraničně-politické strategie. Tento rozkol se 

po roce 2000 stal natolik výrazným, že odsunul do pozadí všechny ostatní rozpory v 

                                                 
45 PRTINA, Srdjan: Politická mapa Srbska, in: Štěpánek, Václav (et al.): Současné Srbsko - politika, 
kultura, Evropská unie. Brno : HIU AV, 2007. s. 72 
46 VULETIĆ, Vladimir: Serbia’s Political Elite: Attitudes Towards European Integration, in: 
PETRITSCH, Wolfgang, SVILANOVIĆ, Goran, SOLIOZ, Christophe (eds.): Serbia matters : domestic 
reforms and European integration. Baden-Baden : Nomos, 2009. s. 85 
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politickém životě Srbska.47 Levicové strany v Srbsku jsou stranami reformistickými, 

modernistickými, zatímco pravicové strany naopak tradicionalistickými se sklony k 

autoritarismu. Z tohoto faktu vychází přední srbský politolog Slobodan Antonić, jenž 

srbský stranický systém dělí na levici a pravici a navíc rozlišuje mezi jejími umírněnými 

a krajními variantami.48  

 

2.1.2.1. Krajní levice 

Představitelé krajní levice v Srbsku jsou stoupenci radikálních reforem, a to jak 

politických, ekonomických tak sociálních. Tyto reformy by se podle nich měli provádět 

co nejrychleji, v krajních případech i s možností obejít některé ústavně procedurální 

náležitosti. Výmluvným příkladem může být vydání Slobodana Miloševiće do Haagu 

vládní levicovou koalicí, které bylo v rozporu se srbskou ústavou. V zahraničně-

politické oblasti je prioritou krajní levice vstup do EU a NATO, v ekonomické sféře je 

to snaha o co nejrychlejší zavedení plně tržního hospodářství spojeného s komplexní 

privatizací. Tyto cíle jsou však pro většinu srbských voličů nepřitažlivé. Krajně levicové 

strany jsou proto stranami úzké proevropské elity, která se snaží provést reformy bez 

ohledu na omezenou podporu ze strany obyvatelstva.49 

V současnosti je jedinou krajně levicovou stranou v Srbsku Liberáln ě-

demokratická strana (Liberalno-demokratska partija, LDP). Tato strana vznikla teprve 

v roce 2005 odštěpením se od Demokratické strany (DS). LDP se prezentuje jako jediná 

skutečná pokračovatelka politiky Zorana Djindjiće. Je radikálně proevropská a vstup do 

EU je jejím hlavním zahraničně-politickým cílem. Tohoto cíle hodlá dosáhnout 

urychleným vyřešením problémů jako je nedostatečná spolupráce s ICTY (je pro vydání 

všech zločinů do Haagu) a otázka statusu Kosova. Druhý jmenovaný problém je LDP 

(jako jediná strana v Srbsku) ochotna řešit „v souladu s přáním všech obyvatelstva 

Kosova“, tedy de facto uznáním jeho nezávislosti.50 Předsedou strany je bývalý 

studentský vůdce z 90. let a Djindjićův blízký spolupracovník Čedomir Jovanović.51 

 

                                                 
47 ANTONIĆ, Slobodan: Elita, gradjanstvo i slaba država. Beograd: Službeni glasnik, 2006. s. 111 
48 Resp. ke „starým režimům“, Miloševićovu i Titovu, oba mají podobné hlavní rysy. Antonić klasifikaci 
srbského stranického systému odvozuje od stranického systému ve Francii po Velké francouzské revoluci. 
Jeho hlavním rysem bylo rovněž dělení podle postoje ke „starému režimu“. Srov. ANTONIĆ: Elita, 
gradjanstvo i slaba država, s. 120-121 
49 Tamtéž, s. 121 
50 LDP: Drugačija Srbija, 7. April 2007, s. 8  
51 PRTINA: Politická mapa Srbska, s. 76 
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2.1.2.2. Umírněná levice 

Umírněná levice má podobné cíle jako krajní levice, liší se ovšem ve způsobu 

provádění zamýšlených reforem. Strany umírněné levice odmítají logiku tzv. 

revolučního práva, které by v zájmu co nejrychlejšího provedení reforem umožňovalo 

obcházet zákony. Umírněná levice se v zásadě podobně jako krajní levice hlásí 

k modernizační úloze elit, odmítá ale ideu tzv. autoritářské modernizace.52 

Dominantní stranou umírněné levice je v současnosti Demokratická strana 

(Demokratska stranka, DS). Od roku 1989 tvořila jednu z hlavních opozičních sil proti 

Miloševićovu režimu. V revolučním roce 2000 pak byla klíčovým aktérem změny 

režimu. Tehdejší předseda DS Zoran Djindjić se stal premiérem a zároveň symbolem 

následných změn ve společnosti. Až do roku 2003, kdy byl zavražděn, však DS stála 

spíše v pozici krajní levice. Teprve poté se posunula směrem ke středu – tedy na místo 

umírněné levice. Tato změna sice zapříčinila rozkol ve straně a odchod části straníků do 

LDP, avšak strana tím získala nové středové voliče a ve volbách 2008 se tak s 

přehledem stala nejsilnější stranou v Srbsku. DS ve svém programu akcentuje provedení 

nezbytných reforem, umožňujících co nejrychlejší vstup do EU. Pohledem klasického 

socio-ekonomického rozdělení politických stran je DS spíše stranou sociálně-

demokratickou zdůrazňující sociální odpovědnost státu. Předsedou DS je Boris Tadić, 

současný prezident Srbska. 

Další stranou umírněné levice je G17 Plus. V roce 2002 tuto stranu založili 

ekonomové ze stejnojmenného liberálně orientovaného think-tanku. Vlajkovou lodí 

programu G17 Plus jsou ekonomické reformy a rozvoj, pokračování v tržní liberalizaci 

a efektivní hospodaření státu. G17 Plus se před rokem 2006 jako jediná srbská politická 

strana vyjádřila pozitivně k snahám Černé Hory o nezávislost. Podle ní totiž Černá Hora 

představovala pro Srbsko zbytečnou zátěž na cestě do EU.53 Od roku 2003, kdy strana 

získala 12% hlasů, její postavení postupně upadá a v současnosti se pohybuje pod 

hranicí volitelnosti. Předsedou je Mladjan Dinkić.  

Nováčkem na srbské politické scéně je Komunistická strana (Komunistička 

partija, KP), jejíž ustavující sjezd se konal teprve v listopadu 2009. KP si klade za cíl 

sjednotit 14 současných komunistických stran v Srbsku. Pokud se to KP podaří, má 

podle politologů reálnou šanci vstoupit do parlamentu. KP hodlá těžit především z tzv. 

jugonostalgie, která v části srbské společnosti stále přetrvává. Program strany se zakládá 

                                                 
52 ANTONIĆ: Elita, gradjanstvo i slaba država, s. 121 
53 G17 Plus: Plan sporvodjenja Državnog programa evropske Srbije, 2003  
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na „zkušenostech dřívější komunistické strany, ale v nových podmínkách, které 

akceptují soukromé vlastnictví a evropskou integraci“ .54 Přesto je KP spíše stranou 

konzervativní, orientující se na venkovské voliče a nižší sociální vrstvy. KP se 

programově zdaleka ještě plně nevyprofilovala. Podle dosavadních vyjádření jejího 

předsedy Broze (vnuk jugoslávského vůdce Josipa Broze Tita) bude zřejmě oscilovat 

kolem středových pozic mezi umírněnou levicí a pravicí.  

 

2.1.2.3. Umírněná pravice 

Strany umírněné pravice podporují privatizaci a další ekonomické reformy, 

stejně tak vstup do EU, mají však vážné pochybnosti týkající se vstupu Srbska do 

NATO. V provádění reforem dávají strany umírněné pravice přednost postupným 

přeměnám a celkově jsou velice opatrné vůči radikálním reformám. Na rozdíl od 

levicových stran také dbají na to, aby jejich politika respektovala „vůli obyvatelstva“.55 

Hlavní silou umírněné pravice je Demokratická strana Srbska (Demokratska 

stranka Srbije, DSS). Tato strana vznikla v roce 1992 odštěpením se od DS na základě 

sporů v národnostních otázkách. Po celá 90. léta zastávala spíše nacionalistické, zároveň 

však protirežimní postoje. Později DSS tvořila páteř koalice opozičních stran DOS a 

v době revoluce (5. října 2000) zaujala pozici umírněné levice. Velmi brzy se ale vrátila 

na své původní postavení na pravé straně politického spektra.56 Předseda DSS Vojislav 

Koštunica stál v letech 2004-08 v čele proevropské vládní koalice, což stranu nutilo 

zmírnit rétoriku. V praxi se ovšem projevovala Koštunicova neochota k hlubším 

reformám i ke spolupráci s ICTY.57 DSS na celostátní úrovni úzce spolupracuje se 

stranou Nové Srbsko (Nova Srbija, NS), se kterou od roku 2007 tvoří volební koalice. 

Program obou stran je velice podobný, NS je jen ještě o něco konzervativnější a 

nacionalističtější. 

Nejflexibilnější stranou srbské politické scény uplynulých dvaceti let je Srbské 

hnutí obnovy (Srpski pokret obnove, SPO). Žádná jiná strana nedokázala do jednoho 

programu vměstnat velkosrbské ideje společně s proevropskými a antišovinistickými 

                                                 
54 Ima li mesta za Brozovu Komunističku partiju? RFE/RL, 23.11.2009. Dostupný z WWW: 
http://www.slobodnaevropa.org/content/josip_joska_broz_kp/1885630.html (30.11.2009)  
55 ANTONIĆ: Elita, gradjanstvo i slaba država, s. 121 
56 GOATI: Izbori u SRJ, s. 196 
57 BOCHSLER, Daniel: The party system of Serbia, in: STOJAROVÁ, Věra, EMERSON, Peter (eds.): 
Party Politics in the Western Balkans. London : Routledge, 2009. s. 108-109 
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postoji.58 SPO je konzervativní stranou usilující o návrat monarchie do Srbska. Dalším 

charakteristickým rysem je významná pozice, kterou strana připisuje Srbské 

pravoslavné církvi v společensko-politickém životě země. Na druhé straně se 

v současné době dokáže identifikovat s většinou liberálních a proevropských postojů 

koalice Za evropské Srbsko, za niž ve volbách 2008 kandidovala do parlamentu.59 SPO 

je tedy stranou programově rozkročenou mezi umírněnou levicí a pravicí. Dlouholetým 

předsedou strany je Vuk Drašković. 

 

2.1.2.4. Krajní pravice 

Srbská krajní pravice zastává názor, že celá země je vydána na milost a nemilost 

světovému kapitalismu a globalizaci. Kapitalismus a globalizace podle nich ohrožují 

srbský národ i jeho životní prostor. Krajně pravicové strany proto vedou boj za 

uchování národních hodnot, které umožní v tomto „nepřátelském světě“ přežít. 

Představitelé krajní pravice jsou jednoznačně proti vstupu do NATO a mají silné 

pochybnosti i o vstupu do EU. V zahraniční politice se snaží vyvážit vliv EU a NATO, 

což znamená minimálně stejně silnou orientaci na Ruskou federaci a jiné státy stojící 

mimo západní civilizační okruh.60 

Do této kategorie spadá nejvýznamnější strana 90. let, Socialistická strana 

Srbska (Socijalistička partija Srbije, SPS), jejímž dlouholetým předsedou byl Slobodan 

Milošević. SPS je pokračovatelkou Svazu komunistů Srbska (SKS), z něhož se 

přejmenovala v roce 1990. Milošević dokázal umně skloubit nacionalismus s levicovou 

ekonomickou politikou a sociálním populismem. NATO a EU ve svém programu SPS 

označovala za imperialistické organizace a nepřátele Srbska. SPS rovněž aktivně 

vystupovala vůči etnickým menšinám.61 U moci se SPS dokázala udržet pomocí 

rozsáhlých volebních podvodů, ale i propracovanou propagandou a nacionalistickou 

mobilizací obyvatelstva. V prvních svobodných volbách v prosinci 2000, kdy už tyto 

metody nemohla uplatnit, se její volební zisk propadl o téměř 20% a v dalších volbách 

                                                 
58 Silné nacionalistické postoje SPO zastávalo především v 90. letech (v době kosovské krize v roce 1999 
bylo dokonce ochotno vstoupit do vlády po boku SPS). V současnosti však akceptuje geopolitickou 
realitu dnešního Srbska a uznává porážku velkosrbských idejí. 
59 SPO: Jezgro desne Srbije, August 2008 
60 ANTONIĆ: Elita, gradjanstvo i slaba država, s. 121 
61 Odmítala např. obnovit autonomii Kosova a Vojvodiny, kterou ještě jako SKS v letech 1988 resp. 1989 
sama zrušila. 
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pak sotva překročila 5% práh pro vstup do Skupštiny.62 Po roce 2000 SPS do značné 

míry opustila nacionalistické pozice a posunula se směrem ke středu. V kategorii 

extrémní pravice je proto zařazena spíše ze setrvačnosti. Předsedou SPS je Ivica Dačić.  

Nejradikálnější stranou srbské krajní pravice je Srbská radikální strana 

(Srpska radikalna stranka, SRS). Jde o stranu extrémně konzervativní až fašistickou, 

kombinující vypjatý nacionalismus se sociálním populismem. SRS v 90. letech 

prosazovala ještě radikálnější postup Srbska ve válkých v Chorvatsku, Bosně i Kosovu. 

Předseda strany Vojislav Šešelj stál zároveň v čele paramilitární organizace Srbské 

četnické hnutí, jež měla na svědomí válečné zločiny.63 Oficiální motto SRS zní: 

„Koncept Velkého Srbska představuje smysl existence SRS.“64 Po roce 2000 SRS svou 

politiku nezměnila a vytvoření Velkého Srbska zůstalo hlavním cílem strany. Po 

odchodu Šešelje do Haagu však vedení SRS ve snaze přiblížit stranu co největšímu 

počtu voličů poněkud zmírnilo svou rétoriku. Díky tomu pak v roce 2003 i 2007 vyhrála 

volby. Šešelj se ve své vlastní straně postupně dostal na okraj stranické debaty a ztratil 

nad ní kontrolu. Jeho zástupce Tomislav Nikolić se s ním názorově rozešel a po 

prohraných volbách v květnu roku 2008 SRS spolu s 18 poslanci opustil. Tito odpadlíci 

přešli do nově založené Srbské pokrokové strany (Srpska napredna stranka, SNS). 

Nikolić se ve své politice snaží akcentovat sociální a ekonomická témata. Stranu 

postupně přeorientoval z výhradně nacionalistické na populistickou stranu bojující za 

poražené hospodářské transformace.65 SRS (stále s Šešeljem v čele) naproti tomu 

zůstala i nadále u chimérických představ o vytvoření Velkého Srbska.66 

  

2.2. Politické strany a stranický systém Černé Hory 

2.2.1. Vývoj stranického systému 

Stranický systém Černé Hory je charakteristický absolutní dominancí 

nástupnické strany Svazu Komunistů Černé Hory (SKCG), Demokratické strany 

                                                 
62 Ve volbách v r. 1997 SPS získala 34% hlasů, v r. 2000 již jen 14%. Viz Příloha č. 1 
63 Šešelj se v roce 2003 dobrovolně vydal ICTY a nyní čelí obvinění z válečných zločinů a zločinů proti 
lidskosti. Vedení strany se však nevzdal a dál ji řídí z věznice v Haagu.  
64 Velkého Srbska v koncepci SRS zahrnuje kromě vlastního Srbska také Černou Horu, Makedonii, 
Bosnu a Hercegovinu, velké části Chorvatska a samozřejmě i Kosovo. Srov. 
http://www.srpskaradikalnastranka.org.rs/ 
65 BOCHSLER: The party system of Serbia, s. 110-113 
66 SRS predstavila Šešeljev testament. B92, 6. december 2006. Dostupný z WWW: 
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2006&mm=12&dd=04&nav_category=11&nav_id=2223
23 
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socialistů (DPS). Tato strana je u moci nepřetržitě již od prvních voleb za účasti více 

politických stran v roce 1990. Druhým charakteristickým rysem jsou demokratizační 

změny prováděné vždy pouze shora. Jak v roce 1990, tak v roce 1997 v Černé Hoře 

došlo k jisté demokratizaci politického systému, avšak pokaždé v režii vládnoucích 

komunistických respektive postkomunistických elit. Třetím  významným rysem je 

otázka postoje k Srbsku, která od roku 1990 tvoří základní konfliktní linii stranického 

systému.  

V letech 1990-1997 DPS zachovávala prosrbskou orientaci. V roce 1997 však 

její předseda Djukanović změnil svá stanoviska a stal se z něj Miloševićův odpůrce a 

zatvrzelý obhájce černohorské nezávislosti. V letech 1997 až 2000 se černohorská 

stranická scéna polarizovala na základě postoje k režimu Slobodana Miloševiće. DPS 

spor prezentovala jako střet černohorské demokracie a srbské  autokracie. Djukanović 

se totiž po prezidentských volbách v roce 1998 odhodlal svůj režim liberalizovat a tím 

do určité míry demokratizovat i celý černohorský politický systém.67  

Charakter stranického systému se změnil dále v roce 2000. Djukanović se 

rozhodl dosáhnout plné nezávislosti. Tímto krokem proti sobě popudil koaliční strany, 

které byly sice proti Miloševićovi, ale nezávislost si nepřály. Otázka nezávislosti se 

stala ústředním tématem stranické soutěže. Volby v září 2006 (první po vyhlášení 

nezávislosti) byly posledními, kde toto téma ještě dokázalo převládnout.  Pro tábor 

bojující o zachování svazku se Srbskem znamenalo osamostatnění Černé Hory těžký 

úder, ze kterého se dodnes vzpamatovává. Proces osamostatnění Černé Hory proběhl 

podle obecně uznávaných standardů a za dohledu mnoha desítek mezinárodních 

pozorovatelů. Pro prosrbské strany je proto těžké zpochybňovat legitimitu tohoto aktu. 

Ačkoliv se část prosrbského tábora stále snaží o opak, je zřejmé, že nezávislost Černé 

Hory je v blízké budoucnosti věcí nezvratnou. Zatím poslední volby z března 2009 

ukázaly, že z hlediska mobilizace voličů toto téma již není nadále nosné. Předvolební 

kampani vládla socio-ekonomická témata. Do popředí také vstoupila konfliktní linie 

vláda-opozice.  

Černohorský stranický systém v sobě spojuje prvky výrazné stability i 

nestability. Stabilita je dána především trvalou dominancí DPS, jež pramení především 

ze skutečnosti, že se opozice nikdy nedokázala sjednotit a vyjít proti ní s homogenní 

předvolební koalicí. Nestabilita černohorského stranického systému pak vyplývá právě 

                                                 
67 GOATI: Izbori u SRJ, s. 189 
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z rozdrobenosti opozice, kde dochází k častému slučování a opětovnému rozpadu 

politických stran. Další příčinou nestability lze spatřovat v nestálosti základních 

štěpících linií, což mělo v minulosti za následek časté formování účelových koalic 

stranami, které se v ostatních otázkách a za jiných okolností diametrálně odlišují.68 

Stranický systém Černé Hory nelze i přes prvky stability označit za 

institucionalizovaný, což znamená, že strany stále nejsou schopny plnit funkci, která jim 

přísluší v demokratickém systému. Politické strany často nezastupují zájmy svých 

voličů, ale partikulární zájmy stranických elit. Strany jsou zatím také příliš těsně spjaty 

s politikou svých vůdců. Průvodním jevem této skutečnosti je časté štěpení stran ve 

chvíli, kdy předseda strany prohraje vnitrostranické volby.69  

 

2.2.2. Rozdělení stranické scény 

Černohorský stranický systém je přes všechny politické turbulence poslední 

doby relativně stabilní. Většina současných parlamentních stran byla založena před více 

než deseti lety. Černohorský stranický systém je možné označit jako systém s 

jednou predominantní stranou, jíž je DPS.Výjimku představuje volební období v letech 

1998-2001, kdy stranický systém vykazoval znaky uspořádání dvou a půl strany.70 

Ačkoliv naprostá většina černohorských stran sama sebe definuje na základě 

klasického levicově-pravicového politického spektra, ve skutečnosti je pro strany daleko 

významnější jejich postoj k Srbsku, resp. černohorské nezávislosti. Druhým 

významným tématem tvořící konfliktní linii stranického systému je postoj ke 

komunistické minulosti. Tento konflikt ale nemá zdaleka takovou váhu jako 

černohorská nezávislost. Jako důkaz může posloužit skutečnost, že v období po roce 

1997 striktně protikomunistické strany jako Liberální svaz Černé Hory (LSCG) a 

Národní strana (NS) byly ochotny v zájmu udržení nezávislosti podporovat vládu DPS. 

Do té doby byly představitelé těchto stran jejími zarytými odpůrci. Dnes tento konflikt 

prakticky žádný význam nemá.71  

 

                                                 
68 Např. koalice LSCG-NS v období 1996-98, či široká koalice DPS-LSCG-NS v letech 1998-2001. Srov. 
STOJILJKOVIĆ: Partijski sistem Srbije, s. 301 
69 Například oficiální volební kandidátky velmi často obsahují přímo i jména předsedů, např. koalice 
„Evropská Černá Hora – Milo Djukanović“, srov. Crna Gora: Izborna lista. RFE/RL, 29.3.2009. Dostupný 
na WWW: http://www.slobodnaevropa.org/content/izborna_lista/1563903.html (8.11.2009) 
70 STOJILJKOVIĆ, Zoran: Partijski sistem Srbije. Beograd : Službeni Glasnik, 2006. s. 297-301 
71 BIEBER, Florian: The party system of Montenegro, in: STOJAROVÁ: Party Politics in the Western 
Balkans, s. 122 
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2.2.2.1. Socialistické a sociáln ědemokratické strany 

Do této kategorie spadají tři politické strany. Všechny mají kořeny v bývalém 

SKCG. Nejsilnější z nich je již několikrát zmiňovaná Demokratická strana Socialistů 

(Demokratska partija socialista, DPS). Tuto stranu lze však za sociálnědemokratickou 

označit jen částečně. Její politika je značně pragmatická a způsob vládnutí spíše 

technokratický. Po většinu 90. let zastávala v podstatě neutrální přístup v otázce 

černohorské nezávislosti. Po černohorském útoku na chorvatský Dubrovník v roce 1991 

se začala stavět odmítavě k angažmá ve válce v Chorvatsku i Bosně. Z hlediska 

ekonomického zastávala až do roztržky se Srbskem v roce 1997 rigidní socialistickou 

politiku bez zásadních reforem. Teprve nutnost hledat spojence v EU a západních 

ekonomických organizacích ji donutila prosazovat liberalizaci hospodářství. Dnes se 

DPS úspěšně snaží být občanskou stranou pro všechny obyvatele Černé Hory. Klade 

důraz na důležitost etnické různorodosti a je proto příznivě nakloněna etnickým 

menšinám. Svou dominanci si DPS mimo jiné zajišťuje neformálním propojením se 

státní správou, médii i celými hospodářskými odvětvími.72 Předsedou DPS je Milo 

Djukanović. 

Dlouhodobě druhou nejsilnější stranou černohorské politické scény je 

Socialistická národní strana (Socialistička narodna partija, SNP). Ta  se v roce 1997 

odštěpila od DPS. Až do roku 2000 udržovala těsné vazby s Miloševićovou SPS a 

prosazovala i obdobnou směsici srbského nacionalismu a sociálního populismu. Po roce 

2000 pak ve straně zvítězilo reformní křídlo. Až do roku 2006 představovala hlavní 

politickou sílu bojující za zachování společného svazku se Srbskem. Po osamostatnění 

představitelé SNP sice černohorskou nezávislost přímo  nezpochybňují, na druhou 

stranu však i nadále usilují o co nejužší spolupráci se Srbskem. SNP je, i když poněkud 

nedobrovolně, stranou  především srbského elektorátu. Současným předsedou je Srdjan 

Mili ć. 

Sociálnědemokratická strana (Socijaldemokratska partija, SDP) vznikla v roce 

1993 sloučením několika malých socialistických stran, které měly ideový základ 

v reformní politice posledního jugoslávského premiéra Ante Markoviće. Dnes je možné 

ji hodnotit jako jedinou autentickou sociálnědemokratickou stranu v Černé Hoře. SDP 

důsledně obhajuje černohorskou nezávislost, v 90. letech byla hlasitě proti válkám 

v Bosně, Chorvatsku a Kosovu a celkově Miloševićovu režimu. SDP se ovšem nikdy 

                                                 
72 BIEBER: Montenegro Politics, s. 20-42 



Diplomová práce                                                      Evropeizace politických stran v Srbsku a v Černé Hoře 

 35 

nedokázala stát masovou stranou. Relevantní roli v černohorském stranickém systému 

dokázala zaujmout pouze díky úzkému spojenectví s DPS, s níž od roku 1998 

pravidelně kandiduje ve volbách. Předsedou SDP je Ranko Krivokapić, nynější 

předseda parlamentu (Skupštiny Černé Hory).73 

  

2.2.2.2. Centristické a liberální strany  

V důsledku silné polarizace černohorského stranického systému mezi stoupenci 

a oponenty nezávislosti nezbylo mnoho místa pro centristickou politiku. Jako 

centristické bývají označovány dvě strany. První z nich je Hnutí za změny (Pokret za 

promjene, PzP). Tato strana byla založena v roce 2006 černohorskými ekonomy a 

dalšími akademiky. Vznikla přetvořením nevládní organizace Skupina za změnu (Grupa 

za promjene), podobně jako tomu bylo v Srbsku v případě strany G17 Plus. PzP se 

prezentuje jako strana občanská, usilující se o rozchod s postkomunistickou minulostí. 

Její program je liberálně proreformní. Snaží se vyhýbat konfrontaci na základě postoje 

k nezávislosti a především kritizuje korupci a nepotismus Djukanovićovy vlády. 

Předsedou PzP je někdejší aktivista nevládního sektoru Nebojša Medojević. 

Druhou centristickou stranou je Liberální strana (Liberalna Partija, LPCG), jež 

představuje nástupce Liberálního svazu Černé Hory (LSCG), jenž se rozpadl v roce 

2005.74 LPCG/LSCG je od svého založení v roce 1991 ze všech politických stran 

nejhorlivějším stoupencem černohorské nezávislosti. Jedná se o jedinou stranu 

s programem autentického černohorského nacionalismu, který je zkombinován 

s liberální ekonomickou politikou.75 LPCG rovněž oponuje způsobu vlády DPS, i když 

ji v minulosti (1998-2002) podporovala. Nakrátko je spojil společný cíl černohorské 

nezávislosti. LS se v poslední době pohybuje na hranici bezvýznamnosti. V roce 2009 

dokonce poprvé nedokázala překročit ani 3% práh nutný pro vstup do Skupštiny.  

 

2.2.2.3. Konzervativní strany  

Konzervativní část černohorského politického spektra je zastoupena především 

prosrbskými stranami. Tyto strany zdůrazňují těsné historické, kulturní a náboženské 
                                                 
73 BIEBER: The party system of Montenegro, s. 124 
74 Rozpad LSCG následoval po korupčním skandálu jejího předsedy a následném samorozpuštění strany 
na stranickém kongresu. 
75 BUGAJSKI, Janusz: Political parties of Eastern Europe : a guide to politics in the post-Communist era. 
Armonk, Sharpe, 2002. s. 503-506 
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svazky se Srbskem a významnou roli v politickém životě přisuzují Srbské pravoslavné 

církvi. Všechny srbské konzervativní strany odmítají černohorskou nezávislost. 

Konzervativní proud v Černé Hoře je však poznamenán extrémní rozdrobeností a 

nestálostí. Černohorští Srbové nejsou podle všeho zatím schopni vytvořit jednu hlavní 

stranu, jež by hájila jejich zájmy. 

Národní strana (Narodna stranka, NS) je nejstarší konzervativní prosrbskou 

stranou. V 90. letech tvořila spolu s SDP a LSCG jednu z hlavních opozičních stran. 

Dominanci DPS kritizovala z pozice antikomunismu a srbského nacionalismu. Později 

však strana zmírnila své nacionalistické postoje a v letech 1998-2001 byla součástí 

proreformní vládní koalice. V současnosti se strana potácí na hranici volitelnosti. 

V posledních volbách v roce 2009 se do parlamentu nedostala.  

V současnosti nejvýznamnější srbskou konzervativní stranou je Nová srbská 

demokracie (Nova srpska demokratija, Nova/NSD). Vznikla teprve v lednu 2009 

sloučením dvou menších konzervativních stran po rozpadu široké koalice Srpska Lista, 

jež v minulém volebním období (2006-2009) tvořila hlavní opoziční sílu v černohorské 

Skupštině. Program NSD je v porovnání s programy předchozích konzervativních stran 

v ČH daleko umírněnější, ekonomicky orientovaný a méně nacionalistický. Předsedou 

NSD je Andrija Mandić. 

 

2.2.2.4. Extrémní pravice a levice  

Strany na okrajích politického spektra se v Černé Hoře nikdy netěšily velké podpoře. Ze 

všech pravicově-extremistických stran do parlamentu dokázala proniknout pouze 

Srbská radikální strana „Vojislav Šešelj“, černohorská odnož téže strany v Srbsku 

(ve volebních obdobích 1992-96, 2006-09). Oproti Srbsku ovšem SRS v Černé hoře 

zastává naprosto okrajové postavení, navíc utrpěla vnitřními konflikty a několikrát se 

rozpadla. Její voliče z větší části přebírají srbské konzervativní strany. SRS je jedinou 

významnější politickou stranou, která působila v obou částech dnes již bývalé federace.  

2.2.2.5. Strany etnických menšin  

Strany etnických menšin jsou v Černé Hoře daleko méně úspěšné než například 

v sousední Bosně a Hercegovině. Etnická různorodost obou zemí je přitom velice 

podobná. Je to dáno existencí silných etablovaných stran, založených na jiném než 

národnostním základě. Tyto strany přitom dovedou být atraktivní i pro etnické menšiny. 
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Velký podíl hlasů bosňácké/muslimské menšiny (14% obyvatelstva) například dokáže 

získat SDP a část hlasů albánské minority (7% obyvatelstva) pak přebírá DPS.76 Strany 

etnických menšin navíc trpí vnitřní nejednotou a častým štěpením. Například albánskou 

komunitu čítající pouze 24 tisíc lidí má ambice zastupovat hned pět politických stran. 

Všechny strany národnostních menšin  kromě srbských podporují černohorskou 

nezávislost.  

Jako jedinou čistě srbskou politickou stranu (na rozdíl od ostatních prosrbských 

konzervativních stran) je možné označit Srbskou národní stranu (Srpska narodna 

stranka, SNS). Ta vznikla odštěpením od NS v roce 1998, kdy část strany nesouhlasila 

s vládní spoluprácí s DPS. SNS se snaží prezentovat jako jediný zástupce práv srbské 

menšiny. Udržuje velmi těsné styky se stranou  Nové Srbsko (NS) v Srbsku. Vládu DPS 

kritizuje zejména z konzervativních a nacionalistických pozic. Konzervativní je rovněž 

Bosňácká strana (Bošnjačka stranka, BS), jež se snaží zastupovat 

bosňáckou/muslimskou menšinu v černé Hoře. V poslední době těží především z úzké 

spolupráce s DPS, s níž kandiduje ve volebních koalicích. Dlouhodobě dominantní 

stranou albánské menšiny je Demokratický svaz v Černé Hoře (Demokratski savez u 

Crnoj Gori, DSCG). Program této strany obsahuje nacionalistické prvky, nicméně 

DSCG podporuje vládu DPS a za to získala i ministerské posty.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
76 ŠÍSTEK, František, DIMITROVOVÁ, Bohdana: National minorities in Montenegro after the break-up 
of Yugoslavia, in: BIEBER: Montenegro in Transition, s. 162-165 
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3. EU a její působení v Srbsku a Černé Ho ře 

Existuje vtipná průpovídka, jež praví, že na západním Balkáně existují 

v kontextu EU tři druhy států: kandidátské, potenciálně kandidátské a Srbsko.77 

V porovnání s ostatními zeměmi regionu lze totiž proces přibližování Srbska 

k evropským strukturám bezpochyby označit jako nejrozporuplnější. Srbská politika už 

dvacet let kolísá mezi vlastní izolací a urychlenou integrací do evropských struktur. 

Aktivní působení EU na vnitřní politiku Srbska i Černé Hory má dlouhou historii 

a zdaleka se v obou zemích neomezuje pouze na management Procesu stabilizace a 

přidružení (SAP). EU se Miloševiće snažila donutit ke schválení svých mírových plánů 

za války v Bosně, v 90. letech na SRJ dvakrát uvalila ekonomickou blokádu, účastnila 

se intervence NATO proti SRJ v roce 1999, tlak EU se spolupodílel na svržení 

Miloševićova režimu. Od roku 2000 několikrát ovlivňovala vyjednávání o složení 

vládních koalic, EU aktivně vstupovala do sporu mezi Černou Horou a Srbskem o 

budoucí uspořádání společné federace, v roce 2002 přinutila oba federální partnery 

k jednání a uzavření Bělehradské dohody o reorganizaci SRJ a tím vzniku Státního 

společenství Srbsko a Černé Hora, dozorovala nad referendem o nezávislosti Černé 

Hory v roce 2006. A konečně, za aktivní účasti některých členských zemí EU došlo 

v únoru 2008 k vyhlášení nezávislého Kosova, kde posléze EU převzala od OSN 

odpovědnost za část jeho civilní správy. Z prostého výčtu je patrné, že EU v minulosti 

stála u často velice složitých a pro Srbsko bolestných událostí, což má ve výsledku 

negativní dopad na to, jak ji vnímá značná část srbské veřejnosti, ale především i 

politické elity. 

V Černé Hoře je situace prakticky opačná. EU významně pomohla splnit cíl 

Černohorců, jímž bylo znovunabytí státnosti, pozbyté v roce 1918. Černohorské vztahy 

s EU navíc nejsou zdaleka tak zatíženy konflikty z minulosti jako tomu je v případě 

Srbska.78 Tím je také možné vysvětlit absenci výrazných protievropských nálad, 

nepočítáme-li část srbské národnostní menšiny v Černé Hoře. Naopak, snaha o zlepšení 

vztahů s EU a zbytkem západního světa se stala jedním z faktorů vedoucí 

k rozvolňování společného srbsko-černohorského federálního státu.  

                                                 
77 MORVAI-HORVAT, Hedvig: Serbia, the Last Car on Balkan Express. International Issues & Slovak 
Foreign Policy Affairs. 2008, Is. 1, s.: 3 
78 Je však třeba zmínit, že politiku mířící k nezávislosti neschvalovali a neschvalují všichni obyvatelé 
Černé Hory ani její elity, týká se to zejména početné srbské menšiny (30% obyvatelstva). Pro nezávislost 
v referendu v roce 2006 se vyslovilo pouze 55,5% hlasujících.  
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Významný mezník ve vztazích mezi SRJ a EU představuje konec režimu 

Slobodana Miloševiće. Jeho autoritářský režim obsahoval nacionalistické prvky, které 

s sebou v srbském prostředí vždy přinášely protievropské sentimenty. To ho dostávalo 

do ostrých konfliktů se zbytkem Evropy. Z tohoto důvodu se také srbská politická scéna 

na celá 90. léta rozdělila na  nacionalistický a prozápadní tábor. Není proto divu, že po 

jeho svržení v roce 2000 se základním cílem srbské politiky stalo radikální zlepšení 

vztahů s EU a nová vláda vyjádřila odhodlání stát se co nejdříve jejím plnoprávným 

členem.79 Na Miloševićovu nacionalistickou politiku reagovala i politika EU. Spolu s 

velkou částí mezinárodního společenství používala EU spíše negativní motivaci k 

dosažení svých cílů. Tato motivace měla přitom jak politický (mezinárodní izolace 

režimu, pokud nepřistoupí na podmínky dané EU) tak ekonomický charakter (hrozba 

uvalení hospodářského embarga ze strany zemí EU). Odstranění samotného Miloševiće 

se stalo jednou z podmínek navázání styků a poskytnutí hospodářské pomoci. Teprve se 

změnou režimu začala EU uplatňovat politiku kondicionality v souvislosti 

s přístupovým procesem.80  

V případě Černé Hory tento předěl není zdaleka tak výrazný. Již od přelomu let 

1997 a 1998, kdy došlo mezi oběma federálními partnery k roztržce, EU Černou Horu 

v mnoha ohledech podporovala a používala ji jako prostředek k oslabení Miloševićovy 

moci. Na sklonku roku 1998 Evropská komise uzavřela s vládou Černé Hory dohodu o 

finanční pomoci na podporu politických a ekonomických reforem a administrativní 

kapacity země. Postupně Černou Horu pomohla vybavit i některými důležitými atributy 

státnosti. Za dohledu EU Černá Hora například přijala vlastní měnu - Německou marku 

(později Euro). EU také tolerovala vznik několika černohorských polooficiálních 

zastupitelských úřadů v zahraničí.81 Černohorský premiér Djukanović pokračoval i po 

odstranění Miloševiće v nastoleném kurzu odhodlán dosáhnout plné nezávislosti. 

Jednou z hlavních Djukanovićových motivací (nikoliv však rozhodně jedinou) během 

procesu osamostatňování přitom bylo vyvázat se z některých bezkonfliktně 

neřešitelných problémů Srbska a uspíšit tím vlastní cestu do euroatlantických struktur.  

 

                                                 
79 ORLOVIĆ, Slaviša: Europeanisation and Democratization of Parties and Party System of Serbia. 
Politics in Central Europe. Vol. 3, No. 1+2, 2007, s. 93 
80 WICHMANN, Nina: Democratisation without societal participation? The EU as an external actor in the 
democratisation processes of Serbia and Croatia. Berlin : LIT, 2007. s. 51-57 
81 OSCHLIES, Wolf: Montenegro: „Modell balkanischen Lebens?“ Zur jüngsten Eskalation des Konflikts 
Belgrad – Podgorica. Bericht des BIOst Nr. 18/2000, s. 27  
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3.1. Proces stabilizace a p řidružení (SAP) 

Proces stabilizace a přidružení vznikl v roce 1999 a představuje 

institucionalizovaný politický dialog mezi EU a zeměmi západního Balkánu. Jak už je 

z názvu patrné, SAP má dva základní cíle: prvním je stabilizace, kterou se myslí 

především poválečnou rekonstrukci zemí západního Balkánu. Tuto stabilizaci má 

pomoci vytvořit hospodářská pomoc ve formě smluv zahrnutých v SAP, např. o 

bezcelní zóně s EU v téměř všech oblastech vzájemného obchodu. Dále je to program 

CARDS82, který je Evropské unii hlavním instrumentem finanční a rozvojové pomoci. 

Dalším prostředkem pro dosažení stabilizace má být regionální spolupráce, především 

pak členství v Paktu stability pro jihovýchodní Evropu.83 Druhým základním cílem je 

integrace zemí západního Balkánu do EU. Na summitu v Soluni v roce 2003 byla tato 

perspektiva oficiálně přiznána všem zemím západního Balkánu. Zvláštní důraz je 

přitom kladen na plnou spolupráci zemí západního Balkánu s ICTY.84 Vrcholem SAP je 

podepsání Dohody o stabilizaci a přidružení (Stabilisation and Association Agreement – 

SAA). Podmínkou uzavření SAA je splnění předběžných podmínek, jimiž je dodržování 

demokratických principů, lidských práv a vytváření právního státu. Teprve poté mohou 

země západního Balkánu zažádat o členství a získat statut kandidátské země. 

 

3.1.1. Srbsko v Procesu stabilizace a p řidružení   

Až do svržení Miloševiće SRJ stála stranou téměř všech programů 

mezinárodního společenství pro stabilizaci západního Balkánu. 9. listopadu 2000, tedy 

téměř ihned po odstoupení Miloševiće, EU zrušila sankce uvalené na SRJ. Záhy poté 

uzavřela se SRJ Rámcovou dohodu o pomoci a podpoře, kterou spolu oba subjekty 

oficiálně navázaly plnohodnotné styky. Od té doby se v srbském přístupovém procesu 

střídají fáze rychlé a naopak velmi pomalé integrace do EU.  

Až do října 2005, kdy byly zahájeny rozhovory o SAA, však SRJ (od roku 2003 

Státní společenství Srbsko a Černá Hora) nebyla oficiálně součástí SAP. Důvodem 

                                                 
82 Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilisation 
83 Regionální spolupráce je slabým článkem SAP, neboť je v přístupovém procesu současně uplatňován 
tzv. regatta princip, kdy je každá země západního Balkánu Evropskou unií  posuzována zvlášť pouze na 
základě vlastních dosažených výsledků. Tento princip stojí v opozici regionální spolupráci, jelikož každá 
(potenciálně) kandidátská země bojuje pouze sama za sebe. 
84 European Commission: The Stabilisation and Association Process. Dostupný z WWW: 
http://ec.europa.eu/enlargement/enlargement_process/accession_process/how_does_a_country_join_the_e
u/sap/index_en.htm (14.10.2009) 
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tohoto několikaletého zdržení bylo negativní stanovisko EU k plnění předběžných 

podmínek nutných pro zahájení jednání (viz kapitola 1.3.1). Lze definovat tři hlavní 

důvody zpoždění integračního procesu do EU. V první řadě se jedná o nedostatečnou 

spolupráci srbských úřadů s ICTY a skutečnost, že Srbsko nevydalo všechny hledané 

válečné zločince. Další překážku představovala neprovedená ústavní reforma, jež by 

nahradila zcela nefunkční federální uspořádání mezi republikami Srbskem a Černou 

Horou uvnitř SRJ. Poslední velkou zábranou byl (a stále je) nedořešený status 

jihosrbské provincie Kosovo.  

Rozhovory zahájené v říjnu roku 2005 však neměly dlouhého trvání. Již 3. 

května 2006 EU jednání pozastavila – a to opět kvůli nedostatečné spolupráci s ICTY. 

Srbsko totiž nesplnilo ultimátum na vydání generála Ratka Mladiće do Haagu, jež 

vypršelo koncem dubna 2006. To vše se událo v předvečer referenda o nezávislosti 

v Černé Hoře, plánovaného na 21. květen. Analytici se shodují, že EU tímto svým 

krokem velkou měrou přispěla k následnému rozpadu Státního společenství Srbsko a 

Černá Hora, vytvořeného ostatně z její iniciativy pouhé tři roky předtím.85 Pro 

rozhodující část černohorského obyvatelstva, dosud váhající, na jakou stranu se 

v referendu přiklonit, se nyní stalo setrvání ve společné federaci se Srbskem 

neperspektivní. Černohorský tábor pro nezávislost kolem DPS a premiéra Djukanoviće 

toho pak dokázal využít ve svůj prospěch a nabídnul Černohorcům evropskou 

perspektivu bez Srbska. 

Evropská komise dala souhlas k obnovení rozhovorů o SAA v říjnu 2007, a to 

přesto, že se na spolupráci Srbska s Haagským tribunálem se změnilo pramálo. Příčinou 

změny postoje EU byly blížící se srbské prezidentské volby v lednu 2007, ve kterých 

měl svést těsný souboj dosavadní „prozápadní“ prezident a předseda DS Boris Tadić a 

předseda SRS Tomislav Nikolić. Dalším důvodem započetí rozhovorů byla obava EU z 

vyhlášení kosovské nezávislosti, které na sklonku roku 2007 již viselo ve vzduchu, a 

jeho dopad na srbskou politickou scénu. EU tímto krokem chtěla podpořit proevropské 

politické strany před očekávanými politickými otřesy.  

Vyhlášení nezávislosti Kosova způsobilo pád srbské vlády i předčasné volby 

v květnu 2008. EU se před nadcházejícími volbami opět snažila podpořit proevropské 

                                                 
85 Srov. Montenegro setzt auf Alleingang nach Brüssel. DW Fokus Ost-Südost, 4 Mai 2006. Dostupný z 
WWW: www.dw-world.de/dw/article/0,,1993685,00.html (15.10.2009)  
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síly a proto čtrnáct dní před hlasováním SAA se Srbskem podepsala.86 DS prezidenta 

Tadiće tyto volby skutečně vyhrála a vytvořila kolem sebe širokou proevropskou vládní 

koalici. SAA byla ratifikována srbským parlamentem, avšak na straně EU byl tento 

proces zastaven. Členské státy EU odmítly SAA ratifikovat dokud nebudou dopadeni 

oba hledaní váleční zločinci Ratko Mladić a Radovan Karadžić. V současné době 

(prosinec 2009) tuto smlouvu neschválil jediný z nich.  

 

3.1.2. Černá Hora v Procesu stabilizace a p řidružení 

 

Vztahy Černé Hory a EU nejsou zdaleka tak složité jako v případě Srbska. Černá 

Hora bez potíží splňuje podmínku plné spolupráce s Haagským tribunálem. Získáním 

vlastní nezávislosti se také zbavila břemene v podobě nevyřešeného statusu Kosova. 

Dominantním tématem vztahů Černé Hory s EU tak zůstala otázka černohorské 

nezávislosti. Tento problém však po roce 2006 ze vzájemných vztahů zcela vymizel a 

od té doby se přístupový proces Černé Hory do EU odehrává především v technické 

rovině. 

Jak již bylo naznačeno výše, EU s vládou Černé Hory navázala styky již delší 

dobu před osamostatněním. Hospodářský systém obou federálních republik byl dokonce 

již natolik rozdílný, že se ministři zahraničí zemí EU v roce 2004 rozhodli uplatnit tzv. 

dvojkolejný přístup, kdy si obě republiky měly ekonomickou část SAA vyjednat 

samostatně.87 Na druhé straně je nutné říci, že po pádu Miloševiće byla nejdůležitější 

jednání v souvislosti s integračním procesem SRJ/Srbska a Černé Hory do EU vedena 

vždy přes federální vládu v Bělehradě, na níž měla Podgorica pouze omezený vliv. O 

plnohodnotném počátku vztahů Černé Hory s EU lze proto hovořit až od nabytí 

černohorské samostatnosti v roce 2006. 

3. června 2006 černohorský parlament vyhlásil plnou nezávislost a Černou Horu 

jako samostatný stát záhy uznaly všechny země EU i západního Balkánu včetně Srbska. 

Jelikož Podgorica splňovala všechny předběžné podmínky, byly již v září 2006 

zahájeny rozhovory k uzavření SAA. V říjnu 2007 byla pak tato dohoda podepsána a 

                                                 
86 Većina ipak za EU. RFE/RL, 30.04.2008. Dostupný z WWW: 
www.slobodnaevropa.org/content/article/1108873.html (15.10.2009) 
87 LOPANDIĆ, Duško: Reforma Evropske Unije, Zapadni Balkan i Srbija – Zakasnela integracija. 
Beograd: Evropski centar za mir i razvoj, 2007. s. 75; POND, E., Endgame in the Balkans: regime 
change, european style. Washington : Brookings Institution Press, 2006. s. 235 
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schválena parlamentem. V prosinci 2008 černohorská vláda podala oficiální žádost o 

členství v EU. Nyní čeká na posudek Evropské komise k udělení statusu kandidátské 

země.88 

Na první pohled se může zdát, že premiér Djukanović splnil své volební sliby o 

rychlé integraci do EU. Černá Hora dokázala skutečně velice rychle splnit podmínky 

SAA. Nicméně skutečné reformy ji teprve čekají.89 Uzavření SAA, jejíž podepsání 

zdaleka nevyžaduje tak vysokou míru reforem jako splnění požadavků pro plné členství 

v EU, tak bylo poměrně jednoduchou záležitostí, pro kterou zatím nebylo potřeba 

mnoho učinit. Černá Hora také těžila ze skutečnosti, že mnohé technické části SAA 

byly připravovány a implementovány ještě v době existence společného srbsko-

černohorského státu.  

 

3.2. EU jako vn ější aktér demokratiza čního procesu v Srbsku a 

Černé Ho ře 

Podobně jako jinde ve středovýchodní Evropě, i v Srbsku a Černé Hoře je proces 

evropeizace velmi úzce spjat s procesem demokratizace. Ne náhodou je zde 

demokratizace často chápána jako přizpůsobování se unijním standardům.90 Oba pojmy 

se nicméně významově zcela nepřekrývají. Z teoretického hlediska lze jejich vztah 

popsat tak, že evropeizace je součástí strategie EU pro demokratizaci zemí západního 

Balkánu. V obou případech se tedy jedná o procesy, které předpokládají adaptaci na 

institucionální modely navržené Evropskou unií a předpokládají také změny 

v politických hodnotách a uvažování, jinými slovy, změnu politické kultury.91 

V kontextu Srbska a Černé Hory má evropeizace významově velmi blízko i k pojmu 

modernizace. Především proevropský tábor srbské politické scény chápe integraci do 

EU jako součást či prostředek modernizačního procesu.92 Jakousi vlajkovou lodí EU při 

přetváření politické kultury na západním Balkáně je požadavek EU na plnou spolupráci 

s ICTY. Vydání válečných zločinců do Haagu má symbolizovat usmíření mezi národy 

                                                 
88 European Commission: Montenegro - EU Montenegro relations. Dostupný z WWW: 
http://ec.europa.eu/enlargement/potential-candidates/montenegro/relation/index_en.htm (16.10.2009) 
89 European Commission: Montenegro 2006 Progress report, 8.11.2006, s. 5-12.; European Commission: 
Montenegro 2009 Progress report, 14.10.2009, s. 6-20  
90 ORLOVIĆ: Europeanisation and Democratization, s. 92 
91 WICHMANN: Democratisation without societal participations, s. 33-35 
92 NADJIVAN, Silvia: Europavorstellungnen und –mythen im Dienste staatlicher Kontinuität und 
Diskontinuität, in: DZIHIC, Vedran (et al.): Europa - verflucht begehrt: Europavorstellungen in Bosnien-
Herzegowina, Kroatien und Serbien. Wien : Braumüller, 2006. S. 173 
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bývalé Jugoslávie a vyrovnání se s nacionalistickou minulostí a přijetí „evropských“ 

norem politického chování. 

 

3.2.1. EU a Srbské politické strany 

Je určitým paradoxem, že navzdory velice složitému přístupovému procesu 

nalézá EU v srbské společnosti relativně silnou podporu. Podpora vstupu Srbska do EU 

je v období po roce 2000 navíc i poměrně stabilní. S nepříliš výraznými výkyvy osciluje 

okolo 60-75%.93 Od roku 2000 až doposud navíc v Srbsku vládly více či méně 

proevropské koalice. Jak je tedy možné, že Srbsko stojí téměř na chvostu řady uchazečů 

západního Balkánu o členství? Proč nejsou srbské proevropsky orientované politické 

strany schopny docílit výraznějšího pokroku v evropské integraci Srbska než doposud? 

Kromě výše zmíněných vnitřních problémů srbského státu a společnosti spočívá 

problém také v samotné politice EU. Hlavní nedostatek  je možné spatřovat především v 

tom, že srbské prozápadní síly v minulosti získaly její podporu pouze ve chvíli, kdy 

skutečně hrozilo převzetí moci radikály spolu s dalšími stranami starého režimu.94 Po 

zbytek doby se EU o problémy Srbska upřímně nestarala. Tento typ (ne)podpory se k 

tomu čím dál častěji setkává s odporem i uvnitř srbského prozápadního tábora. 

Například podpis SAA s odloženou ratifikací kvůli Mladićovi a Karadžićovi těsně před 

parlamentními volbami 2008 již nebyl vnímán jen jako jednoznačná podpora ze strany 

EU, nýbrž spíš jako zbytečné gesto, které srbské prozápadní síly nepotřebují.95  

Intenzivní podpora demokracie ze strany EU krátkodobě zaznamenala úspěchy. 

Po kosovské krizi a bombardování Jugoslávie v roce 1999 byly čelní představitelé 

západních zemí rozhodnuti odstranit Miloševiće stůj co stůj. Koalice srbských 

opozičních stran – Demokratická Opozice Srbska (DOS) tak na předvolební kampaň 

v roce 2000 získala z darů západních vlád až 30 milionů USD. Díky tomu dokázala 

vytvořit „armádu“ čítající na dvacet tisíc dobrovolníků, kteří monitorovali průběh 

volební kampaně i samotného hlasování. Především pak pomáhali zmobilizovat široké 

vrstvy obyvatelstva, které po zfalšovaných prezidentských volbách vyšly do ulic. Tato 

                                                 
93 Tento jev je možno vysvětlit tím, že většina respondentů odmítá spojovat vstup Srbska do EU s nutností 
spolupráce s ICTY, která má výrazně nižší podporu. Srov. Kancelarija za evropske integracije vlade 
Srbije: Evropska orijentacija gradjana Srbije. Trendovi, Maj 2009 
94 Stranami starého režimu se mají na mysli SPS, SRS a JUL (Jugoslávská levice). 
95 Briselski adrenalin. Politika, 10.4.2008  
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pomoc protimiloševićovské demokratické opozici se nakonec vyplatila. Milošević byl 5. 

října 2000 nucen odstoupit.96 

Proč však demokratickým prozápadně orientovaným stranám i s podporou EU a 

dalších mezinárodních aktérů trvalo celých deset let, než dokázaly Miloševićův 

autoritativní režim svrhnout? Miloševićův režim udržovala při životě umně prováděná 

nacionalistická propaganda a manipulace s volebními výsledky. Postkomunistické 

strany byly navíc na počátku 90. let jednoznačně nejlépe organizovanými stranami na 

Balkáně a také proto se část z nich dokázala i po roce 1989 udržet u moci. SRJ je toho 

příkladem – jak SPS, tak její sesterská DPS v Černé Hoře, si uchovaly mocenskou 

převahu nad ostatními stranami po celá 90. léta. DPS dokonce až do současnosti. Stačilo 

jim k tomu opustit marxisticko-leninskou doktrínu o vůdčí úloze strany, modernizovat 

svůj program a připojit národoveckou rétoriku.97  

Svůj podíl na neúspěchu srbské demokratické opozice v 90. letech nese také EU. 

Strany, které se vyslovily pro přiblížení k EU, byly okamžitě diskreditovány 

ekonomickými sankcemi uvalenými EU a dalšími západními institucemi. Srbská 

opozice tak běžné populaci jen velmi těžko vysvětlovala, že tyto sankce jsou uvaleny 

proti režimu a nikoli proti občanům.98 Po Miloševićově pádu a nástupu DOS k moci 

přestala koalici proudit také finanční podpora, což ve výsledku vedlo k nárůstu korupce 

a klientelismu. A to hlavně proto, že si nové politické strany u moci snažily zajistit 

vlastní finanční zabezpečení. Jak ukázaly hned následující volby, v očích veřejnosti se 

DOS značně zdiskreditovala a strany starého režimu se volbami dokázaly částečně 

rehabilitovat.  

DOS také zcela objektivně uškodilo důsledné trvání EU na spolupráci s ICTY a 

vydání hledaných válečných zločinců do Haagu, což se v Srbsku v žádném případě 

netěšilo silné podpoře obyvatelstva. Premiér Zoran Djindjić byl vydáním bývalého 

prezidenta Miloševiće Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro bývalou Jugoslávii do 

Haagu dokonce ochoten porušit tehdejší ústavu, jež zakazovala vydávat jugoslávské 

                                                 
96 Obdobnou strategii vůči politickým stranám použilo mezinárodní společenství dva roky předtím při 
parlamentních volbách na Slovensku a především pak o čtyři roky později na Ukrajině, srov. 
GALLAGHER, Tom: External assistance for political contenders in transition states: Cautionary tales 
from the Balkans, in: BURNELL, Peter (ed.): Globalizing democracy : party politics in emerging 
democracies. New York : Routledge, 2006. s. 115 
97 GALLAGHER, Tom: External assistance for political contenders in transition states : Cautionary tales 
from the Balkans, in: Burnell, Peter (ed.): Globalizing democracy : party politics in emerging 
democracies. New York : Routledge, 2006. s. 105 
98 RISTIĆ, Irena: Serbien und die Europäische Union: Gründe für die Ambivalenz. Südost-Europa. 2008, 
Vol. 56, No. 3, s. 338-339 
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občany k trestnímu stíhání do zahraničí. Riskoval tím konflikt uvnitř vlastní koalice i 

zisk politických bodů pro své největší odpůrce.99  

O pomoci EU demokratickým silám Djindjić prohlásil: „Nestanovovali jsme si 

podmínky pro vydání Miloševiće. Chtěli jsme tím ukázat vůli k integraci do 

mezinárodního společenství. Musím však říci, že jsem šokován fraškou okolo 

„mezinárodní pomoci“. (…) Snažíme se zemi zreformovat a navzdory bombardování 

NATO prosazovat prozápadní kurs. (…) Měli jsme dostat první částku v hodnotě 300 

mld. USD, ale bylo nám sděleno, že z toho bude sraženo 225 mld. jako splátky dluhů, 

které pocházející ještě z dob Tita. (…) Co nyní potřebujeme, je okamžitá pomoc a ne 

prázdné vyjadřování sympatií. Nemohu před obyvatelstvem pořád mluvit o pomoci ze 

Západu, když žádnou nedostaneme. Ztrácím tím věrohodnost a nedokážu zemi 

stabilizovat.“100  

Djndjić se v tomto bohužel nemýlil. Liknavost EU (ale i dalších aktérů) 

v poskytování politické i finanční podpory v době bezprostředně po svržení Miloševiće 

spolu se silným tlakem na okamžitou spolupráci s ICTY napomohly skutečnosti, že se 

Djindjićovi nepodařilo dostatečně upevnit moc a nasměrovat Srbsko k efektivní 

demokratické konsolidaci. Djindjić za to nakonec zaplatil i vlastním životem, když byl 

v březnu 2003 zavražděn. Smrt Zorana Djindjiće, hlavního protagonisty proevropského 

směřování Srbska, pak významně zbrzdila či dokonce na čas zastavila proces integrace 

do EU.101 Na konci roku 2003 se rozpadla i koalice bývalých opozičních stran DOS a 

dvě její nejsilnější strany, DS a DSS pak většinu energie a politického kapitálu 

vyčerpávaly ve vzájemném boji, místo toho, aby pokračovaly ve spolupráci proti SRS a 

SPS.  

Dalším problémem jsou v případě Srbska časté změny politické kondicinality 

EU. Příkladů je možné uvést několik. EU například stanovila podmínku reformy 

federálního uspořádání SRJ, aby mohla začít jednání o SAA. V roce 2002 donutila 

Srbsko a Černou Horu uzavřít dohodu o změně federálního uspořádání.102 Obě země 

měly sladit své hospodářské systémy v první řadě sjednotit svou celní politiku. Přestože 

tato reforma na konfliktním soužití obou federálních partnerů nic nezměnila (celní unii 
                                                 
99 GALLAGHER: External assistance s. 115-116 
100 Wir brauchen aufrichtige Hilfe. Der Spiegel. Nr. 21/2001  
101 LOPANDIĆ: Reforma Evropske Unije, s. 75 
102 SCG: Virtuelna zemlja budućnosti. B92, 4. Februar 2004. Dostupný z WWW: 
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2004&mm=02&dd=04&nav_category=11&nav_id=1318
82 
(17.10.2009); ICG: A Marriage of Inconvenience: Montenegro 2003. Podgorica/Brussels: Balkans Report 
No. 142, 16 April 2003 
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se nakonec vytvořit nepodařilo a federální orgány byly stejně neakceschopné jako 

předtím), v roce 2005 k zahájení rozhovorů o SAA stejně došlo.103 

Samostatnou kapitolou je spolupráce Srbska s ICTY. Vůle srbských orgánů 

spolupracovat s Haagským tribunálem bezpochyby nebyla vždy stoprocentní a kolísala 

podle toho, jaká strana byla zrovna u moci. I politika EU je však v tomto ohledu 

nekonzistentní. Srbsko dosud do Haagu vydalo dva své bývalé prezidenty, jednoho 

premiéra a vicepremiéra, několik ministrů a armádních generálů. Až doposud však 

Srbsku bylo vždy vystaveno hodnocení, že s tribunálem spolupracuje nedostatečně.104 

EU ústy svých představitelů vždy prohlašovala, že naprosto nutnou podmínkou pro 

uzavření SAA je zadržení všech hledaných válečných zločinců. Před volbami 2008 se 

ukázalo, že tato podmínka je přeci jen poněkud ohebná a Srbsku bylo umožněno dohodu 

podepsat. Nicméně pak došlo k dalšímu obratu - EU rozhodla, že tato dohoda prozatím 

nevstoupí v platnost kvůli odporu některých členských států. Tyto a podobné změny 

srbskou společnost pochopitelně značně frustrují. Vedou totiž ke zdání, že si EU klade 

další a další podmínky jen proto, aby zamaskovala fakt, že Srbsko zkrátka není vítáno. 

66% Srbů si například myslí, že EU Srbsku klade stále nové a nové podmínky členství a 

50% tvrdí, že hlavní překážkou vstupu Srbska do EU jsou „vyděračské podmínky“, 

které EU Srbsku stanovila. Naopak pouhých 20% respondentů z pomalého přístupového 

procesu viní srbskou vládnoucí garnituru.105 Pocit odmítnutí pak část srbské společnosti 

přivádí zpět na cestu nacionalismu a izolacionismu. Vždy se najdou politické elity a 

jejich strany, které jsou ochotny těmto náladám vyhovět.106 

Trvání na plné spolupráci s Haagským tribunálem má negativní důsledek také 

z toho důvodu, že tak vzniká dojem, jako by byl proces evropské integrace Srbska zúžen 

pouze na toto politicky nejkontroverznější téma. Většina střetů politických stran se 

proto stále točí okolo tohoto tématu a ostatní důležité problémy, jako je např. reforma 

státní správy či boj s všudypřítomnou korupcí a organizovaným zločinem, se tím 

                                                 
103 ORLOVIĆ, Slaviša, STOJILJKOVIĆ, Zoran, VISKOVIĆ, Ivo: Political Transformation Process in 
Serbia. Paper prepared in the framework of the project: Integration Perspectives and Synergic Effects of 
European Transformation in the Countries Targeted by EU Enlargement and Neighbourhood Policies. 
Budapest : Center for EU Enlargement Studies CEU, 2008. s. 349. Dostupný z WWW: 
http://web.ceu.hu/cens/assets/files/publications/Serbia_complete (20.10.2009) 
104 ANTONIĆ: Elita, gradjanstvo i slaba država, s. 29 
105 Srov. Evropska orijentacija gradjana Srbije. Trendovi 
106 STOJANOVIĆ, Dubravka: Knock, Knock, Knockin' on European Heaven's Door. Peščanik, 
17.2.2009. Dostupný z WWW: http://www.pescanik.net/content/view/2704/58/ (3.11.2009) 
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upozaďují a není jim věnována dostatečná pozornost.107 Politika evropeizace Srbska 

skrze Haagský tribunál je proto sporná, a její výsledky přinejmenším rozpačité.  

Mnoho hlasů proevropským stranám v Srbsku dále nepřineslo ani rozhodnutí EU 

zachovat vůči SRJ vízový režim i po roce 2000 (EU odstranění vízové povinnosti 

podmínila plnou spoluprací s ICTY). V očích srbské veřejnosti tak EU a její proponenti 

ztratili na důvěryhodnosti a jejich počínání bylo vnímáno jako pokračující trestání 

Srbska z Miloševićovy éry.108  

Podobně kontraproduktivní politiku pak EU uplatňovala také v době vyhlášení 

nezávislosti Kosova. Z úst některých představitelů EU se zazněly požadavky (byť zatím 

neoficiální), aby uznání Kosova Srbskem bylo podmínkou jeho vstupu do EU.109 Pokud 

by se tento návrh stal oficiálním, znamenalo by to podle všeho definitivní konec 

evropského integračního procesu Srbska a ránu proevropským demokratickým silám, 

jelikož na tento požadavek žádná politická strana aspirující na vítězství ve volbách 

v dohledné době nepřistoupí, byť by byla sebevíc proevropská.110 Na smysluplnosti 

tohoto požadavku ubírá i fakt, že stále existuje pět členských států EU, které Kosovo 

také ještě neuznaly.111  

 

3.2.2. EU a politické strany v Černé Ho ře  

Evropské téma hrálo v procesu osamostatnění Černé Hory významnou úlohu. 

V kontextu bývalé Jugoslávie a jejího rozpadu je státní nezávislost často interpretována 

jako nezbytná podmínka k návratu té či oné země do Evropy. Jde o poněkud paradoxní 

jev, jelikož národy Jugoslávie bojující o státní suverenitu jsou ochotny se její části záhy 

zbavit ve prospěch Bruselu. Černá Hora a její osamostatnění je toho ukázkovým 

příkladem. Předseda DPS Djukanović, hlavní architekt černohorské nezávislosti, si také 

byl dobře vědom skutečnosti, že v očích veřejnosti každé dílčí přiblížení k EU zvýší 

                                                 
107 ORLOVIĆ: Political Transformation Process, s. 348 
108 RISTIĆ: Serbien und die Europäische Union, s. 340-341. Vízový režim pro Srbsko, Černou Horu a 
Makedonii EU zrušila až v prosinci 2009. 
109 Tvrdila to např. rakouská ministryně zahraničí Ursula Plassnik v rozhovoru pro srbský týdeník NIN, 
24.7.2008, s. 22-23. srov. OSCHLIES, Wolf: Serbien und die Europäische Union, in: BODIROGA-
VUKOBRAT, Nada, SANDER, Gerald G. (Hg.): Die Europäische Union und Südosteuropa : 
Herausforderungen und Chancen. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2009. S. 170 
110 Ze všech srbských relevantních politických stran pouze Liberálně-demokratická strana (LDP) připouští 
možnost vyřešit problém Kosova uznáním jeho nezávislosti. LDP je však spíše marginální stranou, jež 
neustále balancuje na pětiprocentní hranici volitelnosti.  
111 OSCHLIES: Serbien und die Europäische Union, s. 191 
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popularitu jeho vlády.112 DPS se vyprofilovala jako proevropská strana především v 

kontrastu s protievropskou a izolacionistickou politikou Miloševićova režimu.  

Djukanovićova politika slavila úspěch. Černá Hora začala být po roztržce se 

Srbskem na čas vnímána jako příkladná země západního Balkánu. Jako jediná ze zemí 

bývalé Jugoslávie se v 90. letech dokázala vyhnout ozbrojenému konfliktu. Černohorská 

vláda se navíc chovala relativně vstřícně k národnostním menšinám, což v 90. letech 

nebylo na Balkáně zrovna obvyklé. Premiér Djukanović (poté, co se zbavil politických 

nepřátel a dostatečně si upevnil svou pozici) na rozdíl od svého srbského protějšku 

zareagoval na tlak mezinárodního společenství přesně v souladu s jejich požadavky – 

tedy liberalizací režimu a postupnou demokratizací celého politického systému Černé 

Hory. Díky tomu se nakrátko mohl stát oblíbencem Západu. Černá Hora byla dokonce 

tou dobou označována jako balkánský Piemont demokratického rozvoje.113 

Po svržení Miloševiće však politický kurs DPS směrem k co nejrychlejšímu 

vyhlášení nezávislosti začal být EU na obtíž. EU, obávající se možného negativného 

dopadu na stabilitu celého regionu, začala tlačit na Djukanoviće, aby upustil od 

referenda o nezávislosti, jež se chystalo na podzim 2000. V roce 2002 pak byla 

černohorská vláda unií de facto přinucena podepsat Bělehradskou dohodu o novém 

uspořádání federace se Srbskem a odložit konání slibovaného referenda o nezávislosti o 

tři roky. Mnozí považovali podepsání Bělehradské dohody za Djukanovićovu porážku. 

Podle mnohých byla totiž výrazně prosrbská a upřednostňovala zájmy unionistického 

tábora. DPS se proto předpovídal politický pád. Koaliční partner LSCG navíc na protest 

proti podepsání dohody opustila vládu a přešla do opozice. Stal se však pravý opak. 

Koalice DPS-SDP získala v parlamentních volbách na konci roku 2002 absolutní 

většinu parlamentu a Djukanović mohl pohodlně pokračovat v politice směřující k plné 

nezávislosti.114  

Následné plné vyhlášení nezávislosti Černé Hory v červnu 2006 můžeme 

považovat za ukázku toho, že vliv EU (a to i na země takto malé) je omezený. Ve 

výsledku se stalo přesně to, co si EU nepřála. Nedokázala totiž  podpořit unionistické 

strany tak, aby se byly schopny efektivně postavit dominaci DPS. Neměla ostatně příliš 

na výběr – unionistické strany byly před rokem 2000 ve větší či menší míře exponenty 

                                                 
112 LAZIĆ, Mladen: Promene i otpori: Srbija u transformacijskim procesima. Beograd : Filip Višnjić,  
2005. s. 174-175 
113 OSCHLIES: Montenegro: „Modell balkanischen Lebens?“, s. 10 
114 NOUTCHEVA, Gergana, HUYSSEUNE, Michel: Serbia and Montenegro. In: Coppieters, Bruno a 
kol.: Europeanisation and Conflict Resolution. Case Studies from the European Periphery. Gent: 
Academia Press, 2004, s. 131 
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Miloševićova režimu v Černé Hoře a v případě jejich vlády EU nemohla očekávat 

rychlé provedení demokratických reforem a silný akcent na proevropskou zahraniční 

politiku. 

Když se na konci roku 2000 v Srbsku změnil režim, EU změnila svůj pohled na 

černohorskou nezávislost a začala z obavy z možné destabilizace regionu usilovat o 

zachování společného srbsko-černohorského státu. Výsledný efekt v Černé Hoře byl 

takový, že DPS významně přibrzdila v úsilí o provádění dalších demokratizačních 

reforem. Nutno dodat, že Djukanović dříve tyto reformy neprosazoval proto, že by byl 

zapřísáhlým demokratem (z toho ho ostatně vzhledem k jeho komunistické, 

nacionalistické a kriminální minulosti snad ani nikdo nemohl podezřívat115), nýbrž 

proto, že to pro něj, potažmo DPS, bylo z hlediska udržení se u moci výhodné. 

Demokratizací politického systému na sklonku 90. let získal podporu EU a 

mezinárodního společenství, které mu pomohly neutralizovat vliv Miloševiće a jemu 

nakloněných prosrbských sil v Černé Hoře. Když však EU přišla s požadavky na 

reformu soudnictví či omezení korupce a klientelistických vazeb, které by ve svém 

důsledku vliv DPS začaly omezovat, provádění reforem uvízlo ve slepé uličce.116  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
115 Djukanović čelí i obviněním z hospodářských trestných činů (pašování cigaret) a napojení na italskou 
mafii. V Itálii na něj byl dokonce vydán zatykač.   
116 FINK-HAFNER, Danica: Why Europeanization Moves at Different Paces : The Cases of Croatia, 
Serbia and Montenegro. Paper presented at the 4th ECPR General Conference in Pisa, Italy 6-8 
September 2007, s. 12. Dostupný z WWW: 
http://www.essex.ac.uk/ecpr/events/generalconference/pisa/papers/PP699.pdf (10.10.2009) 
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4. Evropeizace srbských a černohorských politických 

stran podle Ladrechova modelu 

Tato kapitola bude věnována analýze evropeizace politických stran v Srbsku a 

Černé Hoře na základě Ladrechova modelu popsaného v kapitole 1.4.1. Dále vycházím 

z výzkumu slovinské politoložky Danici Fink-Hafnerové, jež ve svých studiích definuje 

tři základní faktory, které mají vliv na výslednou podobu evropeizace politických stran. 

Těmito faktory jsou: 1) míra institucionalizace stranického systému, 2) socializace 

stranických elit do evropských stranických rodin a 3) podpora procesu evropské 

integrace ze strany voličů.117  

Institucionalizací stranického systému se obecně se obecně míní stav, kdy jsou 

voliči svými preferencemi schopni vytvořit tlak na orientaci strany. K tomu je zapotřebí 

především stabilita politických stran a stranického systému, silné zakořenění a legitimita 

stran ve společnosti a dostatečná míra nezávislosti stranické organizace na svých lídrech 

či vnějších centrech moci, jakými jsou například podnikatelské či lobbistické 

skupiny.118  

Socializací stranických elit je chápán proces, při němž dochází k rozvoji 

kontaktů politických stran s jejich ideovými protějšky v dalších zemích a jejich následná 

integrace do širších evropských stranických rodin. Tyto kontakty pak následně mohou 

mít vliv na chování politických stran. Změny ve smyslu evropeizace jsou v tomto 

případě spojeny především s přístupovým procesem národních stran do evropských 

stranických rodin, kdy jsou strany nuceny přizpůsobit se požadavkům členství.  

Vyšší voličské preference pro evropskou integraci spolu s intenzivními kontakty 

stranických elit v evropských politických stranách (eurostranách) přispívají k 

evropeizaci  a tím i institucionalizaci politických stran i stranických systémů. Podpora 

evropské integrace ze strany voličů má v zásadě dvojí podobu. Na jedné straně existuje 

podpora voličů dobře seznámených se všemi náležitostmi přístupového procesu. Na 

straně druhé se pak jedná pouze o podporu obecnou, kdy voliči vstup do EU sice 

podporují, avšak tento cíl (vědomě či nevědomě) oddělují od procesu plnění 

přístupových kritérií.119  

  

                                                 
117 FINK-HAFNER: Why Europeanization Moves, s. 7 
118 Tamtéž, s. 8  
119 Tamtéž, s. 7 
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4.1. Změny v programatice 

Změny v programech jsou nejviditelnější oblastí evropeizace politických 

stran.120 Za evropeizované stranické programy je možné považovat ty, ve kterých došlo 

ke zřetelnému nárůstu prostoru věnovanému evropské integraci či k podrobnějšímu 

zpracování evropské tématiky.121 

  

4.1.1. Změny v programatice srbských politických stran  

V současné době všechny relevantní srbské strany uznávají potřebnost integrace 

Srbska do EU. Jedinou výjimku nadále představuje SRS, avšak dokonce i ta v poslední 

době vysílá signály o tom, že pro ni EU není již takovým nebezpečím jako 

v minulosti.122 Strany se však velmi liší v názorech na to, jakým způsobem vstupu do 

EU dosáhnout a kolik je tomuto cíli možné obětovat. Charakteristickým rysem většiny 

programů srbských politických stran jsou vágní prohlášení o přínosu evropské integrace 

bez rozpracování konkrétních opatření v oblastech každodenní politiky. Ani strany silně 

nakloněné vstupu do EU nejsou schopny svoji silně proevropskou rétoriku přeměnit 

v činy, jež by Srbsko významně přiblížily Evropské unii.123 

Jak již naznačila druhá kapitola, proevropská stanoviska v Srbsku zastávají 

nejvíce levicové a liberální strany. Levice obecně považuje integraci Srbska do EU za 

důležitý nástroj pro celkovou modernizaci společnosti.124 Toto smýšlení je v Srbsku 

nejvíce patrné u krajně levicové LDP. V kampani z roku 2006 pod heslem Srbsko 

spěchá vyzývala vládu a ostatní strany, aby se k požadavkům EU postavily čelem a 

umožnily tak dohnat zpoždění, které v uplynulých letech Srbsko v evropském 

integračním procesu nabralo.125 LDP ve svém programu jako jediná strana jasně 

deklarovala, že cesta do EU vede jen přes plnou spolupráci s Haagským tribunálem.126  

Velmi podobný, i když o něco méně přímočarý postoj zastává také DS. Své 

stanovisko k integraci Srbska do EU poměrně výstižně charakterizuje ve volebním hesle 

                                                 
120 LADRECH: Europeanization and Political Parties, s. 397 
121 HAVLÍK: Evropeizace českých politických stran, s. 84 
122 DINIĆ, Milan: Serbia: Talking Sense. Transitions Online. Is. 08/18/2009, 12 August 2009. Dostupný z 
WWW: 
http://www.tol.cz/look/TOL/article.tpl?IdLanguage=1&IdPublication=4&NrIssue=334&NrSection=4&N
rArticle=20761 (30.11.2009) 
123 KOMŠIĆ, Jovan: Političke stranke u Srbiji i evropske vrednosti - programi i praksa, in: LUTOVAC, 
Zoran et al.: Političke stranke u Srbiji i Evropska unija. Beograd : FES/FPN, 2007. s. 12-13  
124 Tamtéž, s. 13  
125 LDP: Srbiji se žuri, 2005 
126 LDP: Drugačija Srbija, 2007 
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pro parlamentní volby v roce 2007 Protože život nepočká.127 Naráží tím na skutečnost, 

že Srbsko již ztratilo dost času odmítáním spolupráce s Haagským tribunálem a v zájmu 

pokračování integrace do EU je nutné na podmínky EU přistoupit. DS nicméně 

nevystupuje v souvislosti s integrací Srbska do EU tak bezprostředně, jako tomu bylo 

v minulosti. Radikální proevropskou rétoriku po DS převzala LDP. Jedná se však spíše 

o rétorický než programový posun v podmínkách boje o středové voliče. Vstup do EU a 

dalších západních organizací představuje v programu DS hned po ekonomickém rozvoji 

tu nejvyšší prioritu.128 

I další proevropská strana, G17 Plus, pokládá integraci Srbska do EU za jeden 

z nejdůležitějších cílů. Ve svém programu staví podobně jako DS výše už pouze 

ekonomický rozvoj země.129 Na rozdíl od DS (a zejména pak LDP) je ovšem G17 Plus 

liberálně-konzervativní stranou, která nesdílí přílišné nadšení z vývoje kterým se dnes 

EU ubírá. G17 Plus se proto prezentuje jako euro-realistická strana. Podle vyjádření 

místopředsedkyně G17 Plus, Suzany Grubješić, se EU příliš přiklání k byrokracii, 

regulaci, silné roli státu a nucené harmonizaci a příliš málo na rozšiřování osobních 

svobod.130  Pro G17 Plus nepředstavuje vstup do EU cíl sám o sobě, nýbrž především 

prostředek urychleného hospodářského pokroku. 

Zajímavou programovou proměnou ve vztahu k EU a Západu obecně prošlo 

SPO. V 90. letech předseda SPO Vuk Drašković prosazoval silně antikomunistickou a 

nacionalistickou politiku s cílem vytvoření Velkého Srbska a obnovení monarchie. Jeho 

nacionalismus však neměl tak výrazné protizápadní zabarvení jako tomu bylo v případě 

SPS a SRS. V roce 2001 SPO přijalo nový program, ve kterém se prezentovalo jako 

strana národní, liberální, občanské a demokratické orientace. Plně se přihlásilo 

k proevropskému směřování, zavrhlo koncept Velkého Srbska a uznalo nutnost 

spolupráce s Haagským tribunálem.131 Příklon k proevropskému směřování strany 

dokumentuje zatím poslední, V. stranický kongres, jenž proběhl v roce 2005 pod 

sloganem Nový úkol – Evropa!132 Ve svém nejnovějším programu Jádro pravicového 

Srbska ze srpna 2008 se SPO prohlásila za jedinou autenticky proevropskou pravo-

středovou stranu a slíbila boj za evropské hodnoty v srbské politice.133  

                                                 
127 www.ds.org.rs 
128 DS: Program za bolji život, 2007, s. 12  
129 G17 Plus: Novi program za novu vladu, 2003  
130 DINIĆ: Serbia: Talking Sense 
131 SPO: Prgram SPO, 2001  
132 Novi zadatak – Evropa! 
133 SPO: Jezgro desne Srbije, Avgust 2009  
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O poznání rezervovanější je vůči evropské integraci Srbska DSS. Ve svém 

programu ji zařadila až na čtvrté místo národních cílů. Tedy až za udržení územní 

celistvosti Srbska, boj proti chudobě a potírání korupce.134 DSS chápe evropskou 

integraci jako nezbytnost, avšak co se týče zahraniční orientace, zastává nezávislou a 

vícevektorovou politiku. Především pak požaduje, aby zahraničně-političtí partneři 

Srbska dodržovali pravidla mezinárodního práva a jednali v souladu se srbskou 

ústavou.135 Volně přeloženo, DSS odmítá spolupracovat s kýmkoliv, kdo uznal 

nezávislé Kosovo. Praxe již totiž skutečně ukázala, že DSS je kvůli Kosovu ochotna 

integrační proces Srbska do EU zcela zastavit.136 DSS je také jedinou relevantní srbskou 

stranou, jejíž vztah vůči EU se v posledních letech kontinuálně zhoršoval. Tato strana 

v průběhu posledních let soustavně vytlačovala evropskou integraci ze svých programů 

a začala se projevovat především národovecky. V případě DSS proto můžeme hovořit o 

jakési evropeizaci naruby.  

Výrazné změny po roce 2000 prodělaly obě strany krajní pravice – SPS a SRS. 

Za těmito změnami se ukrývá především snaha vymanit se z vnitro- i mezinárodně-

politické izolace a zvětšit tak svůj koaliční potenciál. Je ale třeba zdůraznit, že v případě 

SRS se programové změny odehrávaly jen nepřímo, neboť se uskutečnily pouze 

v rétorické rovině. K oficiálním programovým úpravám nedošlo a v dohledné době 

zřejmě ani nedojde. V celém programu SRS se tak zatím nevyskytuje jediná zmínka o 

EU či evropské integraci.137 

SRS však ohledně postoje k evropské integraci prošla závažnou vnitřní krizí, jež 

nakonec skončila jejím rozpadem. Po volbách v roce 2007 se stana začala dělit na tábor 

dogmatiků (reprezentovaný předsedou strany Šešeljem) a tábor pragmatiků, které vedl 

zastupující předseda Tomislav Nikolić. Dokumentem, který nejlépe vystihuje program 

dogmatiků je Šešeljův politický testament z prosince 2006. V němž autor mimo jiné 

ostře vystoupil proti spolupráci se Západem a varoval před vstupem jak do EU tak do 

NATO.138 Tomislav Nikolić se snažil stranu naopak od některých Šešeljových 

ideologických dogmat oprostit, programově ji modernizovat a posunout směrem ke 

středu. Oproti období před rokem 2000, kdy byla SRS spíše menší stranou, totiž po roce 

                                                 
134 KOMŠIĆ: Političke stranke u Srbiji i evropske vrednosti, s. 14  
135 v preambuli srbské ústavy je Kosovo označeno jako nedílná součást Srbského státu; Program 
Demokratske stranke Srbije, DSS, 200  
136 Premiér Koštunica např. na jaře 2008 stáhl všechny velvyslance ze zemí, které uznaly nezávislé 
Kosovo.  
137 Polazne tačke socijalno-ekonomskog Programa Srpske radikalne stranke, nedatováno  
138 Radikali objavili politički testament svog lidera. Politika. 4. Decembra 2006 
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2000 aspirovala na pozici nejsilnější strany v Srbsku, což ji nutilo lovit voliče i ve 

vodách politického středu. Sám Nikolić navíc v roce 2003 a 2008 kandidoval na 

prezidenta s reálnou možností vyhrát. Těmto podmínkám byl proto nucen uzpůsobit 

program a především svou rétoriku. Nadále rezolutně odmítal vstup do NATO, ovšem 

vstup do EU za určitých (v praxi těžko splnitelných) okolností podpořil.139  

Spor dogmatiků a pragmatiků uvnitř SRS skončil v září 2008 vyloučením 

Nikoliće ze strany. Šešelj jej z Haagu označil za pučistu, zrádce a loutku v rukou 

západních tajných služeb, a stranický kongres SRS ho spolu s osmnácti dalšími poslanci 

vyloučil.140 Tito odpadlíci pak založili SNS, stranu, kde mohli začít uplatňovat své 

představy o modernizaci. Politiku této strany představuje směsice sociálního a 

ekonomického populismu. Její pozice vůči evropské integraci je však na rozdíl od SRS 

neutrální. V desetibodovém programu SNS je EU zmíněna na pátém místě, až za 1) 

zachováním územní integrity Srbska, 2) péčí o srbský národ doma i v zahraničí, 3) 

budováním právního státu, 4) dodržováním ústavy a garancemi práv národnostním 

menšinám. Srbsko by podle SNS mělo tvořit most mezi Západem a Východem. SNS 

považuje eventuální členství Srbska v EU za prospěšné, ovšem pouze za předpokladu, 

že tam vstoupí jako celistvý stát, tj. s Kosovem jako svou integrální částí.141  

Jak jsem již nastínil dříve, zajímavou ideologickou i programovou proměnou ve 

vztahu k evropské integraci prošla také SPS. Tato strana vládla srbské politické scéně 

po celá 90. léta a její program v této době zahrnoval vyhraněné protizápadní postoje. 

NATO, EU i OBSE SPS označovala za imperialistické organizace ohrožující Srbsko. Po 

svržení Miloševiće však její preference postupně klesaly až na samou hranici 

volitelnosti (viz Příloha č. 1 této práce). Nacionalistická rétorika již voliče tolik 

nepřitahovala, navíc v tomto ohledu byla daleko úspěšnější SRS, která dokázala přebrat 

většinu nacionalisticky laděných voličů.142  

Svou roli na úpadku SPS sehrála i osoba Slobodana Miloševiće, který zůstal 

předsedou strany i po roce 2000, avšak již o rok později byl vydán ICTY do Haagu a 

stranu prakticky neřídil. Spolustraníci se pak Miloševićovi částečně vzepřeli v roce 

2003 na VI. kongresu strany, kde byl sice opětovně zvolen předsedou, avšak celkově 
                                                 
139 Nikolić: I ja sam za EU ali sa Kosovom. RFE/RL, 15.1.2008. Dostupné z WWW: 
http://www.slobodnaevropa.org/content/nikolic/871026.html 
140 Stop izdaju. Saopštenje SRS br. 2457, SRS. 13. Septembar 2008. Podrobněji o roztržce z pohledu 
Šešelje v oficiálním časopise SRS Velika Srbija. Srov. Neuspeo puč u Srpskoj radikalnoj stranci. Velika 
Srbija. br. 3246, Semptembar 2008, 82 s. 
141 SNS: Vizija napredne Srbije, 2008  
142 RISTIĆ, Irena: Socialist party of Serbia, in: BACKES, Uwe, MOREAU, Patrick: Communist and 
post-communist parties in Europe. Göttingen : Vanhoeck & Ruprecht, 2008. s. 347  
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jeho vliv upadl. Milošević z Haagu nedokázal potlačit skupinu kolem tehdejšího 

místopředsedy a nynějšího předsedy SPS Ivici Dačiće, která se rozhodla pro 

programovou modernizaci.143 Dačić se snažil beznadějné postavení strany řešit 

programovou reorientací do politického středu. K tomu byly zapotřebí dvě věci - zaprvé 

alespoň částečný rozchod s nacionalistickou minulostí a zadruhé změna dosavadní 

protievropské rétoriky. Jen tak se bylo možné stát přijatelným partnerem pro strany 

demokratického či proevropského tábora. V Programové deklaraci šestého kongresu 

SPS z ledna 2003 se vůbec poprvé objevila krátká zmínka o přínosu integrace Srbska do 

EU.144 Proces programové přeměny SPS ze strany eurofobní na opatrně proevropskou 

pokračoval na VII. kongresu SPS v roce 2006, prvním kongresu po Miloševićově 

smrti.145 Svou reorientaci pak strana dovršila vstupem do silně proevropské koaliční 

vlády po parlamentních volbách v roce 2008 po boku volební koalice Za evropské 

Srbsko.146  

 

4.1.2. Změny v programatice černohorských politických stran  

Analýza změn v programatice v důsledku evropské integrace naráží v případě 

Černé Hory na problém celkově obtížné programové zařaditelnosti zdejších politických 

stran. Většina se totiž vyznačuje obecnými či hybridními programy, ve kterých se často 

nachází protichůdná stanoviska a také tím, že strany nedodržují svůj program ve chvíli, 

když se dostanou k moci.147 Evropská integrace je nicméně jedním z nejdůležitějších 

programových témat černohorských politických stran.148 V současné době všechny 

černohorské strany bez výjimky používají proevropskou rétoriku, která se promítá i do 

jejich programatiky. V programech ale podobně jako v Srbsku obvykle chybí návrhy 

konkrétních opatření, která by umožňovala deklarovaných cílů dosáhnout.149 

Programy černohorských politických stran podávají důkaz toho, že procesy 

evropeizace a demokratizace jsou velice úzce propojené. Slova evropský a demokratický 

                                                 
143 Glavni odbor SPS-a nije prihvatio Miloševićeve zahteve. B92, 12. Januara 2003. 23.11.2009. 
Dostupný z WWW: http://www.b92.net/info/komentari.php?nav_id=80804  
144 SPS: Programska deklaracija šestog kongresa Socijalističke partije Srbije, 18. Januar 2003 
145 SPS: Programska deklaracija sedmog kongresa Socijalističke partije Srbije, 3. Decembar 2006 
146 Koalice Za evropské Srbsko (Za Evropsku Srbiju) se skládá z DS, G17+, SPO, Ligy sociálních 
demokratů Vojvodiny a Demokratické strany Sandžaku. 
147 GOATI, Vladimir: Političke partije i partijski sistemi. Podgorica : CEMI, 2008. s. 39 
148 VUJOVIĆ, Zlatko, KOMAR, Olivera: Impact of the Europeanization process on the transformation of 
the party system of Montenegro. Journal of Southern Europe & the Balkans. August 2008, Vol. 10, Is. 2, 
s. 227-230 
149 Tamtéž, s. 227-230 
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totiž v programech stran bývají používány téměř synonymně. Skutečnost, že ani jediná 

relevantní strana nevystupuje proti snaze vstoupit do EU je z části zapříčiněno tím, že 

pokud se strana přihlásí k protievropské orientaci, zároveň tím o sobě říká, že se straní i 

demokratických principů. Programy jsou natolik přeplněné slovy o evropské Černé 

Hoře, evropské kvalitě života či evropských standardech a vlastnostech, že se jejich 

skutečný význam často prakticky vyprazdňuje. Je to důsledek toho, že téma evropské 

integrace černohorské strany využívají spíše k dosažení krátkodobých politických cílů 

než jako ideologický pilíř svého programu. 

Při hodnocení černohorských politických stran ve vztahu k evropské integraci 

záleží na tom, jde-li o stranu vládního či opozičního tábora. Prvně zmínění ve svých 

programech a programových deklaracích uvádějí, že jsou to právě oni, kdo jsou 

garantem úspěšného přístupového procesu do EU a že opozice tento proces ohrožuje.150 

Ti druzí naopak obviňují strany vládního tábora a kritizují jejich neschopnost celý 

proces evropské integrace urychlit. Označují je za hlavní překážku evropské integrace 

Černé Hory.151  

Určující stranou černohorského politického systému je DPS. Podle jejího postoje 

k evropské integraci se odvíjí i politické směřování celé Černé Hory. Tato strana stála 

až do roku 1997 po boku Miloševićova nacionalistického (a protievropského) režimu. 

V roce 1997 však ve straně převážila proreformní frakce a Miloševićovi stoupenci ze 

strany odešli. Na III. Kongresu strany v roce 1998 DPS přijala vstup do EU za svůj 

dlouhodobý cíl a definovala se jako „demokratická a evropská strana“. Na IV. Kongresu 

v roce 2001 DPS přijala myšlenku plné nezávislosti Černé Hory a označila ji za 

„podmínku rozvoje Černé Hory a evropeizace černohorské společnosti.“152 

Podobné postoje zastává i její koaliční partner SDP. Tato strana se dokonce 

považuje za „jedinou stranu na politické scéně Černé Hory, která je autentickým 

reprezentantem ideje evropské integrace.“153 Programově vyjádřené silné proevropské 

postoje vládnoucí koalice DPS-SDP ovšem ostře kontrastují s její reálnou politikou. 

Příčinou je zejména fakt, že integrace Černé Hory do euroatlantických struktur a s ní 

spojené reformy nezbytně ohrožují ekonomické i mocenské zájmy různých skupin 

                                                 
150 DPS: DPS garantuje stabilnost i razvoj, 6. Novembar 2008; DPS: Opozicija ne može biti alternativa 
DPS-u, 9. Novembar 2008 
151 Srov. SNP CG: Deklaracija o evropskim integracijama donijeta na IV Kongersu SNP CG, 6. Februar 
2005 
152 DPS: Hronologija. Dostupný z WWW: 
http://www.dpscg.org/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=18 (2.12.2009) 
153 SDP: SDP o EU. Dostupný z WWW: http://www.sdp.cg.yu/SDPoEU (2.12.2009) 
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napojených na strany vládní koalice.  Tyto skupiny mají ve vládních stranách velký vliv 

a tvoří silná alternativní mocenská centra. Představitelé těchto skupin, většinou vlivní 

podnikatelé, se již také začínají na veřejnosti nahlas vyjadřovat proti evropské integraci 

Černé Hory.154 

Výrazně proevropská je také LPCG, jediná strana, jež by se dala označit jako 

černohorsky-nacionalistická. Přináležitost k EU vnímá LPCG kromě jiného v kontextu 

budování novodobého černohorského národa. Členství v této organizaci proto chápe 

jako potvrzení nezávislé Černé Hory jakožto evropské země a existenci černohorského 

národa jako součást rodiny evropských národů.155  

Další z řady proevropských stran v Černé Hoře je opoziční Hnutí za změny 

(PzP). Uspíšení procesu integrace Černé Hory do EU byl jeden hlavních z důvodů 

vzniku této strany. Ve svém programu priorit PzP uvádí evropskou integraci na prvním 

místě, před provedením nezbytných sociálních, politických a ekonomických reforem a 

odstraněním korupčních a klientelistických praktik ve státním aparátu způsobených 

nepřetržitou vládou DPS. Již v prvním odstavci programu se slovo evropský či EU 

objeví hned třikrát. Proevropskou orientaci připomíná dokonce i logo strany vyvedené 

v modro-žlutých barvách.156 

Poněkud rozporuplný vztah k evropské integraci Černé Hory mají strany 

prosrbského tábora. Významným mezníkem ve vývoji jejich postoje v této oblasti 

představoval rok 2000. Umírněnější z prosrbských stran rychle akceptovaly změnu 

situace a ve snaze najít na mezinárodním poli spojence pro řešení konečného statusu 

Černé Hory a zabránit jejímu osamostatnění přijaly proevropskou rétoriku.157 Toto se 

týká především SNP, dlouhodobě nejsilnější opoziční strany v Černé Hoře. Do roku 

2000 hrála SNP roli Miloševićova exponenta v Černé hoře. Program strany i její 

chování na politickém kolbišti byly do velké míry odvozeny od SPS v Srbsku, včetně 

silných protievropských postojů. Na Miloševićův pád SNP rychle zareagovala na svém 

II. kongresu z kraje roku 2001, kdy dosavadního předsedu Momira Bulatoviće nahradil 

Predrag Bulatović.158 Druhý zmíněný na kongresu prosadil reformy a do programu 

                                                 
154 VUJOVIĆ: Impact of the Europeanization process, s. 232 
155 LSCG: Program, 31. Oktobar 2004. 
156 PzP: Program PzP, 2006  
157 VUJOVIĆ: Impact of the Europeanization process, s. 231 
158 Mezi oběma politiky není příbuzenský vztah. 
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včlenil zmínku o připravenosti Černé Hory účastnit se současných evropských 

integračních procesů.159  

V současnosti se SNP označuje za silně proevropskou stranu propagující 

„evropské hodnoty, demokracii, mír, toleranci a spolupráci.“ Strana si byla nucena 

hledat po osamostatnění  Černé Hory nový smysl existence a našla ho právě v evropské 

integraci. Programový obrat SNP v pohledu na evropskou integraci je takřka dokonalý. 

SNP o sobě pod nynějším vedením Srdjana Miliće tvrdí, že v případě příchodu k moci 

urychlí integraci Černé Hory do EU. Tradiční proevropskou stranu a svou socialistickou 

rivalku DPS naproti tomu nyní označuje jako hlavní překážku evropské integrace Černé 

Hory.160  

Dalším mezníkem vztahů prosrbských politických stran s EU představuje 

referendum o nezávislosti Černé Hory v roce 2006. V období před touto událostí došlo 

k ideovému sblížení stran prosrbského tábora s institucemi EU. Jak prosrbské strany tak 

EU se totiž  v otázce nezávislosti na okamžik ocitly na jedné lodi. Ani EU ani prosrbské 

strany si nezávislost Černé Hory nepřály. Ve volebním období předcházejícím volbám 

v roce 2006 se proto ve Skupštině Černé Hory nenacházela jediná strana odmítající 

evropskou integraci. 

Tento téměř dokonalý konsenzus všech politických stran v otázce evropské 

integrace Černé Hory v letech 2006-2009 narušila existence několika konzervativních 

až krajně pravicových a protievropských stran v koalici Srbská soupiska (Srpska lista), 

která v tomto období zastávala pozici nejsilnější opoziční strany v Černé Hoře. Součástí 

této koalice byla i Strana srbských radikálů (SSR)161, černohorská odnož srbské SRS. 

Tato strana odmítala euroatlantické směřování Černé Hory a namísto toho se zasazovala 

o opětovné sjednocení Černé Hory se Srbskem a vytvoření jednotného srbského státu na 

Balkáně.162  

Podobné, i když o něco umírněnější postoje, zastávala i SNS, nejsilnější strana 

koalice Srpska lista. Avšak ta na rozdíl od SSR proevropské směřování Černé Hory 

podporovala alespoň deklarativně. Otázka evropské integrace se poté stala jednou 

z příčin rozpadu této koalice. Černohorská nezávislost jako politické téma již ztrácela 

svou naléhavost a strany koalice byly nuceny hledat nový smysl existence. Podobně 

                                                 
159 SNP CG: Rezolucija - Meñunarodne integracije i otvorena i ravnopravna meñupartijska saradnja, 
24.2.2001 
160 SNP CG: Deklaracija o evropskim integracijama donijeta na IV Kongersu SNP CG, 6. Februar 2005 
161 Dříve byl oficální název strany Srpska radikalna stranka “Vojislav Šešelj”. 
162 VUJOVIĆ: Impact of the Europeanization process, s. 231 
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jako dříve SNP, i SNS, která se mezitím začátkem roku 2009 přeměnila v Novou 

srbskou demokracii (NSD), značně modifikovala svůj program a zatraktivnila ho pro 

širší spektrum voličů. Svůj program orientovala spíše ekonomicky, současně však 

zdůrazňovala i přínos vstupu Černé Hory do EU. 

 

4.1.3. Shrnutí 

Programy jak srbských tak černohorských politických stran prošly ve 

sledovaném období poměrně značnými změnami. Nejviditelnější programovou proměnu 

ve smyslu evropeizace prodělaly ty strany, které se dříve vůči evropské integraci stavěly 

odmítavě. Kromě SRS v Srbsku ani Černé Hoře již v současnosti není jediná relevantní 

strana, která by evropskou integraci explicitně vylučovala. Změny v programech 

politických stran ve vztahu k evropské integraci jsou také kvalitativní povahy. Tradiční 

proevropské strany ve svých programech a prohlášeních častěji zdůrazňují evropské 

hodnoty. Dříve euroskeptické naopak kladou důraz především na materiální výhody 

plynoucí z členství. 

Důvodem této zajímavé skutečnosti je vícero. Jako obecný důvod je možné uvést 

skutečnost, že se jak srbská tak černohorská společnost postupně začíná zbavovat 

traumatického šoku z válek a mezinárodní izolace v 90. letech, přestává hledět primárně 

do minulosti a začíná více se rozhlížet o možnostech budoucího rozvoje. Alternativ 

ke vstupu do EU je pro obě země poskrovnu a navíc jsou jen velice obtížně 

realizovatelné. Snaha některých politických stran (především srbských) o „vyváženou 

zahraniční politiku“, což v podstatně  znamená orientaci na Rusko či po vzoru Hnutí 

nezúčastněných na země třetího světa, je proto spíše než reálnou alternativou pouhou 

hrou na národní cítění voličů. 

Velmi důležitou roli v procesu evropeizace stranických programů hrají také silné 

voličské preference obyvatelstva ve prospěch vstupu do EU. V situaci, kdy se jak 

v Srbsku tak v Černé Hoře stabilně okolo 60% obyvatelstva staví pozitivně ke vstupu do 

EU a odmítá ji naopak přibližně jen pouhých 10%, je pro euroskeptické strany těžké 

tuto skutečnost ignorovat.163 Tytéž průzkumy ovšem zároveň vypovídají, že voliči 

v obou zemích nejsou o EU příliš dobře informováni a nemají jasnou představu, co 

všechno přístupový proces obnáší. Velká většina Srbů je pro vstup do EU, ale současně 

                                                 
163 Výsledky výzkumů veřejného mínění ohledně podpory EU jsou v obou zemích dlouhodobě téměř 
shodné. Srov. Gallup Balkan Monitor: Perceptions of the EU, s. 2  
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odmítá spolupráci s Haagským tribunálem, která je jasně deklarovanou podmínku 

vstupu.164 Politické strany si v důsledku toho vystačí s prázdnými programovými 

frázemi o evropských hodnotách, jelikož voliči nevytvářejí dostatečný tlak na důsledné 

plnění přístupových kritérií. 

Na druhou stranu je třeba říci, že podpora EU ze strany obyvatelstva není nic 

daného. V průběhu přístupového procesu se může velmi zásadně měnit. Obecný trend je 

takový, že čím jsou (potenciálně) kandidátské země dále od možného vstupu, tím je 

podpora vstupu větší. Vlády těchto zemí nejsou v této fázi nuceny činit příliš 

bolestivých rozhodnutí, která by se dotkla řadového voliče. Nepřekvapí proto, že 

největší podporu vstupu do EU je v Kosovu (téměř 90%), které v integraci do 

evropských struktur stojí stále teprve na startovní čáře. Na druhé straně je zde příklad 

Chorvatska, jenž ukazuje, že čím blíže vstupu kandidátská země je, tím více podpora 

vstupu klesá. A to poměrně zásadně. Tento trend se logicky projevuje i v případě 

evropské integrace Srbska i Černé Hory. Podpora vstupu v obou zemích poslední dva 

roky trvale klesá, byť zatím velice pozvolna.165 Není proto vyloučené, že se kdysi silně 

euroskeptické či eurofobní strany v Srbsku i Černé Hoře ke své protievropské rétorice 

v budoucnu rychle vrátí. 

 

4.2. Změny v organiza ční struktu ře 

Podle Ladrecha jsou změny v organizační struktuře politických stran spojeny 

především s přítomností v Evropském parlamentu a členstvím v evropských politických 

stranách v či v jiných mezinárodních stranických federacích. Změny v důsledku 

evropské integrace se mohou promítnout přímo do změny organizační struktury, avšak 

může docházet ke změnám vnitrostranických postupů a mocenských vztahů. Za této 

situace by měl podle Ladrechovy teorie vzrůstat význam stranických představitelů, kteří 

se specializují na evropská témata.166  

Změny ve vnitrostranických vztazích se zatím v případě Srbska i Černé Hory 

téměř neprojevují a pokud ano, jsou velice obtížně doložitelné. Příčina toho je dvojí. 

Zaprvé, ani jedna ze zemí nemá své zástupce v Evropském parlamentu a neúčastní se 

                                                 
164 Perceptions of the EU, s. 9 
165 Chorvaté jsou vůči vstupu své země do EU ze všech zemí západního Balkánu nejskeptičtější. Pouhých 
29% Chorvatů si myslí, že vstup do EU je dobrá věc. Téměř stejný počet lidí (26%) si myslí, že jde o věc 
špatnou. Srov. Gallup Balkan Monitor: Perceptions of the EU, s. 2 
166 LADRECH: Europeanization and Political Parties, s. 397 
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proto ani rozhodovacích procesů, které by zpětně mohly mít vliv na jejich vnitřní 

strukturu. Zapojení politických stran obou zemí do struktur EU je natolik slabé, že je 

vliv EU na vnitrostranické mocenské vztahy zatím nepozorovatelný.  

Zadruhé, procesu evropeizace organizačních struktur srbských a černohorských 

politických stran brání jejich nízká míra institucionalizace. Organizační struktury stran 

jsou obyčejně velice slabé. Platí to zejména pro Černou Horu, kde i parlamentní strany 

mají často třeba jen několik set členů. Kromobyčejně důležitou roli ve stranách hrají 

jejich lídři. Rozhodovací moc ve stranách je většinou v rukou úzké oligarchie v níž má 

osoba předsedy klíčovou pozici. Lídr strany je proto téměř vždy zosobněním strany a 

jejím symbolem. Aby si volič příslušnou stranu snáze zapamatoval, bývají na 

kandidátních listinách politických stran nezřídka rovnou uvedena jména jejích předsedů. 

Vnitrostranické konflikty velmi často končí rozpadem.167 

Tyto skutečnosti však nevylučují, že nemůže docházet alespoň k formálním 

změnám, které mohou být způsobeny snahou dosáhnout evropských standardů ve 

způsobu vnitřní stranické organizace. Týká se to například zřizování stranických 

sekretariátů pro evropské či vnější záležitosti či důraz na dodržování rovnoprávnosti žen 

ve vnitrostranické struktuře.  

 

4.2.1. Změny v organiza ční struktu ře srbských politických stran 

Některé srbské politické strany vytvořily speciální aparáty pro mezinárodní 

spolupráci, aby zdůraznily váhu, kterou přikládají evropské integraci a spolupráci 

s partnerskými stranami v EU i jinde ve světě. Post zástupce strany pro mezinárodní 

spolupráci však zpravidla ve stranické hierarchii nestojí příliš vysoko. DS v roce 2006 

vytvořila post Mezinárodního tajemníka (Medjunarodni sekretar), který je však de facto 

podřízen předsedovi strany a z jeho pozice automaticky nevyplývá členství 

v předsednictvu strany.168 LDP má Radu pro evropské záležitosti (Savet za evropske 

poslove), která je však podílí pouze na tvorbě programu a nemá žádné výkonné 

pravomoci.169 V případě SPO je jedná o Tajemníka strany pro vnější záležitosti 

                                                 
167 GOATI, Vladimir: Internal Relations of Political Parties in Serbia, in: KARASIMEONOV, Georgi 
(ed.): Organizational Structures and Internal Party Democracy. Sofia : FES, 2005. s. 20 
168 DS: Statut Demokratske stranke, 30.5.2009, čl. 59  
169 www.ldp.rs 
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(Sekretar stranke za spoljne poslove). Tato osoba je vždy zároveň členem Hlavního 

výboru strany.170  

Na zavedení kvót pro zastoupení žen v politice či na konkrétní změny 

v organizační struktuře neexistuje zatím žádná obecně závazná evropská regulativa. 

Evropský parlament však v roce 2004 přijal rezoluci, v níž vyzývá politické strany 

k zabezpečení rovné účasti žen v zastupitelských orgánech a přeměně vnitřního 

stranického uspořádání stran za účelem odstranění diskriminace žen.171 Na výzvy ke 

zrovnoprávnění žen se pokusily reagovat zejména strany levice (DS, LDP, G17 Plus) a 

některé strany národnostních menšin. Tyto strany vytvořily své ženské stranické 

organizace a většina z nich zavedla alespoň 30% kvóty na účast žen ve stranických 

orgánech.172 V důsledku toho má Srbsko 22% podíl žen v Národní skupštině, jeden 

z největších v regionu.173  

 

4.2.2. Změny v organiza ční struktu ře černohorských politických 

stran 

Změny vnitřní struktury a organizace černohorských politických stran ve smyslu 

evropeizace jsou zanedbatelné. Ani jedna z černohorských stran nemá speciální odbor či 

orgán věnovaný evropské integraci. Strany si rovněž nevychovávají žádné specialisty na 

evropskou integraci. Z toho důvodu není v žádném případě možné hovořit o změnách 

mocenských vztahů ve straně v důsledku evropské integrace. 

Podobně jako v Srbsku, zavedly některé strany v souladu s evropskými 

standardy genderově korektní jazyk do svých vnitřních statutů a i navenek se snaží 

působit jako strany chránící práva žen. Týká se to zejména sociálně-demokratických 

stran, především DPS, SDP a SNP.174 Tyto strany vytvořily Organizaci (DPS), Fórum 

(SDP) respektive. Asociaci (SNP) žen. Podobnou politiku sleduje i středové PzP. To 

však na rozdíl od socialistických stran ve svých stanovách jako jediné zdůrazňuje 

                                                 
170 Hlavní výbor (Glavni odbor) je orgán zasedající mezi stranickými kongresy, Srov. SPO: Statut 
Srpskog pokreta obnove, 28.7.2005, čl. 34; Relativně více pravomocí než u ostatních stran má Stranický 
sekretář pro vnější záležitosti také proto, že strana má tradičně dobré kontakty v zahraničí a dlouhodobě 
se orientuje na srbskou diasporu. 
171 RAJAČIĆ-ČAPAKOVIĆ, Jelica, PAJVANČIĆ, Marijana: Žene u političkim strankama, in: 
LUTOVAC, Zoran et al.: Političke stranke u Srbiji : struktura i funkcionisanje. Beograd : FES, 2005. s. 
77 
172 Tamtéž, s. 90 
173 Serbia, Narodna skupština (National Assembly), IPU Parline Database of National Parliaments. 
Dostupný z WWW: http://www.ipu.org/parline-e/reports/2355.htm (30.11.2009) 
174 VUJOVIĆ, Impact of the Europeanization. s. 233.  
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pokrokovost a evropskost svého počínání.175 Oproti Srbsku je v Černé Hoře otázce 

rovnoprávnosti žen kladena daleko menší pozornost. Původ vstřícné politiky 

socialistických stran vůči ženám není v žádném případě možné interpretovat pouze jako 

projev evropeizace. Stejně tak se jedná o dědictví z dob reálného socialismu, kdy byla 

rovnoprávnost žen tradičně prezentována jako jeden z jeho hlavních výdobytků.176 

Navíc, politika vstřícná vůči ženám se opět odehrává spíše v rétorické rovině. V reálu 

většina stran ženskou otázku přehlíží a ženy se na volitelná místa kandidátek dostávají 

jen velice zřídka. V Skupštině Černé Hory je v důsledku toho jen 6 % žen, nejméně 

v celém regionu.177 

 

4.3. Změny ve stranickém systému 

Jako třetí oblast evropeizace politických stran zmiňuje Ladrech fungování 

stranického systému, respektive změny ve vzorcích stranické soutěže. Evropeizací 

fungování stranického systému se v jeho pojetí rozumí stav, kdy si voliči ve volbách 

vybírají strany i na základě jejich postoje k evropské integraci.178 Politizace tématu 

evropské integrace podle něj nemusí vést nutně jen k změnám uvnitř politických stran 

(programová orientace, vnitřní organizace), ale může také ovlivňovat celkovou podobu 

stranické soutěže.179  

Jak již bylo řečeno v kapitole 1.4, v případě stranického systému je třeba 

rozlišovat mezi jeho formátem (celkovým počtem relevantních politických stran) a 

mechanismem (proměnou vztahů mezi politickými stranami uvnitř domácí politické 

scény). V případě Srbska i Černé Hory nelze hovořit o změně formátu stranického 

systému. Ani v jedné ze zkoumaných zemí zatím nevznikla jediná relevantní strana jen 

na základě postoje k evropské integraci. K poměrně závažným změnám však v obou 

zemích dochází v oblasti mechanismu stranického systému. Naznačila to koneckonců 

již kapitola věnovaná změnám v programatice.  

Jeden z významných prvků evropeizace stranického systému v Srbsku i Černé 

Hoře se týká problematiky rovnoprávnosti stran etnických menšin. Důležitá je tato 

                                                 
175 PzP: Statut PzP, Jul 2006, čl. 22 
176 STOJILJKOVIĆ, Zoran: Struktura, modeli i praksa unutarpartijskih odnosa, in: LUTOVAC, Zoran et 
al.: Političke stranke u Srbiji : struktura i funkcionisanje. Beograd : FES, 2005. s. 25 
177 IPU Parline Database of National Parliaments: Montenegro, Skupština (Parlament). Dostupný 
z WWW: http://www.ipu.org/parline-e/reports/2385_A.htm (1.12.2009) 
178 HAVLÍK: Evropeizace českých politických stran, s. 88-89 
179 LADRECH: Europeanization and Political Parties, s. 397 
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oblast především proto, že obě zkoumané země mají v porušování práv národnostních 

menšin dlouhou tradici a změny v legislativě a především praxi musely být tedy 

rozsáhlé. Dosažení evropských standardů v oblasti práv národnostních menšin je totiž 

jedna ze základních podmínek EU v procesu přidružení i zároveň jakýsi indikátor 

demokratické vyspělosti. Pod pojmem Evropský standard národnostních menšin se 

rozumí například změna legislativy ohledně práv menšin, bilaterální dohody se 

sousedními zeměmi ohledně ochrany práv menšin, ale především praktická státní 

politika, jež deklarovaná práva menšin dokáže zaručit.180 Ač jsou většinou velice malé, 

hrají strany národnostních menšin ve stranických systémech obou zemí poměrně 

význačnou úlohu. 

 

4.3.1. Změny v srbském stranickém systému 

Vliv evropské integrace na mechanismus srbského stranického systému je více 

než zřetelný. Příčinou toho je již dříve zmíněná skutečnost, že konfliktní linie mezi 

proevropským a protievropským směřováním koresponduje s ostatními určujícími 

osami stranického systému jako je demokracie-autoritarismus/nacionalismus a 

modernizace-tradicionalismus. Změna v postoji stran vůči evropské integraci s sebou 

proto přináší i posun na zbylých dvou jmenovaných osách. 

Ve sledovaném období po roce 2000 došlo na srbské politické scéně ke čtyřem 

hlavním událostem či procesům, které vedly ke změně mechanismu stranického 

systému a které byly současně alespoň zčásti způsobeny vlivem EU. Prvním z nich je 

posun DSS z demokratického tábora do tábora nacionalistických stran. Hlavní mezníky 

toho procesu jsou tvořeny událostmi souvisejícími s evropskou integrací. Prvním 

momentem byl konflikt předsedy DSS a tehdejšího svazového prezidenta Vojislava 

Koštunici s vládou Zorana Djindjiće ohledně vydání Slobodana Miloševiće do Haagu. 

Djindjić tak učinil přes výslovný jeho odpor. DSS kvůli tomu opustila koalici DOS a 

Djindjićova vláda dál vládla jako menšinová. Dalším krokem v postupném odchodu 

z proevropského tábora bylo uzavření dohody o spolupráci se stranou Jednotné Rusko 

(RF) z roku 2007181, téhož roku DSS přijala Deklaraci o vojenské neutrálnosti Srbska, 

                                                 
180  Tyto standardy jsou určovány právními akty OSN, Rady Evropy a OBSE. Součástí Evropských 
standardů práv menšin jsou však také právně nezávazné dokumenty (nejčastěji v podobě doporučení), 
které vydávají orgány EU. Srov. LUTOVAC, Zoran: Nacionalne manjine u evropskim standardima i 
političkom životu Srbije, in: LUTOVAC: Političke stranke u Srbiji i Evropska unija, s. 211-217 
181 DSS: Sporazum o saradnji Demokratske stranke Srbije i Sveruske političke stranke „Jedinstvena 
Rusija“, 17. juli 2007 
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čímž se fakticky postavila proti vstupu do NATO.182 Definitivní rozluku DSS 

s proevropským táborem znamenalo vyhlášení nezávislosti Kosova v únoru 2008 a jeho 

následné uznání většinou států EU. Premiér Koštunica reagoval přerušením 

diplomatických styků se všemi zeměmi, které uznaly Kosovo. Tento akt způsobil 

rozpad vládní koalice a DSS se za této situace oficiálně vyjádřila proti vstupu do EU.183 

Svým protievropským vystupováním DSS sama sebe vymanévrovala ze středové 

pozice, z níž po dlouhá léta dokázala těžit.184 V další vládě po volbách v roce 2008 pro 

ni již místo nezbylo.185  

Další významnou změnou v rámci srbského stranického systému představuje 

nová orientace SPS. Po svržení Miloševiće strana jen těžko hledala novou identitu a 

dostala se na samou hranici volitelnosti. Složitou situaci SPS vyřešila posunem do 

středu, kde se začalo uvolňovat místo po DSS. Jako prostředek k tomu si předseda 

strany Ivica Dačić vybral téma evropské integrace. Od roku 2003 se strana plynule 

přibližovala proevropským pozicím a zároveň s tím přijala i reformní agendu, třebaže 

velice umírněnou. SPS však nadále odmítá spolupráci s ICTY a vstup do NATO. 

Po volbách v roce 2008 SPS sehrála úlohu jazýčku na vahách, kterou do té doby 

vždy hrála DSS. O přízeň SPS se ucházela jak koalice Za evropské Srbsko, tak SRS 

spolu s DSS. Koalice s nacionalistickými stranami se pro SPS zdála být logickým 

řešením, avšak Dačić se nakonec rozhodl vstoupit do proevropské vládní koalice, čímž 

završil téměř dokonalý obrat od Miloševićovy protizápadní politiky. Svou roli zde 

sehrál i tlak Bruselu na vytvoření proevropské koalice společně s  SPS.186 Dačićovi se 

tímto krokem povedlo vyvést stranu z izolace a rehabilitovat ji na domácí a částečně i 

mezinárodní scéně.187 Spolu s tím se přiblížil svému předsevzetí z VII. kongresu 

vstoupit do Socialistické internacionály (SI), případně do Strany evropských socialistů 

(PES).  

                                                 
182 DSS: Deklaracija o vojnoj neutralnosti Srbije, 18. oktobar 2007.  
183 Koštunica: EU membership not on agenda. B92, 4. april 2008. Dostupný z WWW: 
http://www.b92.net/eng/news/politics-article.php?yyyy=2008&mm=04&dd=04&nav_id=49087 
(8.12.2009) 
184 Koštunica se stal dvakrát premiérem, aniž by kdy vyhrál parlamentní volby. V roce 2003 DSS skončila 
na druhém místě za SRS a v roce 2007 až na třetím za koalicí Za evropské Srbsko a SRS. Srov. Příloha 1 
této práce. 
185 Koštunica byl po volbách ochoten vytvořit vládu s radikály, avšak potřeboval ještě získat podporu 
SPS. Ta však nakonec dala přednost koalici s koalicí Za evropské Srbsko pod vedením DS.  
186 Brisel očekuje Vladu sa evropskim programom, RFE/RL, 17. Juni 2008. Dostupný z WWW: 
http://www.slobodnaevropa.org/content/article/1140216.html 
187 Rehabilitacija Socijalista, RFE/RL, 26. Juni 2008, Dostupné z WWW: 
http://www.slobodnaevropa.org/content/article/1145566.html 
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Třetí významnou událostí bylo založení LDP. Tato strana se odštěpila od DS 

poté, co její budoucí předseda Čedomir Jovanović zaútočil na vedení DS kvůli 

spolupráci s koaličním partnerem DSS a premiérem Koštunicou, kterého označil za 

„Miloševićevo alter-ego“. Jovanović byl posléze ze strany vyloučen a v listopadu 2005 

založil LDP.188 LDP svou politiku založila především na kritice „pokažené 

transformace“ a znehodnocených ideálech 5. října 2000.189 Evropské téma nicméně také 

hrálo důležitou úlohu. Zmražený proces evropské integrace Srbska, který Koštunicova 

vláda nebyla schopna či přímo nechtěla odblokovat, LDP vytvořil jedno z hlavních 

témat, na kterém se profilovala. Souvislost založení vzniku LDP a evropské integrace je 

přesto pouze nepřímý. Vznik LDP proto nelze považovat za změnu formátu stranického 

systému v důsledku evropské integrace. Ve volbách roku 2007 i 2008 dokázala LDP 

překročit 5% práh pro vstup do parlamentu. Voličské hlasy dokázala sbírat zejména od 

zklamaných voličů DS. Stranický systém vznik LDP ovlivnil tím, že DS donutil zastavit 

pohyb do politického středu a vrátit se k tradiční proreformní politice se silným 

proevropským akcentem.190 

Konečně, poslední převratnou událostí ve vývoji srbského stranického systému 

byl rozkol SRS a založení SNS. Hlavní příčinou tohoto rozkolu byla změna postoje 

zatupujícího předsedy SRS Tomislava Nikoliće a jeho stranických podporovatelů vůči 

evropské integraci. Stalo se tak záhy poté, co se Nikolić v září 2008 dohodl 

s proevropskou vládou na parlamentní ratifikaci SAA, kterou do té doby SRS 

blokovala.191 Tento bezprecedentní krok byl vnímán jako historický okamžik srbského 

poříjnového vývoje. Vůbec poprvé byla totiž nalezena širší shoda v otázce integrace 

Srbska do EU.192 Nikolić byl ale na základě tohoto svého aktu vyloučen z SRS a spolu 

s dalšími odpadlíky založil SNS. Ta v současné době osciluje mezi pozicemi krajní a 

umírněné pravice. Podle výzkumů veřejného mínění zaujala postavení nejsilnější strany 

nacionalistického tábora a s DS soupeří dokonce o pozici nejsilnější strany v celém 

Srbsku.193  

                                                 
188 LDP: Istorijat LDP. Dostupné z WWW: http://www.ldp.rs/o_nama/istorijat.13.html (8.12.2009) 
189 Osnovan LDP, B92, 5. novembar 2005. Dostupné z WWW: 
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2005&mm=11&dd=5&nav_id=179798 
190 BOCHSLER, Daniel: Hawk in Dove’s Clothing: Political Trajectories of Political Parties in Serbia. 
2003-2008. Středoevropské politické studie. Roč. 10, č. 4, s. 305 
191 Vláda vyhověla požadavku SRS a schválila dodatek ke smlouvě o Kosovu a Metochii jako integrální 
součástí Srbska. Z právního hlediska je platnost dodatku pochybná. Šlo však spíše o politickou deklaraci 
o tom, že Srbsko do EU může vstoupit pouze s Kosovem. Srov. I radikali za sporazum sa EU, protiv samo 
narodnjaci. Politika, 5. Septembar 2008 
192 Souhlas nepřipojila jen Koštunicova DSS 
193 Samo četiri stranke sigurno iznad cenzura. Politika. 9.9.2009 
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Po roce 2000 Srbsko postupně přijalo zákony na ochranu práv menšin.194 

Klíčový zákon v oblasti regulace činnosti stran politických menšin z roku 2003 zrušil 

pro tyto strany 5% volební práh pro vstup do Skupštiny, avšak nevyhradil jim žádná 

předem daná křesla.195 První parlamentní volby podle nového systému se uskutečnily až 

v roce 2007. Do Skupštiny však strany etnických menšin dokázaly proniknout již ve 

volbách v roce 2000 i 2003 pomocí společné kandidátky se srbskými stranami.  

Strany národnostních menšin v Srbsku jsou v současné době státotvorné. Po roce 

2000 se je poměrně úspěšně podařilo zapojit do politického života země. V roce 2000 

vstoupil do vlády Svaz Vojvodinských Maďarů (SVM). Totéž učinila bosňácká 

Sandžacká demokratická strana (SDP) v roce 2003 i 2007, kdy se k ní navíc připojila i 

strana Kandidátka za Sandžak (Lista za Sandžak, LZS). V nynější vládě zasedli zástupci 

SDP a Strany Demokratické akce Sandžaku (SDAS). O něco složitější vztah než 

Bosňáci a Maďaři mají k srbskému státu Albánci obývající Preševskou dolinu. Volby 

v roce 2007 byly prvními, které nebojkotovali. Koalice Albánců Prešovské doliny 

(KAPD) jako první albánská strana ohlásila kandidaturu v těchto volbách a nakonec 

v nich získala jeden mandát. Tato událost byla hodnocena jako symbolický průlom ve 

vztazích mezi Albánci a Srby a jejich cestě k vzájemnému usmíření.196  

 

4.3.2. Změny v černohorském stranickém systému 

Podobně jako v Srbsku, i v Černé Hoře došlo k přeskupení politických stran na 

základě pohledu na evropskou integraci. Avšak z hlediska celkové podoby stranického 

systému nejsou tyto změny příliš závažné. Téma evropské integrace nemá v Černé hoře 

potenciál vytvářet významnou konfliktní linii mezi politickými stranami a rozhodovat 

volby jako v Srbsku. Postoj k evropské integraci sehrál důležitou úlohu především 

v procesu přeskupování sil opozičních politických stran. Obě hlavní prosrbské strany, 

SNP a SNS, se tradičně stavěly k evropské integraci Černé Hory spíše negativně. Po 

neúspěšných volbách v roce 2006, které byly navíc poslední, v nichž dominovalo téma 

černohorské nezávislosti, tyto strany stanuly před zásadním rozhodnutím o budoucím 

                                                 
194 Podle sčítání obyvatelstva z roku 2002 je na území Srbska (bez Kosova) 3,8% Maďarů, 1,8% 
Bošnjaků/Muslimů a 0,8% Albánců. Srov. Republički zavod za statistiku Srbije: Stanovništvo: popis 
stanovništva, domaćinstva i stanova u 2002, 2003. Dostupný z WWW: 
http://webrzs.stat.gov.rs/axd/Zip/VJN3.pdf 
195 LUTOVAC, Zoran: Nacionalne manjine u evropskim standardima i političkom životu Srbije, in: 
LUTOVAC: Političke stranke u Srbiji i Evropska unija, s. 228 
196 Albánci z Kosova se však z očividných důvodů voleb nadále neúčastní. Ve volbách 2008 KAPD svůj 
mandát neobhájila a Albánci jsou v současné době v parlamentu bez svého zástupce. 
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smyslu svého působení. SNP přijala silně proevropský program, zatímco SNS (v lednu 

2009 přejmenovaná na Novou srbskou demokracii) se vydala spíše cestou reformního 

ekonomického programu. Nicméně i v otázce evropské integrace Černé Hory zaujala 

umírněné stanovisko. Těmito kroky se prosrbské strany přiblížily k liberálně-

středovému a silně proevropskému PzP. Snaha těchto tří opozičních stran vytvořit 

společnou koalici před volbami v březnu 2009 sice ještě vyšla naprázdno, nicméně od té 

doby tyto strany relativně intenzivně spolupracují.197  

Strany národnostních menšin hrají v politickém systému Černé Hory o něco 

významnější roli než v Srbsku. Důvod je zřejmý – černohorské národnostní menšiny 

jsou v poměru k celkové populaci mnohem silnější. Na druhou stranu jejich váhu o něco 

snižuje fakt, že existuje hned několik občanských stran, které dokážou být pro menšiny 

atraktivní.198  

Práva národnostních menšin byla v 90. letech porušována v celém regionu a 

Černá Hora v tomto směru nebyla výjimkou, avšak v porovnání se svými sousedy na 

tom byly zdejší menšiny daleko lépe. Strany národnostních menšin se politického života 

účastní již od roku 1996, kdy se do Skupštiny dostali kandidáti dvou albánských stran a 

černohorské odnože bosenské Strany demokratické akce (SDA).199 Situace menšin se 

začala rapidně zlepšovat s vítězstvím Djukanovićova křídla v DPS v roce 1997, které 

prosadilo celkovou demokratizaci černohorského politického života, jež v sobě 

zahrnovala i politiku multikulturality a národnostní tolerance.200 Strany menšin se poté 

v drtivé většině přiklonily k Djukanovićovu boji proti Miloševićovu režimu a později i 

programu vedoucímu k plné nezávislosti Černé Hory.201  

Zvláštní kapitolou je postavení srbské menšiny, jež čítá přes 30% všeho 

obyvatelstva. Srbové se již od osamostatnění Černé Hory v roce 2006 domáhají uznání 

za národnostní menšinu a požadují proporční zastoupení ve Skupštině. Jedním 

z prostředků, kterým toho chtějí dosáhnout, je vstup do EU. Požadavky srbské menšiny 

jsou v souvislosti s přístupovým procesem Černé Hory do EU slyšet čím dál hlasitěji a 

                                                 
197 V listopadu 2009 se například všechny tři dokázaly shodnout na bojkotu místních voleb. Srov. Bojkot 
na višem nivou. Monitor, br. 994, 6. Novembar 2009. 
198 Relevantní strany jsou schopny vygenerovat pouze Bosňácká/Muslimská, Albánská a Chorvatská 
menšina. Např. Romové, ač poměrně početní, žádného relevantního zástupce v politice nemají.  
199 Do voleb v roce 1992 nebyly strany národnostních menšin de facto připuštěny, avšak zástupci menšin 
do Skupštiny pronikly skrze LSCG a SDP, které k nim byly příznivě nakloněny. Srov. DŽANKIĆ, Jelena: 
Political transformation process in Montenegro. Budapest : Centre for Enlargement Studies, 2009. s. 36-
37 
200 ŠÍSTEK: National minorities in Montenegro,  s. 163 
201 DŽANKIĆ, Jelena: Political transformation process in Montenegro. Budapest : Centre for 
Enlargement Studies, 2009. s. 37 
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vláda DPS bude muset reagovat, pokud bude chtít plnit přístupová kritéria ve věci 

ochrany práv národnostních menšin. DPS na tyto požadavky nechce přistoupit, jelikož 

by se tím narušil její dosavadní mocenský monopol.202 Pokud by se tak skutečně stalo, 

velice pravděpodobně by se změnil nejen mechanismus stranického systému, ale i jeho 

celkový formát. 

 

4.3.3. Shrnutí 

V obou sledovaných zemích je možné pozorovat vliv tématu evropské integrace 

na podobu stranického systému. Příčiny toto jsou ovšem v obou zemích odlišné. 

V Srbsku dochází k přeskupování stran na základě postoje k evropské integraci a mění 

se tím i varianty potenciálních koalic. Je například velice nepravděpodobné, že by bez 

tlaku EU vznikla vládní koalice stran kolem DS a SPS, které byly ještě nedávno 

úhlavními nepřáteli. Pro stranický systém Černé Hory je proces programové reorientace 

politických stran podstatný daleko méně. Ani přijetí proevropských postojů opozičním 

stranám nedokáže zaručit dostatek hlasů k tomu, aby byly s to ohrozit dominanci DPS. 

Více než v Srbsku je zde však důležité postavení stran národnostních menšin. Týká se to 

především srbské menšiny, která využívá kondicionality EU v otázce ochrany práv 

národnostních menšin k tomu, aby dosáhla oficiálního přiznání statusu národnostní 

menšiny a tím zvýšila svou váhu v politickém systému země. Programové změny 

prosrbských politických stran ve prospěch evropské integrace lze proto interpretovat ne 

jako ideologickou přeměnu, ale jako účelový krok s cílem dosáhnout s pomocí EU 

většího vlivu na černohorské politické scéně.  

 

4.4. Změny v d ůsledku vztahu mezi stranami a vládou 

Vláda je v Srbsku i Černé Hoře klíčovým vyjednávacím aktérem v procesu 

evropské integrace a největší část kontaktů mezi institucemi EU a oběma zeměmi se 

odehrává právě skrze ní. Změny v politických stranách nastávají, když se jejich 

stanoviska dostávají do rozporu se stanovisky vlády. Vlády stojí ve vztahu k evropské 

integraci pod dvojitým tlakem. Na straně jedné obvykle tlačí na vládu politické strany 

ve snaze maximalizovat své programové priority v otázkách evropské integrace. Na 

                                                 
202 Tamtéž, s. 40 
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druhé straně pak na vládu vyvíjí tlak i instituce EU svými požadavky.203 Tyto 

požadavky mohou mít formu předem stanovených podmínek pro členství či pro 

poskytnutí finanční podpory kandidátským zemím atd. Z toho vyplývá, že vládní strany 

jsou z logiky věci vnímavější vůči požadavkům EU, zatímco opoziční strany si mohou 

snáze dovolit přicházet s ostře odmítavými stanovisky.  

Změny v důsledku vztahů mezi stranami a vládou narážejí na dvě omezení. 

Zaprvé se týkají pouze stran vládních a zadruhé se projevují především u těch stran, 

jejichž programy se značně liší od programu či reálné činnosti vlády. Všechny 

dosavadní vládní koalice ve sledovaném období byly v obou zemích (alespoň 

deklarativně) proevropské. K největším změnám uvnitř stran by proto mělo docházet u 

stran euroskeptických. V případě Srbska i Černé Hory ale tato dvě zmíněná omezení 

vylučují téměř všechny strany, jichž by se změny v důsledku účasti ve vládě mohly 

týkat. 

V Srbsku po roce 2000 vytvářely vlády pouze strany proevropského tábora (DS, 

DSS, NS, G17 Plus, SPO a některé strany národnostních menšin). Jedinou výjimku tak 

tvoří SPS, jež je součástí vládní koalice od července 2008. Na analýzu vnitrostranického 

dění v této straně, které by mohlo být způsobeno její účastí v proevropské vládě, je 

nicméně ještě příliš brzy. 

V Srbsku však přeci jen došlo k jedné události, kterou je možné zařadit do 

kategorie změn zapříčiněné vztahem strany a vlády. Paradoxně se tak stalo v souvislosti 

s proevropskou stranou G17 Plus. Příčinou vnitrostranického rozkolu nebyl 

euroskeptický program spojený s účastí v proevropské vládě, nýbrž proevropský 

program a účast v Koštunicově vládě, která byla sice deklarativně proevropská, avšak 

ve skutečnosti neochotná tuto politiku prosazovat. V květnu 2006, krátce po rozhodnutí 

Evropské komise zastavit se Srbskem rozhovory o SAA kvůli nedostatečné spolupráci 

s ICTY, tak rezignoval na svůj post místopředseda vlády pro evropské záležitosti a 

předseda G17 Plus Miroljub Labus. V situaci zablokovaného přístupového procesu 

do EU Labus navrhl odchod všech zástupců G17 Plus z vlády a přechod do opozice. Na 

stranické půdě však Labus narazil na odpor tehdejšího ministra financí Milana Dinkiće, 

jenž odchod z vlády odmítal. Vnitrostranický konflikt nakonec vyvrcholil z odchodem 

Labuse a jeho spojenců ze strany a Dinkić se místo něj stal předsedou.204  

                                                 
203 LADRECH: Europeanization and Political Parties, s. 398 
204 ORLOVIĆ, Slaviša: Parties and the party system of Serbia and European integrations. Journal of 
Southern Europe & the Balkans. August 2008, Vol. 10 Issue 2, s. 214 
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V Černé Hoře nejsou jakékoliv změny v důsledku vztahu stran a vlády 

identifikovatelné. Po celé sledované období v Černé Hoře vládne proevropská DPS a 

několik jejích rovněž proevropských spojenců. Po roce 1997 do vlády nevstoupila žádná 

euroskeptická strana, jež by mohla snadno podléhat změnám kvůli své účasti ve vládě. 

Ani u proevropských vládních stran není pozorovatelné vnitřní pnutí způsobené 

nedostatečně rychlým postupem Černé Hory do EU.  

 

4.5. Vztahy politických stran nad rámec stranického  systému 

Poslední způsob evropeizace, kterou Ladrech definuje, je začleňování 

politických stran do nadnárodních politických stran či Evropských stranických rodin. 

Členství v těchto organizacích nabízí politickým stranám v nečlenských zemích 

v podstatě jedinou možnost, jak prosazovat své zájmy na půdě EU.205 Toto členství či 

také aspirace na členství může mít na druhou stranu vliv na národní politické strany 

samotné, především pak na jejich programatiku a organizační strukturu.206 Členství v 

Evropských stranických federacích pro srbské a černohorské strany představuje 

především důležitý nástroj standardizace jejich programové orientace. Zároveň s tím jim 

toto členství poskytuje komparativní výhodu vůči stranám, které členy nejsou. 

Teoreticky mohou blokovat přijetí dalších členů, které by mohly být potenciálními 

konkurenty na domácí politické scéně.207 V neposlední řadě je dosažení členství 

v některé z Evropských politických stran i otázkou prestiže. 

Začleňování srbských i černohorských stran do evropských stranických federací 

je stále v relativně rané fázi a kontakty nejsou příliš intenzivní. Obě země zatím ani 

nedosáhly statusu kandidátské země, která by politickým stranám umožnila vyslat do 

Evropského parlamentu své zástupce se statusem pozorovatele. Dalším z důvodů je ten, 

že proces evropské integrace obou zemí je de facto monopolizován ze strany státních 

institucí a v důsledku toho se strany v tomto procesu aktivně příliš neangažují.208 

Významnou roli hrají také relativně přísná kritéria pro vstup, které většina evropských 

politických stran svým potenciálním členům stanovuje. Pro srbské a černohorské strany 

představují často nepřekonatelnou překážku.  

                                                 
205 MILIVOJEVIĆ, Ksenija: Saradnja političkih stranaka u Srbiji sa institucijama Evropske unije, in: 
LUTOVAC: Političke stranke u Srbiji i Evropska unija, s. 111 
206 LADRECH: Europeanization and Political Parties, s. 399 
207 ORLOVIĆ, Slaviša: Evropski parlament i evropske stranke - perspektiva za Srbiju, in: LUTOVAC, 
Zoran et al.: Političke stranke u Srbiji i Evropska unija. Beograd : FES/FPN, 2007. s. 139 
208 MILIVOJEVIĆ: Saradnja političkih stranaka, s. 122 
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4.5.1. Vztahy srbských politických stran nad rámec stranického 

systému 

Zdaleka ne všechny relevantní srbské politické strany jsou členy některé z 

evropských stranických federací. Některé z nich jsou nepřijatelné kvůli svému 

programu, praktické politice či problematické minulosti, jiné zase nejsou dostatečně 

ideologicky vyhraněné, aby mohly být do stranických rodin přijaty.   

DS je přidruženým členem v Straně evropských socialistů (PES), což je nejvyšší 

status, jehož může strana z nečlenské země dosáhnout. Stejný status má i G17 Plus a 

DSS v Evropské lidové straně (EPP).209  

Vztah DSS a EPP je přitom značně problematický. Prvním sporným bodem je 

partnerství DSS se stranou Jednotné Rusko, druhým pak pohled DSS na evropskou 

integraci Srbska. Po vyhlášení Kosova se předseda DSS Koštunica spolu se SRS 

vyslovil pro zmrazení evropského integračního procesu Srbska, což vyvolalo reakci 

členů EPP z německé CDU, kteří navrhli, aby bylo členství DSS zrušeno.210 DSS čelila 

před parlamentními volbami v květnu 2008 tlaku ze strany EPP, aby odmítla povolební 

spolupráci s radikály a SPS. Předseda EPP Mertens kvůli tomu dokonce osobně přijel 

Koštunicu přesvědčovat do Bělehradu a z taktických důvodů se postavil proti 

suspendaci DPS z EPP.211 Členství DSS v EPP zřejmě zachránilo pouze to, že po 

volbách přešla do opozice a nedostala příležitost vládu se SRS vytvořit. Koštunica 

k tomu byl podle všeho připraven. 

Poslední stranou zapojenou do systému Evropských politických stran je LDP, 

jež je od října 2008 členem Evropské liberálně-demokratické reformní strany (ELDR). 

Předseda LDP Jovanović ihned po přijetí do ELDR předvedl, jakým způsobem je 

možné prostřednictvím evropských politických stran prosazovat srbské zájmy, když 

přiměl kongres ELDR ke schválení rezoluce, jež vyzývala vládu Nizozemska 

k odblokování ratifikace SAA. Další rezoluce apelovala na zrušení vízové povinnosti 

vůči Srbsku a dalším zemím západního Balkánu.212 

                                                 
209 Status pozorovatele v EPP získal i Svaz vojvodinských Maďarů (VMSZ/SVM) 
210 Suspenzija DSS iz zajednice evropskih partija? RFE/RL, 15.3.2008. Dostupný z WWW: 
http://www.slobodnaevropa.org/content/article/1047681.html (14.12.2009) 
211 Evropska narodna partija: DSS da ostane privržen EU. Blic. 9.4.2008  
212 LDP primljen meñu evropske liberale, B92, 30. oktobar 2008. Dostupný z WWW: 
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2008&mm=10&dd=30&nav_id=326127&order=hrono 
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Zajímavým vývojem ve vztahu k Evropským politickým stranám prochází SPS. 

Na VI. Kongresu v roce 2006 přijala za svůj cíl vstup do Socialistické internacionály, 

potažmo Evropské strany socialistů. Cíl předsedy Dačiće je přeměnit SPS ve standardní 

sociálnědemokratickou stranu, čemuž by vstup do SI či PES významně napomohl. 

Vzorem Dačićovi je Chorvatské demokratické společenství (HDZ), které se po smrti 

svého předsedy Franja Tudjmana postupně přeměnilo z nacionalistické a autoritářské 

strany v standardní pravostředovou lidoveckou stranu a díky tomu uspělo ve snaze 

přidružit se k EPP. Snažení SPS je však zatím neúspěšné. Jak SI tak PES jsou obecně 

velmi zdrženlivé přijímat nové členy s nacionalistickou minulostí.213 

 

4.5.2. Vztahy černohorských politických stran nad rámec 

stranického systému 

Kontakty černohorských politických stran se svými ideologickými protějšky na 

evropské scéně jsou ještě méně intenzivní než v případě Srbska. Jedinými dvěma 

zástupci Černé Hory v některé z Evropských politických stran jsou DPS a její koaliční 

partner SDP, jež jsou přidrženými členy PES. Zapojení opozičních stran do stranického 

systému EU ztěžuje jejich značná nestabilita a ideologická neukotvenost. Typickým 

příkladem je snažení PzP získat status přidruženého člena v EPP, což byl jeden 

z hlavních cílů předsedy Medojeviće. V červnu roku 2009 bylo členství PzP zamítnuto 

kvůli nedostatečně vyprofilovanému politickému programu.214  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
(14.12.2009) Nizozemská vláda odblokovala obchodní část SAA dne 7.12.2009, vízový režim vůči 
Srbsku, Černé Hoře a Makedonii byl zrušen 19.12.2009. 
213 STOJILJKOVIĆ, Zoran: Socijaldemokratija i političke stranke Srbije, in: ORLOVIĆ, Slaviša et al.: 
Ideologija i političke stranke u Srbiji. Beograd: FES/FPN/Institut društvenih nauka, 2007. s. 132 
214 Političke porodice moćne kao i države: Crnogorske partije u evropskim stranačkim internacionalama. 
Pobjeda. 14. decembar 2009 



Diplomová práce                                                      Evropeizace politických stran v Srbsku a v Černé Hoře 

 75 

Závěr 

Ve své diplomní práci jsem se zabýval konceptem evropeizace na příkladu 

politických stran a stranických systémů v Srbsku a v Černé Hoře. Cílem, který jsem si 

vytknul, bylo zodpovězení otázky, jakým způsobem politické strany reagují na tlaky 

vycházející z EU a jak je možné vysvětlit podobnosti i rozdíly, které v jejich reakcích 

vznikají.  

Výchozí podmínky evropeizace jsou v obou sledovaných zemích velice 

podobné. Srbsko a Černá Hora sdílí prakticky totožnou tradici politické kultury, 

komunistickou minulost, nacionalistické vzepětí na konci 80. a počátku 90. let i aktivní 

angažmá ve válkách následujících rozpadu Jugoslávie. Tyto války zapříčinily 

katastrofální propad životní úrovně. Za Miloševićova režimu navíc došlo k téměř 

naprosté hospodářsko-politické izolaci. Společným rysem je dále to, že v obou zemích 

je evropeizace primárně spojena s procesem demokratizace a modernizace. 

V případě Srbska je proces evropeizace doplněn ještě významným faktorem 

vyrovnávání se s nedávnou válečnou minulostí. Nutnost spolupráce s Haagským 

tribunálem proto tvoří jednou z největších překážek, kterou srbské politické strany v 

tomto procesu překonávají. Druhým specifickým rysem evropeizace v Srbsku je to, že 

společnost (a především její elita) není schopna dosáhnout názorové shody ohledně 

podmínek, za jakých do evropských (či euro-atlantických) struktur vstoupit. 

Zkušenosti zemí postkomunistické středovýchodní Evropy přitom ukazují, že proces 

evropeizace, respektive demokratické tranzice probíhá úspěšněji tam, kde panuje 

alespoň základní společensko-politický konsenzus týkající se vstupu do EU. 

Faktor vyrovnávání se s válečnou minulostí v případě Černé Hory v podstatě 

úplně chybí, jelikož se Černá Hora ze všech válek v bývalé Jugoslávii válek velmi 

rychle vyvázala. Zdejší proces evropeizace je zato nutné vidět v kontextu dotváření 

novodobého moderního černohorského národa, kdy politické strany využívají tématu 

evropské integrace jako nástroje černohorské národní emancipace. Právě kladný postoj 

k EU, Evropě a Západu obecně tvoří jeden z rozlišovacích prvků černohorské identity. 

Alespoň tak se to snaží prezentovat vládnoucí černohorská elita seskupená kolem DPS.  

Odlišný je v obou zemích tedy i samotný důvod, proč vlastně evropeizace 

probíhá. V Srbsku je evropeizace primárně svázána s demokratizačním procesem po 

roce 2000. To samé sice platí i pro Černou Horu, avšak neméně důležitým motivem 

evropeizace zde byla také snaha vyvázat se ze společného srbsko-černohorského státu. 
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Po dosažení nezávislosti však evropeizace uvízla ve slepé uličce a v současné době 

probíhá jen velice pomalu. 

 

Vliv EU na strany a stranické systémy, tak jak ho definuje Robert Ladrech, se 

v případě obou zemí ukázal jako jasně patrný. Princip působení ze strany EU je navíc 

prakticky stejný. Evropeizační tlak také u obou zemí naráží na (ne)institucionalizované 

stranické systémy, podobně nerozvinuté kontakty stranických elit se členy evropských 

politických stran i obdobný přístup voličů k evropské integraci. Nicméně v Srbsku a v 

Černé Hoře mají dopady tohoto působení poněkud odlišnou podobu. To je dáno rozdíly 

ve fungování jak jejich stranických, tak i celých politických systémů..  

Nejvýraznější změny ve smyslu evropeizace se projevily v oblasti stranických 

programů. Větší programové úpravy zaznamenaly zejména ty strany, které se 

v minulosti stavěly k integraci do EU odmítavě nebo přinejmenším vyhýbavě. 

Proevropská orientace se po pádu Miloševićova režimu stala mainstreemem. 

V posledních letech téměř všechny strany v obou zemích velice rychle zařadily 

proevropskou rétoriku do svých programů. Tuto rétoriku však zatím nebyly schopny a 

mnohdy ani ochotny převést na reálná politická rozhodnutí. Deklarované proevropské 

postoje tak často tvoří pouhou fasádu, která má jednotlivé politické strany přiblížit 

voličům, a umožnit vstup do evropských stranických rodin.  

Jasně patrný je vliv EU i v případě stranických systémů. Především pak 

v Srbsku. Postoj k evropské integraci zde tvoří jednu z nejdůležitějších štěpících linií. 

V nedávné minulosti se už několikrát ukázalo, že tento postoj je pro srbské politické 

strany důležitější, než klasická pravicově-levicová orientace. Od roku 2000 do vlády 

vstupovaly výhradně proevropské strany. Na vládní spolupráci se díky tomu dokázaly 

shodnout i strany s tak rozdílnými programy, jako jsou DS, SPO či SPS. Změna 

stanoviska jednotlivých stran vůči evropské integraci dokázala způsobit pád vlády či 

naopak umožnit vytvoření zcela nové vládní koalice, jež byla ještě před několika lety 

naprosto nemyslitelná. V černohorské domácí politice evropská integrace nevytváří 

významnou konfliktní linii, neboť ve společnosti i mezi elitami existuje základní 

proevropský konsenzus. Zdejší stranický systém však v dohledné době může doznat 

změn v důsledku přijetí evropských standardů v oblasti práv etnických menšin, jichž se 

dožadují místní Srbové.  

Co se týče organizační struktury politických stran, jsou změny již daleko méně 

patrné než v předchozích dvou oblastech. Útočí totiž na samotnou podstatu fungování 
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zdejších politických stran. Skutečné zavedení evropských norem do vnitřní stranické 

organizace totiž narušuje zaběhnuté mocenské struktury, jež by se daly popsat jako 

oligarchické s dominantní pozicí stranického lídra, jenž ve své osobě koncentruje téměř 

veškerou moc. Ve většině případů dochází ve vnitřní organizaci politických stran pouze 

ke kosmetickým změnám, které jsou přijímány pouze jako vábnička pro voliče a které 

samy o sobě nemají vliv na jejich celkové fungování. Názorným příkladem může být 

„boj za rovnoprávnost žen v politice“, jenž existuje spíš jen na papíře než ve 

skutečnosti. 

Proces začleňování srbských a černohorských stran do evropských stranických 

rodin je zatím jen na počátku. Zdejší strany totiž často nejsou schopny splnit kritéria 

členství. Velice omezený je proto také vliv evropských politických stran na 

vnitrostranickou strukturu.  

 

Vstup do evropských struktur se mezi občany obou zemích těší vysoké podpoře. 

A právě fakt, že politické strany nejsou schopny této voličské popularity ve prospěch 

skutečného pokroku v integraci do EU využít, je pak základem další otázky, na niž tato 

diplomová práce odpovídá. Podle výzkumů veřejného mínění ani v Srbsku ani v Černé 

Hoře nejsou voliči dostatečně informováni o podmínkách vstupu, jež EU svým 

kandidátům stanovila. V obou zemích se například velká většina obyvatelstva staví proti 

spolupráci s ICTY, avšak současně s tím vstup do EU podporuje. Voliči tak svým 

chováním netlačí strany k opravdovým reformám. 

Srbská i černohorská společnost obecně touží po vstupu do EU, od něhož si 

slibuje především zlepšení životní úrovně a možnost cestovat, avšak zároveň s tím má 

strach z ceny, kterou bude muset evropské integraci obětovat. Pro politické strany 

z toho plyne zdánlivá výhoda, jelikož se snadno mohou odvolávat (mnohdy domnělou) 

skutečnost, že EU novým zemím staví stále další podmínky, aby je nemusela přijmout. 

Nutno ovšem dodat, že sama EU chodí těmto náladám mnohdy naproti. Její politika 

rozšíření o země západního Balkánu není zcela jednoznačná. To je pak zvlášť patrné 

v případě Srbska, jehož přístupový proces do EU je lemován politickými událostmi a 

zvraty, na něž EU nedokáže reagovat jednotným stanoviskem (např. nezávislost Kosova 

nebo otázka plné spolupráce s Haagským tribunálem). Tím vzniká prostor pro 

nejrůznější populisty a voliči v Srbsku i Černé Hoře v důsledku toho nedokážou strany 

ve volbách potrestat za to, že nejsou schopny výrazněji pohnout integrací svých zemí do 

EU směrem kupředu.  
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Příčinu toho, že proces přizpůsobování se normám EU probíhá tak pomalu, je 

také možné spatřovat v samotném charakteru obou stranických systémů a v charakteru 

zdejší politiky obecně. Strany tu tvoří nedílnou součást korupční a klientelistické sítě, 

která propojuje politiku se světem velkého byznysu a nezřídka také organizovaného 

zločinu. Zájmy těchto skupin jsou mnohdy zcela opačné, než deklarované cíle 

politických stran. Ty se tak paradoxně staly motorem i brzdou integrace svých zemí do 

EU.  
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Summary 

This analysis dealt with the concept of Europeanization in the context of political 

parties and party systems in Serbia and in Montenegro. The Europeanization process in 

both countries is characterized by similar initial conditions but there are also some 

differences. In Serbia, the process of dealing with the recent nationalistic and warlike 

past is a significant part of Europeanization. Montenegro’s Europeanization is 

influenced by the parallel process of constituting a modern Montenegrin nation and 

independent Montenegro.  

The influence of the EU on national parties and party systems according to 

Robert Ladrech’s concept turned out to be evident in both countries. The most visible 

changes occurred in the case of party programmes. Pro-European orientation became a 

mainstream in both countries. After 2000, with some exceptions, all parties with 

formerly eurosceptic or europhobic attitudes started to incorporate neutral or pro-

European rhetoric in their programmes. However, they are generally unable to convert 

this positive rhetoric in real political decisions. There is also a clear influence of the EU 

on the party systems´ mechanics. In Serbian party system, the attitude towards European 

integration presents one of the most important cleavages.  This is not true in the case of 

Montenegro. However, local party system can soon experience some changes through 

the adoption of European standards of ethnic minority rights. These are required by the 

Serb minority. When it comes to the organizational structure of political parties, the 

changes are much less noticeable than in the previous areas. A real introduction of 

European standards to the internal party organizations interferes with traditional power 

structures. So far, the process of becoming part of the European party families is only at 

the beginning. Serbian and Montenegrin political parties are often not able to meet the 

demanding criteria for the EU membership. 

The process of integration in the EU is generally highly supported by the 

population. The public opinion surveys show, however, that people are not sufficiently 

informed about the EU conditions of the membership. This concerns mainly the 

necessity of the cooperation with ICTY, which represents one of the key entering 

conditions. It is rejected by a vast majority of people in Serbia and maybe, surprisingly, 

in Montenegro as well. Serbian and Montenegrin societies desire to enter the EU, from 

which they expect especially improvements of their living standard and the ability to 

travel freely. But at the same time they worry about the cost of meeting the criteria.  
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The cause of the fact that the adoption of the EU norms is taking place so slowly 

can also be seen in the very basic characteristics of both party systems and the local 

politics in general. Political parties are integral part of the network of corruption and 

clientelism, which connects politics with the world of great business and even organized 

crime. The interests of these groups are contradictory to the declared aims of the 

political parties – namely the struggle for the fastest possible joining the EU. 

Paradoxically, the parties became the “motor” and the obstruction of the integration to 

the EU at the same time.  
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Seznam p říloh 

Příloha č. 1: Výsledky voleb do Národní Skupštiny Srbska 1990-2008215 
 
rok 1990 1992 1993 1997 2000 2003 2007 2008 
 % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. 
SPS 46 194 29 101 37 123 34 110 14 37 8 22 6 16 8 20 
SRS 28 22 23 73 14 39 28 82 9 23 28 82 29 81 29 78 
DS 7 7 4 6 12 29 - -   13 37 23 64 38 102 
DSS - -  (19) 5 7 bojkot   18 53 17 47 12 30 
G17+ - - - - - - - - - - 12 34 7 19   
SPO 16 19 - - - - 19 45 4 0 8 22 3 0   
LDP - - - - - - - - - - - - 5 15 5 13 
SSJ - - - - - - - - 5 14 2  - - - - 
DEPOS - - 17 50 16 45 - - - - - - - - - - 
DOS - - - - - - - - 64 176 - - - - - - 
Maďarské    
strany 

- - 2 3 3 5 1 4   4  1 1 2 4 

Bosňácké 
strany 

- - - - - - - - - - - - 1 2 1 2 

Albánské 
strany 

- - - - 2 - - - - - - - 1 1 0 1 

ostatní 3 8 25 17 13  18 9 4 - 7 - 5 4 5 0 
CELKEM 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 98 25 100 25 

 
Příloha č. 2: Výsledky voleb do Skupštiny Černé Hory 1990-2009 
 
 1990 1992 1996 1998 2001 2002 2006 2009 
 % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. 
SRSJ za 
CG216 

14 17 - - - - - - - - - - - - - - 

LSCG/LS - - 12 13   6 5 8 6 6 4 4 3 - - 
SDP - - 4 4 6 0           
SK CG 56 83 - - - - - - - - - - - - -  
DPS - - 43 46 50 45 49 42 42 36 47 39 49 41 52 47 
SNP - - - - - - 37 29 41 33 38 30 14 11 17 16 
Srpska 
lista217 

- - - - - - - - - - - - 15 12 - - 

SRS - - 8 8 4 0         - - 
NS 13 13 13 14 25 19         - - 
NSD - - - - - - - - - - - - - - 9 8 
PzP - - - - - - - - - - - - 13 11 6 5 
SDA 10 12 - - 3 3 - - - - - -   - - 
DSCG - - - - 2 2 2 1 1 1 - - 1 1 1 1 
Ostatní alb. 
strany 

- - - - - - 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 

CELKEM  125  85  71  78  77  75  81  81 
 

                                                 
215 Tabulky převzaty z: EMERSON, Peter, ŠEDO, Jakub: Electoral systems and the link to the party 
systems, in: STOJAROVÁ, Party politics in the western Balkans, s. 14 a 17 
216 Svaz reformních sil Jugoslávie za Černou Horu (Savez reformskih snaga Jugoslavije za Crnu Goru) 
217 Srpska lista (Srbská soupiska) byla koalice prosrbských stran v čele se SNS 


