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1. Úvod
Mezinárodní právo veřejné je normativním systémem, jednou z jehoţ ambicí
v moderní době je získání funkĉní priority před právem vnitrostátním. Na druhou stranu
si mezinárodní právo nepochybně neklade za cíl normovat veškeré oblasti
spoleĉenského ţivota, spíše – věrno skuteĉnosti, ţe jeho existence je odvozována od
vůle suverénnů – má snahu definovat limity výkonu autonomní státní moci a nastavit
rámec pro vztahy mezi jeho subjekty. Mezinárodní právo veřejné se tak má stát
prostředkem „mírové změny―1, vedoucí k trvalému a udrţitelnému statu quo
v mezinárodních vztazích a vyluĉující pouţití síly jako efektivního nástroje narušení
rovnováţného stavu. K dosaţení tohoto cíle disponuje mezinárodní právo stále se
rozšiřujícím souborem nástrojů i mnoţstvím precedentních zkušeností s jejich aplikací.
Zároveň je ve stále větší míře jeho legitimita mezinárodním spoleĉenstvím uznávána a
přijímána.
Znamená to vše, ţe v souĉasnosti je mezinárodní právo schopno podstatným
způsobem napomoci řešení komplikovaného národnostního, kulturního, spoleĉenského
a politického konfliktu? Následující práce bude hledat odpověď na tuto kompikovanou
otázku skrze analýzu aktuálního případu z evropského kontextu: Bosny a Hercegoviny.
Důsledný přístup k problematice, který jediný můţe vyústit v hodnotné závěry, musí
mít holistickou povahu a ţádá si proto interpretaci historických reálií nejen z hlediska
právního, ale také ze sociologické a státovědné perspektivy. Rámec práce však
zachovává mezinárodněprávní charakter, stejně jako výše uvedená ústřední otázka.
Kdyţ v polovině srpna 2012 oznaĉil předseda srbské poslanecké sněmovny Nebojša
Stevanović Republiku srbskou, autonomní entitu v rámci Bosny a Hercegoviny, za stát,
vyslouţil si tím tvrdý odsudek ze strany svých bosenských protějšků. Ti takové
oznaĉení povaţují za odporující ustanovením Daytonských dohod z roku 1995. Slovy
místopředsedy bosenského parlamentu Denise Bećiroviće, „Republika srbská není
státem nyní a nebude jím nikdy―2. Bosenskosrbští politici záhy kontrovali prohlášením,
v němţ přirovnali Republiku srbskou k jednotlivým státům USA, jejichţ státnost dle

1

Hisashi Owada, „Peaceful Change―. Max Planck Encyclopedia of International Law. Oxford University

2

Elvira M. Jukić, „Serbian Slip About RS ‚State‗ Outrages Bosnian Official‖. Balkan Insight. 15. 8.
2012.
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jejich názoru nikdo nezpochybňuje. „Přitom ústavní pravomoci Republiky srbské jsou
daleko větší neţ ĉlenských států USA,―3 poznamenala Aleksandra Pandurević, ĉlenka
Srbské demokratické strany (SDS). Tato rozepře je pouze epizodou ve vleklé politické
krizi, jeţ suţuje Bosnu a Hercegovinu jiţ od konce války v zemi. Zároveň však jde o
názornou ilustraci dosud zásadně nesluĉitelných pozic zastávaných představiteli obou
hlavních národů – Bosňáků a Srbů – a jejich představ o budoucnosti země. K těmto
úvahám je třeba dále přiĉíst specifické poţadavky ĉtrnáctiprocentní chorvatské
menšiny.
Dalším aktuálním, právně relevantnějším zhmotněním zmiňované krize, je
skuteĉnost, ţe orgány Bosny a Hercegoviny nebyly dosud schopny změnit ústavu země
tak, aby reflektovala bezmála ĉtyři roky starý rozsudek Evropského soudu pro lidská
práva v případu Sejdić a Finci. Nedodrţeno bylo mnoţství termínů stanovených
externími aktéry, zejména Evropskou unií. V březnu roku 2012 se sice představitelé
šesti hlavních politických sil v zemi dohodli na potřebě „komplexního řešení―, to však
zatím evidentně hledají marně.4 Předseda SDS Mladen Bosić v této souvislosti uvedl, ţe
dohoda na reformě ústavy má uspokojovat zájmy bosenských obĉanů, spíše neţ
„někoho v Bruselu nebo Chicagu―5.
Tolik ţádaná konsensuální politická a spoleĉenská proměna země nejvíce postiţené
válkou v Jugoslávii zůstává v nedohlednu. Přesto – nebo právě proto – je zřejmé, ţe
otázky týkající se privilegií tzv. konstitutivních národů, rozsahu autonomie kaţdé z entit
ĉi ústavní architektury země budou ĉím dál palĉivější a brzy si vyţádají odpověď. Je ji
mezinárodní právo schopno nabídnout a zároveň efektivně vylouĉit moţnost
znovuvypuknutí ozbrojeného konfliktu? Jsou jeho limity a/nebo chybná aplikace
bezprostřední příĉinou souĉasného stavu? Stal se v případě Bosny a Hercegoviny
mezinárodněprávní reţim zcela odtrţeným od spoleĉenského substrátu? Metodou
analýzy případové studie hledá tato práce odpovědi na tyto a některé další dílĉí otázky.

3

Jukić, „Bosnia MP Insists Serb Entity is a State―. Balkan Insight, 16. 8. 2012.

4

Jukić, „Bosnians Fail to Agree Sejdic-Finci Changes―. Balkan Insight, 12. 3. 2012
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Bosnians Fail to Agree.
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Na základě získaných poznatků je formulován šířeji pojatý závěr, definující základní
nástroje a limity mezinárodního práva ve vztahu k řešení národnostního konfliktu.6

2. Cesta k Daytonu
Cílem této práce není podrobná rekapitulace vývoje ozbrojeného konfliktu na území
Bosny a Hercegoviny, probíhajícího mezi lety 1992 a 1995. Analýza relevantních plánů
a dohod, jejichţ prostřednictvím se mezinárodní spoleĉenství před dvěma desetiletími
snaţilo nabídnout cestu z bosenské krize, je však nesporně relevantní. Souĉasná
spoleĉensko-politická realita Bosny a Hercegoviny, vĉetně existujících návrhů na
rekonstrukci ústavní architektury země, je totiţ v tomto období pevně ukotvena. Kromě
toho je důleţité porozumět kontextu, v němţ se Daytonské dohody nakonec objevují a
získat srovnání s alternativními východisky. Přiblíţíme si proto klíĉové momenty tohoto
období s akcentem na jednání subjektů mezinárodního práva. Získané poznatky
vyuţijeme při dalším zkoumání.

2.1. Předválečná situace
Do roku 1990 byla Bosna a Hercegovina jednou ze šesti republik Socialistické
federativní republiky Jugoslávie, specifickou tím, ţe se její obyvatelstvo skládalo ze tří
rovnoprávných národů. Bosna nebyla „ani srbská, ani chorvatská, ani muslimská, a
6

V anglickém jazyce se setkáváme nejĉastěji s pojmem „ethnic conflict―, neboť pojem „nationality― se
v běţném porozumění váţe ke státní příslušnosti, tj. právnímu vztahu jedince a státu. Pojem „etnický
konflikt― se objevuje i v ĉeském kontextu s totoţným významem, který zde přiznáváme „národnostnímu
konfliktu― (srov. například výklad pojmu na stránkách Ministerstva vnitra ĈR, dostupný online:
www.mvcr.cz/clanek/etnicky-konflikt.aspx). Někteří autoři se přiklánějí k obecnějšímu oznaĉení
„konflikt identity― s argumentem, ţe příĉina střetů není nezbytně spojená s národností/etnicitou, jako
spíše s neuspokojivou spoleĉenskou situací ve vztahu k urĉité skupině. Srov. John P. Lederach, Building
Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies. United States Institute of Peace, 1997, s. 8.
Při vědomí, ţe „národ― je kategorie subjektivní a „etnikum― kategorie objektivní, budeme v této práci
pouţívat obou pojmů. V případě pojmů převzatých z cizích jazyků (např. „etnonacionalismus―,
„etnopolis―) se budeme drţet doslovného překladu a významového zabarvení, bez jejich další
problematizace. Mějme však stále na paměti, ţe objektivní charakter etnických kategorií je v případě
bývalé Jugoslávie velice sporný (vzpomeňme jen bosenské Muslimy, jejichţ historická odlišnost tkví
toliko ve víře a kteří byli jako samostatné „etnikum― uznáni teprve censem v roce 1961). Pro vztah
nacionalismu a etnické kategorie, srov. Markus Banks, Ethnicity: Anthropological Constructions.
London, New York, 2005, kapitola 5.
Samostatnou humanitárněprávní otázku, zda byla válka v Bosně ve svých jednotlivých formách
konfliktem vnitrostátním, mezinárodním, ĉi „zmezinárodnělým―, ponecháme stranou, neboť pro naše
zkoumání není urĉující. Více k této problematice, viz Prosecutor v. Rajić (Review of Indictment), ICTY
Case IT-95-12, paras. 13, 26, 32; Prosecutor v. Blaskić (Judgment), ICTY Case IT-95-14-T, paras. 94,
123; Prosecutor v. Kordić and Čerkez (Judgment), ICTY Case IT-95-14/2-T, paras. 70, 79, 109, 113, 146,
151; Prosecutor v. Duško Tadić (Appeals Chamber Judgment) , ICTY Case IT-94-1-A, paras. 156, 162.
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přitom srbská, chorvatská i muslimská―7, Vzestup nacionalismu se Bosně poĉátkem
devadesátých let pochopitelně nevyhnul, volby v listopadu 1990 se však ještě nesly
v duchu demokratizaĉní rétoriky a vznik koaliĉní vlády tří nacionalistických stran 8 pod
vedením Aliji Izetbegoviće dával urĉitý příslib do budoucna. 9
V té samé době však o budoucnosti Bosny a Hercegoviny jiţ jednali Slobodan
Milošević s Franjo Tudjmanem. 25. Března 1991, v době zaĉínající války mezi jejich
státy, se soukromě sešli ve vesnici Karadjordjevo na srbsko-chorvatských hranicích, aby
bilaterálně, při absenci zástupce bosenských Muslimů, rozhodli o rozdělení bosenského
území.10 Na této schůzce tak vůdci nejmocnějších jugoslávských republik s předstihem
shodili ze stolu veškeré návrhy řešení zaloţené na decentralizaci. Jejich tajná dohoda
předznamenala vznik srbských a chorvatských republik na území Bosny a Hercegoviny,
jeţ měly ambici dosáhnout skrze územní konsolidaci svého základního cíle: připojení
k Srbsku, resp. Chorvatsku.11 Tomuto však muselo předejít rozbití dlouhodobě
budované důvěry a vzájemných vazeb mezi Bosňáky a Chorvaty, k němuţ se Tudjman
rozhodl propůjĉit.12
Přestoţe politickým cílem zástupců Muslimů (a přinejmenším ĉásti bosenských
Chorvatů) bylo zachování federativní Jugoslávie, v situaci po odtrţení Chorvatska a
Slovinska se rozhodli přizpůsobit taktiku novým podmínkám.13 V říjnu 1991 zaslali
zástupci bosenskomuslimských a bosenskochorvatských stran po vzoru Slovinska a

7

Srov. Rezoluce ZAVNOBIH, přijata 25. 11. 1943 v Mrkonjić Gradu.

Je třeba podotknout, ţe tato rezoluce povaţovala „muslimy― za náboţenskou, nikoli etnickou kategorii,
viz předchozí poznámka. Od roku 1994 byl pojem „Muslim― nahrazen pojmem „Bosňák―. Pojmy uţívané
v této práci vesměs odráţí dobový kontext.
8

Vzhledem k jejich drtivé výhře mezi jednotlivými národy oznaĉil Alija Izetbegović volby „prakticky za
cenzus―. Alija Izetbegović, Memories: Autobiographical Notes. Šahinpašić, Sarajevo, 2001, s. 85.
9

Davor Marijan, Expert Opinion: On the War Connections of Croatia and Bosnia and Herzegovina.
Zagreb, 2004, s. 4. Někteří autoři nabízejí daleko kritiĉtější pohledy na tehdejší situaci. Srov.
Constitutionality of Nations, s. 26: ―Since none of the parties won majority, a co-habitation of a sort was
established, ie the partnerships of the victorious national parties. There could be no talk of the coalition of
these parties, as their programmatic agendas regarding the greater number of most important issue were
different, even in opposition‖.
10

Prosecutor v. Milosević (Indictment), ICTY Case IT-02-54-T, para. 57.

11

Mirko Pejanović, Through Bosnian Eyes: The Political Memoir of a Bosnian Serb. Purdue University
Press, 2004, s. 116.
12

Bowder; Mahmutćehajić; Rones, The Denial of Bosnia. Penn State Press, 2000, s. 46.

13

Ana S. Trbovich, A Legal Geography of Yugoslavia’s Disintegration. Oxford University Press, 2008,
ss. 220-222.
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Chorvatska k projednání do parlamentu Memorandum o svrchovanosti Bosny a
Hercegoviny14. Tento návrh potvrzoval existující územní vymezení země a dále
podmiňoval setrvání Bosny a Hercegoviny v Jugoslávii setrváním Srbska i Chorvatska.
Tím de facto předvídal její odtrţení, uváţíme-li, ţe Chorvatsko bylo se Srbskem ve
válce a jiţ v ĉervnu vyhlásilo nezávislost.15 Bosenskosrbští poslanci zareagovali
protinávrhem, v němţ v reflexi postupujícího rozpadu Jugoslávie zdrůraznili právo
všech tří národů na sebeurĉení, které mělo zahrnovat i právo na secesi a vytvoření
samostatných států ĉi připojení ke státům jiţ existujícím.16 V urĉitém právním vakuu,
které vzniklo po přijetí ústavních změn v roce 1991, cílících na posílení blokaĉních práv
kaţdého ze tří národů17, prohlásil prezident Izetbegović, ţe nastal ĉas zodpovědět
otázku svrchovanosti Bosny a Hercegoviny: „[Buď] zaplatíme za mír v Bosně jakoukoli
cenu, jednou provţdy skloníme hlavy a přijmeme na dalších patnáct let podřízenou
pozici, nebo řekneme, ţe poţadujeme suverenitu a budeme riskovat konflikt.―18 Vůdce
Srbské demokratické strany Radovan Karadţić reagoval prohlášením, v němţ otevřeně
zmínil moţnost obĉanské války, která by „mohla vést k vyhlazení muslimského
obyvatelstva―19. Muslimští a chorvatští zástupci vyuţili následného odchodu srbských
poslanců k přijetí návrhu Memoranda prostou většinou hlasů. V reakci bosenskosrbské
strany ukonĉily své ĉlenství v koalici a vytvořily si vlastní parlament – Shromáţdění
srbského lidu v Bosně a Hercegovině – jako nejvyšší zastupitelský orgán. 18. listopadu
byla navíc ustavena Chorvatská komunita Herceg-Bosna, později oznaĉovaná jako
republika, „samostatná politická, kulturní, ekonomická a územní jednotka na území
Bosny a Hercegoviny―20.

14

Memorandum o svrchovanosti Bosny a Hercegoviny pro Národní shromáţdění z 14. 10. 1991, 32/1991
Sb.
15

Abazović; Ćurak; Seizović; Šaĉić; Turĉalo, Ethnic Mobilization in Bosnia and Herzegovina. Eurac
Bolzano, 2007, s. 35.
16

Legal Geography, s. 221.

17

Srbští zástupci ţádali, aby situaci posoudila Rada pro rovnost národů, která však dosud v praxi
nevznikla. Burg; Shoup, The War in Bosnia and Herzegoivna: Ethnic Conflict and International
Interventtion. M. E. Sharpe, 2000, s. 76.
18

War in Bosnia, s. 77.

19

War in Bosnia, s. 77.

20

Prosecutor v. Naletilić and Martinović (Judgment), ICTY Case IT-98-34-T, Background (in fine),
para. 3.
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16. prosince 1991 přijala Rada ministrů Evropského spoleĉenství na zvláštním
zasedání deklaraci21, v níţ akceptovala rozpad Jugoslávie a stanovila (nutno
podotknout, ţe velmi vágní) podmínky pro uznání nezávislosti jejích bývalých republik.
Orgánem, který měl na starost posouzení splnění podmínek, byla tzv. Badinterova
komise.22 Muslimští představitelé poţádali ve stanovené týdenní lhůtě o uznání, jejich
ţádost však byla (na rozdíl od Slovinska, Makedonie a, s výhradou, Chorvatska)
s odkazem na absenci proběhlého referenda odmítnuta.23 Izetbegović a další
představitelé Muslimů a Chorvatů byli rozhodnuti tuto podmínku naplnit a dosáhnout
vzniku unitárního státu na základě většinového přání obyvatel Bosny a Hercegoviny.
Aĉkoli ještě 24. ledna 1992 byly během mnohahodinového jednání bosenského
parlamentu strany blízko kompromisu o územně-politické reorganizaci země, nakonec
byla (bez srbské úĉasti) přijata rezoluce o konání referenda, tázajícího se: „Jste pro
svrchovanou a nezávislou Bosnu a Hercegovinu, stát rovných obĉanů, národů Bosny a
Hercegoviny – Muslimů, Srbů, Chorvatů a dalších v ní ţijících národů?―24 Tomu všemu
o dva týdny předcházelo prohlášení Republiky srbského národa v Bosně a Hercegovině,
v němţ tato územně jasně nevymezená entita na základě vlastního plebiscitu z listopadu
1991 vyjádřila vůli zůstat souĉástí Jugoslávie.25

2.2. Carrington-Cutileiro
Hrozbu, ţe etnicky nejheterogennější jugoslávská republika můţe nejvíce utrpět
v případě násilného rozpadu Jugoslávie, si mnoho představitelů Západu nepochybně
uvědomovalo uţ předtím, neţ konflikt skuteĉně vypuknul. Avšak teprve ve chvíli, kdy
bylo rozhodnuto o vypsání referenda o nezávislosti a situace doslova kaţdým dnem
eskalovala, rozhodli představitelé Evropských spoleĉenství o konání mírové konference.
První kolo jednání proběhlo 14. února 1992 v Sarajevu, další pak o týden později
v Lisabonu. Předsedající konference Lord Carrington zde spolu s portugalským
velvyslancem José Cutileirem předloţil plán zaloţený na decentralizaci moci a
21

Deklarace o Jugoslávii z 16. 12. 1991, přijata na zvláštním ministerském zasedání ES v Bruselu.

22

Celým názvem Arbitráţní komise Mírové konference o Jugoslávii, zaloţená jako poradní orgán 27. 8.
1991 Evropským spoleĉenstvím.
23

Alain Pellet, „The Opinions of the Badinter Arbitration Committee: A Second Breath for the SelfDetermination of Peoples―. EJIL, 3/1992, s. 178.
24

Legal Geography, s. 222.

25

Legal Geography, s. 222.
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národnostní klasifikaci jednotlivých existujících správních jednotek – a to i těch, kde
neexistovala jasná poĉetní převaha jednoho národa.26 Od představitelů Muslimů,
Chorvatů i Srbů se oĉekávala podpora bosenské nezávislosti. Plán, oznaĉovaný dle
svých autorů jako „Carrington-Cutileiro― se doĉkal kritiky z různých pozic – jak pro
prohlubování etnické polarizace, tak naopak pro nedostateĉné uplatnění národnostního
principu.27 Prezident Izetbegović nemohl být spokojen s plánovaným oslabením pozice
centrální vlády, bosenskosrbští představitelé naopak s odrtrţením Bosny od Jugoslávie.
Následující týdny se nesly v duchu intenzivních diskusí o navrţeném plánu, během
nichţ bylo dosaţeno podpory zemí ES i USA bosenské nezávislosti. 18. března 1992
během jednání v Sarajevu Muslimové, Srbové i Chorvaté vyslovili souhlas s rámcovými
principy upraveného plánu. Základní pozice jednotlivých stran shrnul José Cutileiro
takto: „[Ú]středním bodem pro Muslimy i ES byla nedotknutelnost existujících hranic
Bosny a Hercegoviny, ale zároveň uvnitř těchto hranic měla být Srbům a Chorvatům
zaruĉena autonomie na Muslimech i na sobě navzájem‖.28 Z dosud nevyjasněných
důvodů, jeţ mohly odráţet americké zahraniĉněpolitické priority29 však Alija
Izetbegović svoji podporu návrhu po rozhovoru s americkým velvyslancem
Zimmermannem deset dní poté stáhnul.30
Tyto události se jiţ odehrávaly ve světle plebiscitu konaného na přelomu února a
března 1992, v němţ se naprostá většina respondentů vyslovila pro nezávislost Bosny a
Hercegoviny. Míra úĉasti však byla zásadně poznamenána srbským bojkotem. 6. března
1992 Bosna a Hercegovina oficiálně vyhlásila nezávislost na Jugoslávii a měsíc poté ji
uznaly státy ES i USA.31 Bosenskosrbští představitelé ve Shromáţdění srbského lidu
26

Viz přílohy, Mapa 3. Vzhledem k etnické roztříštěnosti země by okresy (opštine) ani jedné z entit
nedávaly dohromady spojitý celek.
27

Kumar; Pacheco, „Bosnia‘s Failed Peace Plans―. Partition Conflicts and Peace Processes
<www.partitionconflicts.com>, 2007.
28

War in Bosnia, s. 215. Pozice vyjádřené v tomto projevu jsou v zásadě zastávány dodnes a lze je
vnímat jako základní příĉinu bosenských vnitropolitických problémů, znemoţňující jak centrální vládě,
tak vládám entit efektivní kontrolu nad územím.
29

K této problematice srov. Damjan de Krnjevic-Miskovic, „Alija Izetbegovic, 1925-2003― in In the
National Interest <www.inthenationalinterest.com>, 2003 a Van Evra; Mearsheimer, „When Peace
Means War―. The New Republic, 18. 12. 1995, s. 16.
30

O jeho příĉinách a důsledcích spekuloval například bývalý americký ministr zahraniĉí Henry Kissinger
během
rozhovoru
v době
daytonských
jednání,
video
dostupné
online:
http://www.youtube.com/watch?v=jBaBAkUER7c.
31

Legal Geography, s. 222 a n. Ĉlenským státem OSN se Bosna a Hercegovina stala 22. 5. 1992, spolu
s Chorvatskem a Slovinskem.
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(později přejmenovaného na Národní shromáţdění Republiky srbské) zatím 28. února
přijali Ústavu Srbské republiky v Bosně a Hercegovině (ĉímţ nahradili dřívější název
„Republika srbského národa―). Následovala srbská vojenská akce představující poĉátek
války v Bosně.

2.3. Dohoda z Hradce
V dubnu roku 1992 byla chorvatská strana HDZ formálně stále ještě koaliĉním
partnerem Izetbegovićovy SDA. Konkrétnějších obrysů však měly nabýt plány na
rozdělení Bosny mezi Chorvatsko a Srbsko ve váleĉném konfliktu, prostředkem
k jejichţ naplnění měly být také etnické ĉistky. V situaci, kdy srbské jednotky
kontrolovaly 70% bosenského území, se sešli představitelé bosenských srbů a
bosenských chorvatů Radovan Karadţić a Mate Boban na letišti ve Štýrském hradci,
aby pokraĉovali v diskusích zapoĉatých předchozí rok mezi Miloševićem a
Tudjmanem.32 Na základě jejich dohody mělo území na jih od Mostaru a Něretvy
připadnout Chorvatsku a zbytek Srbsku.33 Další vojenské akce mezi Srbskem a
Chorvatskem na území Bosny a Hercegoviny se měly stát bezpředmětnými 34. Obě
strany se následně skuteĉně obrátily proti Muslimům, jakoţto spoleĉnému nepříteli.
Bosensko-chorvatský konflikt trval aţ do roku 1994.35 Aĉkoli hradecká schůzka měla
zůstat tajná, o jejích závěrech (vesměs v odstrašujícím duchu) informovala domácí i
zahraniĉní média.36

2.4. Vance-Owen
Jiţ ve víru války se představitel ES Lord Owen spolu se zvláštním vyslancem
Spojených národů Cyrusem Vancem pokusili o vyjednání nového mírového plánu, na
jehoţ základě by země byla rozdělena na deset ĉásteĉně autonomních regionů, opět
postavených na etnickém základě. Stejně jako předchozí, i tento plán trval na rozptýlení

32

Srov. Prosecutor v. Blaskić (Judgment), ICTY Case IT-95-14-T, para. 105.

33

Viz přílohy, Mapa 1.

34

Lukić; Lynch. Europe From the Balkans to the Urals: The Disintegration of Yugoslavia and the Soviet
Union. Oxford University Press, 2006, ss. 210-212.
35

Florian Bieber, „When Bosnia was Divided in Graz―, blogpost z 6. 5. 2012.

36

Srov. When Bosnia was Divided. John F. Burns, „Pessimism is Overshadowing Hope in Effort to End
Yugoslav Fighting―. The New York Times, 12. 5. 1992. Blaine Harden, „Warring Factions Agree on a
Plan to Divide up Former Yugoslavia―. The Washington Post, 8. 5. 1992.
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etnických regionů tak, aby ţádný národ neměl k dispozici souvislý teritoriální celek.37
Kaţdý z národů měl spravovat tři regiony a Sarajevo by bylo pod spoleĉnou správou.38
Přestoţe prezident Republiky srbské (název pouţívaný oficiálně od srpna 1992)
Radovan Karadţić původně pod tlakem představitelů Jugoslávie na tento návrh
přistoupil, následně zaĉal stupňovat poţadavky směrem k vytvoření koridoru
propojujícího srbské enklávy. Národní shromáţdění Republiky srbské plán i přes odpor
jugoslávského prezidenta Ćosiće postoupilo k uváţení ve všelidovém hlasování, v němţ
byl drtivou většinou zamítnut.39 Je třeba mít na paměti, ţe bosenskosrbští představitelé i
voliĉi rozhodovali v situaci, kdy Jugoslávská armáda spolu se srbskými paramilitárními
jednotkami drţela pod vojenskou kontrolou významnou většinu bosenského území.
Přesto však byl tento plán zcela evidentně nevýhodný pro bosenské Muslimy, kdyţ do
znaĉné míry legitimizoval etnické ĉistky a akceptoval, ţe moc tvoří právo. Mnoho
aktérů, vĉetně amerického prezidenta Clintona, bylo původně rozhodnuto prosadit návrh
silou. K tomu by však bylo třeba podpory Rady bezpeĉnosti, kde se k němu nakonec
paradoxně postavily zády právě Spojené státy.40 Přesto by jeho realizace a udrţitelnost
bezpochyby byla nesmírně obtíţná, ne-li nemoţná.41

2.5. Owen-Stoltenberg
Poté, co se ukázalo, ţe plán Vance-Owen nezíská podporu v Radě bezpeĉnosti, byl
vypracován plán aktualizovaný, předloţený srpnu 1993 opět Davidem Owenem a
Thorvaldem Stoltenbergem, nahradivším Cyruse Vance. Tento mírový plán jiţ pracoval
s variantou tří územně relativně konzistentních republik42 a otevíral cestu k rozdělení
Bosny. Podobně jako v předchozím případě by při jeho přijetí byli jednoznaĉným
poraţeným Bosňáci. Ti měli spravovat pouhých 30 % území, proti srbským 53 % a

37

David Owen však připustil moţnost teritoriální výměny mezi srbskými a chorvatskými oblastmi, která
by Srbům umoţnila získat koridor propojující jejich regiony. Na stole byly i další územní úpravy, viz
Bosnia‘s Failed Peace Plans.
38

Srov. přílohy, Mapa 4.

39

Linnet Myers, „Bosnian Serbs Spurn UN Pact, Set Referendum―. Chicago Tribune, 6. 5. 1993.
Kompletní výsledky referenda, viz. Search Engine for Direct Democracy, Republika srpska, 16. 5. 1993.
40

Craig R. Whitney, „Russian Official Insists Serbia Still Backs Vance-Owen Plan―. The New York
Times, 19. 5. 1993.
41

Jeane Kirkpatrick, „Peace Plan for Bosnia Would Reward ‚Ethnic Cleansing‗―. The Post and Courier,
8. 2. 1993. Viz také dokument BBC Death of Yugoslavia, ĉást 5.
42

Přílohy, Mapa 5.
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chorvatským 17 %. Na rozdíl od ostatních dvou entit by jejich republika byla rozdělena
na tři nesouvislé ĉásti a v mnoha ohledech by byla závislá na srbské a chorvatské
libovůli. Ţivotaschopnost takové entity by byla nejistá.43 Z uvedených důvodů 29. srpna
bosňáĉtí přestavitelé i přes váleĉnou tíseň plán odmítli.

2.6. Contact Group
Na poĉátku 1994 došlo k největšímu masakru v obléhaném Sarajevu, kdyţ
dělostřelectvo zasáhlo městské trţiště. V reakci poţádal tehdejší generální tajemník
OSN Boutros Boutros-Ghali NATO o provedení leteckého zásahu proti dělostřeleckým
pozicím kolem Sarajeva.44 NATO ţádost vyslyšelo a dalo srbským jednotkám
desetidenní ultimátum k vyklizení pozic, jeţ následně obsadilo vojsko Ruské federace.
Na konci stejného měsíce zaĉali vyjednávat zástupci Bosňáků a Chorvatů o příměří a
následném politickém uspořádání Bosny a Hercegoviny. Tyto diskuse vyvrcholily 18.
března podepsáním Washingtonské dohody45, která ukonĉila váleĉný stav mezi stranami
a zároveň předvídala vznik volné federace na kantonovém základě podle švýcarského
modelu. Dohodu ještě v průběhu března schválily i příslušné parlamenty.46
26. dubna 1994 vznikla tzv. Kontaktní skupina, sloţená ze zástupců Francie,
Německa, Ruska, Spojeného království a Spojených států (později se přidala Itálie), jeţ
se v následujících letech mimo struktury velkých mezinárodních organizací zabývala
nalezením východiska konfliktu nejen v Bosně a Hercegovině, ale také v Kosovu.47
Poté, co selhala předchozí vyjednávání, iniciovaná vesměs Evropskou unií, se tak do
aktivního hledání politického řešení zapojili další významní aktéři.48 Prvotním cílem

43

Bosnia‘s Failed Peace Plans.

44

Mandát operace NATO se měl odvozovat od Rezoluce Rady bezpeĉnosti 836 (4. 6. 1993), UN Doc
S/RES/836.
45

Washingtonská dohoda mezi Bosnou a Hercegovinou a Chorvatskem z 1. 3. 1994.

46

Bethlehem; Weller, The Yugoslav Crisis in International Law. Cambridge University Press, 1997, s.
LIV.
47

Marit Moe, The Contact Group on Bosnia and Herzegovina and Kosovo: The Institution and its
Mediation Role. University College London, 2003, s. 2.
48

Samostatnou otázkou je, kam aţ podle mezinárodního práva dosahoval mandát takového uskupení –
zda mu skuteĉnost, ţe v něm zasedali ĉtyři stálí ĉlenové Rady bezpeĉnosti a ţe jej Rada bezpeĉnosti
zmocňovala k urĉitým jednáním propůjĉovala exekutivní pravomoci, ĉi zda naopak jednalo bez formální
autorizace. Do hloubky se touto otázkou zabývá příspěvěk Querim Qerimi, „An Informal World: The
Role and Status of ‚Contact Group‗ under International Law―. Chicago-Kent Journal of International and
Comparative Law, Vol. 7, 2007.
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Kontaktní skupiny bylo zajištění příměří, které by umoţnilo obnovení vyjednávání o
celkovém míru. Ještě dříve, neţ byl ĉtyřměsíĉní klid zbraní koncem roku 1994 skuteĉně
podepsán, však Kontaktní skupina předloţila svůj první plán pováleĉného uspořádání
Bosny a Hercegoviny, který jiţ poĉítal s konfederací dvou entit – avšak bosňáckochorvatská ĉást byla i nadále rozdělena na tři nesouvislé celky. Sarajevský region,
podobně jako u dvou předcházejících návrhů, měl mít zvláštní status a být pod
mezinárodní správou.49 Vláda bosenských Muslimů návrh v ĉervenci přijala. Parlament
Republiky srbské však i přes nesouhlas srbského prezidenta Miloševiće, na nějţ byl
vyvíjen stále větší mezinárodní tlak50, rozhodl o předloţení návrhu k hlasování
v referendu, v němţ byl jednoznaĉně odmítnut.51

3. Daytonská jednání
Ĉtyřměsíĉní příměří, jehoţ zapoĉetí oznámil americký exprezident Jimmy Carter o
Vánocích roku 199452, bylo kromě politického rozhodnutí pro srbské i bosňácké a
chorvstské představitele do znaĉné míry i vojenskou nutností. Následné rozhovory však
nevedly ke konstruktivnímu výsledku53 a boje proto od jara roku 1995 pokraĉovaly, aby
nakonec vyústily v akt genocidy spáchaný srbskými jednotkami v ĉervenci na východě
Bosny u města Srebrenica.54 Teprve poté – a také díky dalším politickým změnám,
zejména nástupu Jacquese Chiraca – západní svět opustil svoji dosavadní politiku přísné
neutrality v přístupu k znepřáteleným stranám a posunul se směrem k vnímání
bosenských Srbů jako primárních agresorů a Bosňáků jako obětí.55
Ze strategického hlediska bosenskomuslimské a chorvatské jednotky na jaře 1995
dosáhly některých úspěchů, za něţ vděĉily mj. stále významnějším zásahům vojsk
NATO. 30. srpna zahájila Severoatlantická aliance třítýdenní bombardování
49

Přílohy, Mapa 6.

50

Hovořilo se i o zrušení embarga na dovoz zbraní do států bývalé Jugoslávie, zavedeného rezolucí Rady
bezpeĉnosti 713 (25. 9. 1991), UN Doc S/RES/713, v případě bosňáckých jednotek.
51

Search Engine for Direct Democracy, Republika srpska, 28. 8. 1994.

52

Robert H. Reid, „Bosnian Leader Accepts Cease-Fire―. The Seattle Times, 20. 12. 1994.

53

Roger Cohen, „A Cease-Fire Called, Winter Settles over Bosnia―. The New York Times, 22. 12. 1994.
Zde byl i předvídán neúspěch jednání s poukazem na to, ţe „ĉas ještě nedozrál―.
54

Bosnian Genocide Case (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro) (Merits). ICJ Case 921,
para. 297.
55

Camisar; Diechtiareff; Letica; Switzer, An Analysis of the Dayton Negotiations and Peace Accords.
The Fletcher School of Law and Diplomacy, 2005, s. 5.
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bosenskosrbských cílů nazvané Operace rozhodná síla, s cílem donutit Miloševićovu
Jugoslávii, která jiţ tak velmi trpěla uvalenými ekonomickými sankcemi, k mírovým
jednáním. Strany konfliktu na poĉátku října souhlasily s šedesátidenním příměřím,
během nějţ měl proběhnout zatím nejváţnější pokus o vyjednání trvale udrţitelného
míru v Bosně a Hercegovině.
Zcela stěţejním se ukázalo být převzetí odpovědnosti za jednání zástupci Spojených
států. Hlavní americký vyjednavaĉ, náměstek ministra zahraniĉí pro Evropu Richard
Holbrooke, si nejprve obratně vyjednal podporu v rámci Kontaktní skupiny, jejíţ
evropští ĉlenové se pod vlivem předchozích neúspěchů ani nepokoušeli jeho vedení
zpochybňovat, a v důsledku tak získal kontrolu nad vedením rozhovorů.56 Se silným
mandátem k jednáním si následně Holbrooke musel stanovit vyjednávací strategii.
Hlavními překáţkami úspěchu mírových rozhovorů se zdála být strukturální komplexita
problému, historicky podmíněná animozita mezi stranami rozhovorů a absence
patového stavu z vojenského hlediska, jeţ by poškozoval všechny strany (hurting
stalemate).57
Základní východisko jednání Holbrooke nalezl v simplifikaĉní strategii.58 Její
aplikace v praxi v první řadě znamenala utvoření funkĉní a konstruktivní koalice
bosenských Muslimů a bosenských Chorvatů s Tudjmanovou podporou, stejně jako
přenesení odpovědnosti za jednání bosenských i chorvatských Srbů výhradně na
Slobodana Miloševiće.59 Následně si definoval pět cílů, seřazených podle priority,
dohody na nichţ chtěl postupně dosáhnout: 1) základní institucionální uspořádání,
zahrnující uznání hranic země a konceptu dvou entit; 2) ukonĉení obléhání Sarajeva; 3)
vytvoření vládní struktury spojující obě entity; 4) vyjednání trvalého příměří; 5)
uspořádání mírové konference, diskutující zbývající problémy.60 Řešení základních

56

Analysis of the Dayton Negotiations, s. 12.

57

Analysis, s. 7.
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Analysis, s. 8.

59

Rosegrant; Watkins, Getting to Dayton: Negotiating an End to the War in Bosnia. Harvard Business
School, 1999, s. 13. Více viz kapitola 4.3.
60

Getting to Dayton, ss. 14 - 22.
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otázek Holbrooke předjednal v Dohodě na základních principech61 a Dohodě na dalších
základních principech62, které podepsali ministři zahraniĉí tří států v září 1995.
Konference, která se konala na letecké základně v ohijském Daytonu od 1. do 21.
listopadu 1995 a jíţ se úĉastnili Slobodan Milošević, Alija Izetbegović i Franjo
Tudjman, představovala zaĉátek nového paradigmatu v balkánské diplomacii. Svoji roli
sehrál výběr odlehlé a stroze zařízené lokace, stejně jako informaĉní embargo, které
eliminovalo riziko plynoucí z rozhovorů úĉastníků s médii a jejich následné
reinterpretace. Před zahájením jednání se Holbrooke a americký ministr zahraniĉí
Warren Christopher samostatně sešli s kaţdým z prezidentů, aby si ujasnili jejich
priority.
Formát konferenĉních jednání Holbrooke stanovil opět na základě simplifikaĉní
strategie. Vytvořil šest vyjednávacích skupin, které se zabývaly oddělenými otázkami:
dojednáním těsnější dohody o federaci mezi Bosňáky a Chorvaty; ústavními a
volebními záleţitostmi; vojenskými otázkami; problematikou Srbskem okupované
chorvatské Východní Slavonie; sjednocením dosud nejednotných názorů v rámci
Kontaktní skupiny; zbývajícími teritoriálními otázkami, které ovšem měly přijít na řadu
aţ jako poslední.63 V Daytonu se vůbec nehovořilo o otázce Kosova, neboť byla
povaţována za příliš výbušnou a potenciálně ohroţující osud celých jednání. Podobně
se Holbrookovi podařilo odloţit otázku osudu města Brĉko, kdyţ dosáhnul dohody na
jejím pozdějším zodpovězení v arbitráţním řízení.64
Mezi příĉiny koneĉného úspěchu daytonských mírových rozhovorů lze zařadit
nátlakový a konfrontaĉní přístup ke stranám konfliktu, podpořený ochotou ĉlenských
států NATO zasáhnout, kdykoli to bude ţádoucí.65 Zejména Spojené státy tak vţdy
dávaly stranám jasně najevo, jaké jsou existující alternativy nalezení kompromisu.66
Důleţité bylo i Holbrookovo trvání na tom, aby se vše, o ĉem byla řeĉ, objevilo na
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Dohoda na základních principech pro Bosnu a Hercegovinu, Ţeneva, 8. 9. 1995.

62

Dohoda na dalších základních principech pro Bosnu a Hercegovinu. New York, 26. 9. 1995.
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Richard Holbrooke, To End a War. Random House, 1999, s. 225.
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Michael Watkins, ―Strategic Simplification: Towards a Theory of Modular Design in Negotiation―.
International Negotiation, vol. 8, 2003, s. 162.
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Otázkou, zda by k takovému zásahu postaĉoval dosavadní mandát, zaloţený Rezolucí Rady
bezpeĉnosti 836, se zabýváme v kapitole 6.3.
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papíře. Premisa tedy byla, ţe na ĉem nevyznikne shoda v Daytonu, nevznikne uţ
nikdy.67 Díky vhodně zvolené strategii se poslední den jednání podařilo získat iniciály
všech stran jednání pod Rámcovou mírovou dohodu a jejích dvanáct dodatků,
k formálnímu podpisu pak došlo o tři týdny později v Paříţi.

4. Právní analýza Daytonských dohod
Následující pasáţ nabízí struĉnou mezinárodněprávní analýzu Daytonských dohod,
jakoţto dokumentů sui generis, zakládajících nesmírně komplexní právní reţim a
vycházejících z velmi ojedinělého a v mnohém netradiĉního vyjednávacího procesu.
Nejprve se budeme zabývat jejich obsahovou stránkou, poté přejdeme k právní analýze
některých jejich urĉujících aspektů.

4.1. Obsah
4.1.1. Rámcová dohoda
Všeobecná rámcová dohoda je uvozena nanejvýše struĉnou a věcnou preambulí. Ta
hovoří o potřebě nalezení komplexního řešení tragického konfliktu v regionu a zajištění
trvajícího míru a stability a dále se odkazuje k Dohodě na základních principech a
Dohodě na dalších základních principech, stejně jako k uzavřenému příměří. Koneĉně
bere v potaz dohodu, opravňující zástupce Svazové republiky Jugoslávie podepisovat
dokumenty jménem Republiky Srbské.
Za základní úĉel Rámcové dohody, která má spíše proklamativní neţ technický
charakter, je oznaĉeno zaruĉení teritoriální integrity a politické nezávislosti Bosny a
Hercegoviny, spolu se závazkem stran respektovat a zajistit plnění ustanovení
jednotlivých dodatků. Ĉlánek IX zavazuje smluvní strany ke spolupráci se všemi
stranami zúĉastněnými na implementaci mírového řešení, stejně jako ke spolupráci na
vyšetřování a stíhání

váleĉných zloĉinů a dalších porušení

mezinárodního

humanitárního práva. Samostatně je v ĉlánku X vyjádřeno vzájemné uznání
svrchovanosti a nezávislosti Jugoslávie a Bosny a Hercegoviny. Stojí za povšimnutí, ţe
smluvní strany se zavazují k respektu a zajištění dodrţování jednotlivých dodatků,
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Analysis, s. 19. Tento přístup odráţí Holbrookovu principielní nedůvěru k regionu, jíţ vyjádřil i
v rozhovoru po konci jednání. Přepis dostupný online: http://www.pbs.org/newshour/bb/europe/julydec95/bosnia_11-21a.html.
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přestoţe Chorvatsko i Jugoslávie jsou ve vztahu k většině z těchto dodatků třetími
stranami.68
4.1.2. Dodatek 1A: Dohoda o vojenských aspektech mírového uspořádání
Za úĉelem zajištění normálních ţivotních podmínek v Bosně a Hercegovině smluvní
strany v prvním dodatku doslova vyzývají Radu bezpeĉnosti k přijetí rezoluce, jeţ by
zajistila vytvoření nadnárodní ―implementaĉní jednotky‖, pod vedením NATO. Cílem
mise bylo trvalé zastavení nepřátelských akcí mezi Entitami a k tomuto úĉelu obsahuje
první dodatek mnoţství závazných ustanovení. Implementace vojenských opatření se
měla dělit na tři fáze. V první z nich měly Smluvní strany především zajistit staţení
svých jednotek za vymezenou hranici příměří, opustit demilitarizovanou zónu
v Sarajevu a zajistit průjezdnost doĉasného dopravního spojení mezi Sarajevem a
Goraţde – městem, které v nových hranicích entit nemělo silniĉní spojení s Federací.
Druhá fáze zajistila staţení jednotek v oblastech, kde hranice příměří neodpovídala
nově stanovené hranici mezi dvěma entitami (Inter-Entity Boundary Line, „IEBL―).
Koneĉně třetí fáze předvídala navrácení těţké munice do vojenských skladů.
Z právního hlediska je podstatné, ţe s nástupem alianĉní mise IFOR skonĉila
dosavadní mise Spojených národů UNPROFOR, a ţe dodatek přiznal veliteli IFOR
rozsáhlé kompetence, zahrnující právo jeho závazné interpretace.69 Mandát vojenské
mise byl předvídán jako jednoletý, avšak ve skuteĉnosti se po roce IFOR pouze
transformoval v SFOR (Stabilization Force) a později v misi EUFOR Althea, která
v zemi působí dodnes.
4.1.3. Dodatek 1B: Dohoda o regionální stabilizaci
Druhá ĉást prvního dodatku cílí na zajištění stabilního míru v regionu díky vzájemné
spolupráci stran v oblasti bezpeĉnosti. K tomuto úĉelu měly Republika Bosna a
Hercegovina, Federace Bosny a Hercegoviny a Republika Srbská iniciovat jednání pod
záštitou OBSE. Další ustanovení tohoto dodatku směřují na omezení dovozu vojenské
techniky a transparentní nakládání s ní.
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Všeobecná rámcová mírová dohoda pro Bosnu a Hercegovinu, přijata 21. 11. 1995, UN Doc.
S/1995/999, annex, ĉl. II, III, IV, V, VI, VIII. Chorvatsko a Jugoslávie jsou postaveny do pozice garantů
dodrţování smluv ze strany Republiky srbské a chorvatských zástupců v rámci Federace. Více viz Paolo
Gaeta, „The Dayton Agreements and International Law―, EJIL, 7/1996, s. 154.
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4.1.4. Dodatek 2: Dohoda o hranici mezi entitami a souvisejícími
záležitostmi
Významnou podmínkou úspěchu celých jednání byla dohoda o hranici (boundary),
jeţ by oddělovala dvě entity v rámci Bosny a Hercegoviny. Druhý dodatek definoval
základní principy vedení této linie, zejména ve vztahu k oblastem, kde probíhá vodním
tokem. Koneĉná autorita nad delineací hranice byla přiznána veliteli IFOR. Ĉlánek V
pak předvídá arbitráţní řízení podle pravidel UNCITRAL pro oblast Brĉko, které mělo
proběhnout do jednoho roku od vstupu této dohody v platnost.70 Přílohou druhého
dodatku je mapa, na níţ jsou nové vnitřní hranice vyznaĉeny.
4.1.5. Dodatek 3: Dohoda o volbách
Text třetího dodatku zavazuje smluvní strany k zajištění potřebných podmínek pro
konání svobodných a spravedlivých voleb. Hlavní slovo při organizaci a dohlíţení na
jejich průběh však měla mít na základě ţádosti stran OBSE (vĉetně vytvoření volební
komise). Třetí dodatek zároveň stanovuje i podmínky výkonu volebního práva,
spoĉívající v dovršení osmnácti let věku, obĉanství Bosny a Hercegoviny a uvedení
v cenzu z roku 1991. Pro případ budoucích voleb se strany zavázaly vytvořit stálou
volební komisi.
4.1.6. Dodatek 4: Ústava Bosny a Hercegoviny
Přílohou Všeobecné mírové dohody byla také samotná Ústava Bosny a
Hercegoviny, jejíţ specificitu můţeme spatřovat ve dvou základních aspektech:
mezinárodním původu a otevřenosti mezinárodnímu právu.71 Z jejího původu
nemůţeme bez dalšího dovozovat, ţe by se jednalo o ústavu oktrojovanou, neboť
zástupci jejích recipientů se na ústavodárném procesu podíleli. Avšak kontext jejího
vzniku se na jejím textu podepsal nezanedbatelně, jak uvidíme dále.
Ústava je uvozena preambulí, jeţ se odkazuje k potřebě smíření, trţnímu
hospodářství, cílům a principům Charty OSN, územní integritě a politické nezávislosti
Bosny

a

Hercegoviny

k mezinárodnímu

v souladu

humanitárnímu

s mezinárodním
právu,

inspiraci

právem,

plnému

základními

respektu

lidskoprávními

dokumenty a Základním principům dohodnutým v září 1995 v Ţenevě a New Yorku.
70
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Závěr

preambule zní doslova: „Bosňáci, Chorvati a Srbové, jakoţto konstitutivní

(constituent) národy (spolu s Ostatními), a obĉané Bosny a Hercegoviny tímto stanovují
(determine) následující znění Ústavy Bosny a Hercegoviny‖. V této krkolomné
formulaci lze spatřovat rozkroĉení Ústavy mezi tradiĉní kategorii národa a moderní
kategorii obĉanství – další ustanovení však uţ nevyvolávají ţádné pochybnosti o
preferenci prvního zmiňovaného. Za povšimnutí stojí i skuteĉnost, ţe národy/obĉané
Ústavu nepřijímají, avšak pouze „stanovují její znění―, ĉímţ je pravděpodobně dáno
zadost jejímu původu a procesu vedoucímu k jejímu vzniku.72
Samotná Ústava, která nahrazuje základní dokument Republiky Bosna a
Hercegovina z roku 197473, je velmi struĉná – ĉlení se pouze do dvanácti ĉlánků a dvou
dodatků. První ĉlánek stanovuje změnu oficiálního názvu státu na prosté „Bosna a
Hercegovina― a zakotvuje právní kontinuitu nového útvaru, vĉetně ĉlenství v OSN. Dále
definuje základní demokratické principy vĉetně volného pohybu zboţí, sluţeb, kapitálu
a osob, územní kompozici, stanovuje hlavní město (Sarajevo) a vymezuje obĉanství
Bosny a Hercegoviny, stejně jako obĉanství entit.
Druhý ĉlánek zakotvuje přímou pouţitelnost ustanovení Evropské úmluvy o
lidských právech74 a následně poskytuje demonstrativní výĉet chráněných práv,
v zásadě reflektujících ustanovení Úmluvy. K nim se přidává právo vlastnit majetek,
právo na vzdělání a svoboda pohybu a pobytu. Samostatný odstavec je pak věnován
zákazu diskriminace, právu uprchlíků na návrat a především odkazu na první dodatek,
vyjmenovávající patnáct mezinárodních smluv, jejichţ stranou má Bosna a Hercegovina
„zůstat nebo se jí stát―. Koneĉně ĉl. II zavazuje kompetentní orgány státu ke spolupráci
s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii („ICTY―), monitorujícími a
dozorujícími institucemi a dalšími organizacemi autorizovanými Radou bezpeĉnosti
s mandátem týkajícím se lidských práv a humanitárního práva.
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Ve třetím ĉlánku je upraveno vertikální rozdělení kompetencí. První odstavec
vymezuje působnost centrálních orgánů Bosny a Hercegoviny, zahrnující zahraniĉní a
celní politiku, měnovou politiku, imigraĉní politiku a kontrolu letového provozu.
Následně jsou vymezeny závazky entit, především jejich právo navazovat paralelní
vztahy se sousedními státy, pokud jsou sluĉitelné se svrchovaností a územní integritou
státu (to zahrnuje i vstupování do smluvních vztahů se souhlasem Parlamentního
shromáţdění), a povinnost entit ctít mezinárodní závazky Bosny a Hercegoviny. Ve
třetím odstavci je vyjádřen základní princip subsidiarity působnosti entit a dále se skrze
něj integrální souĉástí práva státu i obou entit stávají obecné principy mezinárodního
práva.
Ĉlánek IV ustavuje dvoukomorové Parlamentní shromáţdění, sloţené ze Sněmovny
reprezentantů a Sněmovny národů. Dolní komora má 42 ĉlenů volených poměrným
systémem. Nekonají se do ní však celostátní volby; dvě třetiny poslanců jsou voleny na
území Federace a jedna v Republice Srbské. Princip rozdělení na dvě a jednu třetinu
mandátů se uplatní i v horní komoře, avšak v důsledku v ní musí zasednout vţdy pět
Bosňáků, Chorvatů i Srbů. Nejsou přitom voleni přímo, ale parlamenty kaţdé z entit.
Princip etnického zastoupení se dle tohoto ĉlánku uplatní i při volbě vedoucích funkcí.
Velmi specificky je vymezen zákonodárný proces – kaţdé rozhodnutí má totiţ být
přijatou prostou většinou, zahrnující alespoň třetinovou podporu delegátů z kaţdé
entity. Není-li tomu tak, předseda a místopředsedové komory se sejdou k soukromému
jednání, kde se mají pokusit vyjednat konsensus. Neuspějí-li, je rozhodnutí přijato
prostou většinou hlasů delegátů, nevysloví-li se proti návrhu více neţ dvě třetiny
delegátů z libovolné entity. Dále mají zástupci kaţdého z národů moţnost většinově
napadnout jakýkoli návrh Parlamentního shromáţdění jako ohroţující „ţivotní zájmy―
(vital interests) toho kterého národa – rozhodnutí musí být následně přijato ve
Sněmovně reprezentantů většinou delegátů kaţdého z konstitutivních národů.75 Imunita
volených zástupců se vztahuje pouze na jednání vykonávaná v souvislosti s mandátem.
Mandát Předsednictva Bosny a Hercegoviny je upraven v pátém ĉlánku. Jeho tři
ĉlenové jsou přímo voleni na ĉtyři roky, opět podle národnostního klíĉe. V působnosti
předsednictva je především zahraniĉní politika, bezpeĉnostní politika, sestavování
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Více o důsledcích těchto specifických vyvaţovacích opatření v kapitole 5.2.3.
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rozpoĉtu, výkon rozhodnutí Parlamentního shromáţdění a jmenování rezortních
ministrů, kteří jsou odpovědni Sněmovně reprezentantů.

Podobně jako poslanci, i

ĉlenové Předsednictva mohou napadnout navrţený dokument pro jeho rozpor
s ţivotními zájmy národa.
Šestý ĉlánek ústavy zřizuje Ústavní soud Bosny a Hercegoviny, třetinu z jehoţ ĉlenů
má

vybírat

předseda

Evropského

soudu

pro

lidská

práva

po

konzultaci

s Předsednictvem, nezvolí-li Parlamentní shromáţdění odlišný způsob. Jurisdikce soudu
se vztahuje na ústavní spory mezi entitami navzájem, mezi entitami a Bosnou a
Hercegovinou nebo mezi institucemi Bosny a Hercegoviny. Dále Ústavní soud plní roli
odvolacího orgánu v ústavních věcech rozhodovaných jakýmkoli jiným vnitrostátním
soudem a také rozhoduje o otázkách jemu předloţených obecnými soudy.
Ĉlánek VII upravuje postavení Centrální banky, jakoţto jediné instituce vydávající
měnu a rozhodující o monetární politice. Ĉlenové Výkonné rady jsou voleni
Předsednictvem a ze svého středu si vybírají Guvernéra.
Osmý ĉlánek se ve struĉnosti zabývá veřejnými rozpoĉty. Stanoví, ţe Parlamentní
shromáţdění kaţdoroĉně schvaluje státní rozpoĉet předkládaný Předsednictvem,
z něhoţ je hrazen chod centrálních institucí a dodrţování mezinárodních závazků. Jeho
příjmová stránka má být zajišťována podle klíĉe 2/3 : 1/3.
Ĉlánek IX, nazvaný obecná ustanovení, zakazuje přístup k voleným a veřejným
funkcím osobám obviněným ICTY a dále se zabývá odměnami za veřejné funkce.
V desátém ĉlánku je upravena procedura změny Ústavy, jeţ je moţná
dvoutřetinovou většinuou přítomných zástupců ve Sněmovně reprezentantů. Explicitně
je však zakázán zásah do ĉlánku II. upravujícího lidská práva a svobody.
Jedenáctý ĉlánek Ústavy odkazuje na přechodná ustanovení ve druhém dodatku.
Poslední ĉl. XII upravuje úĉinnost Ústavy, jeţ je vázána na podpis Všeobecné
rámcové dohody a dále stanovuje povinnost entitám pozměnit do tří měsíců své ústavy
tak, aby byly s touto ústřední Ústavou v souladu.
Lze uzavřít, ţe nová Ústava Bosny a Hercegoviny je velmi nadstandardně otevřená
mezinárodnímu právu a zejména pak mezinárodní ochraně lidských práv, coţ se odráţí
mj. v zahrnutí principů mezinárodního práva pod prameny práva vnitrostátního, uvedení
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výĉtu mezinárodních smluv, ke kterým má stát přistoupit, v přímé aplikabilitě
mezinárodního lidskoprávního instrumentu ĉi zapojení Evropského soudu pro lidská
práva do výběru vnitrostátních ústavních soudců. To vše je moţné vnímat jako důsledek
specifického ústavodárného procesu, který v tomto případě neprobíhal na vnitrostátní
úrovni76.
4.1.7. Dodatek 5: Dohoda o arbitráži
Velice struĉný pátý dodatek odkazuje na text Dohody na základních principech
přijaté v Ţenevě v září roku 1995, kdyţ zavazuje Federaci Bosny a Hercegoviny a
Republiku Srbskou řešit vzájemné spory v rozhodĉím řízení.
4.1.8. Dodatek 6: Dohoda o lidských právech
Kromě katalogu lidských práv uvedeném v ĉl. II(3) Ústavy, se identický seznam,
vycházející z obsahu a struktury Evropské úmluvy o lidských právech, nachází také
v prvním ĉlánku šestého dodatku. Tento dodatek dále upravuje vytvoření Komise pro
lidská práva, která se má skládat z Kanceláře ombudsmana77 a Komory pro lidská
práva. Obě instituce měly dohlíţet na dodrţování EÚLP a především řešit případy
diskriminace.
Dle ustanovení ĉl. V má být ombudsman (na první období jmenovaný předsedajícím
OBSE) obecnou institucí přijímající stíţnosti na porušení lidských práv. Výsledkem
jeho šetření je zpráva obsahující příslušná doporuĉení. Nebude-li se jimi příslušný
subjekt nebo orgán řídit, má být zpráva předána Vysokému představiteli nebo můţe být
zahájeno řízení před Komorou. Mezi ombudsmanovy pravomoci patří přístup ke všem
oficiálním dokumentům, vĉetně utajovaných skuteĉností.
Naopak Komora pro lidská práva, sloţená ze zástupců zvolených oběma entitami a
Výborem ministrů Rady Evropy, byla institucí judiciálního typu, v jistém ohledu
kopírující strukturu Evropského soudu pro lidská práva. Plnila funkci druhé
lidskoprávní instance po ombudsmanovi, ale bylo moţné se jí dovolat i přímo. Avšak
aby mohl být případ před Komorou projednán, musela být naplněna řada kritérií, vĉetně
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Tyto skuteĉnosti je velice podnětné nahlíţet v kontextu srovnání s textem ústav jednotlivých entit.
Srov. Ústava Federace Bosny a Hercegoviny z 18. 3. 1994 a Ústava Republiky srbské z 28. 2. 1992.
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Za povšimnutí stojí pouţití termínu „ombudsman― namísto v souĉasnosti jiţ běţnějšího
korektního„ombudsperson―.
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neexistence jiného úĉinného prostředku nápravy. Rozhodnutí Komory byla závazná a na
jejich implementaci dohlíţela OBSE, spolu s Vysokým představitelem. Její mandát
vypršel ke konci roku 2003 v návaznost na vstup Bosny a Hercegoviny do Rady
Evropy.78
Koneĉně třetí kapitola šestého dodatku zavazuje smluvní strany k podpoře aktivit
nevládních a mezinárodních lidskoprávních organizací a zároveň v ní smluvní strany
formálně ţádají mezinárodní organizace a instituce o monitoring lidskoprávní situace
v zemi.
4.1.9. Dodatek 7: Uprchlíci a vysídlené osoby
Jelikoţ válka po sobě zanechala přibliţně 800 000 aţ jeden milion bosenských
uprchlíků79, bylo téma jejich návratu podstatnou souĉástí celých mírových rozhovorů.
Sedmý dodatek k Rámcové dohodě se proto týká výhradně této problematiky. První
kapitola dodatku směřuje k ochraně uprchlíků a vysídlených osob. V první řadě je v ní
připomínáno jejich právo návratu, vĉetně navrácení zanechaného majetku, popřípadě
přiměřené náhrady. Strany se zavazují zamezit veškerým aktivitám na svém území,
které by svobodnému návratu osob mohly bránit. V tomto závazku je obsaţena i změna
diskriminující legislativy a správní praxe, tvrdé postihy odvetných aktů a zajištění
odpovídajících podmínek k návratu. Vytvoření repatriaĉního plánu bylo úkolem
Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky („UNHCR―), s nímţ měly smluvní strany úzce
spolupracovat. Závěreĉné ustanovení první kapitoly garantuje amnestii navrátivším se
osobám v minulosti obviněným v souvislosti s konfliktem.
Druhá kapitola dodatku zřizuje Komisi pro vysídlené osoby a uprchlíky, základem
jejíhoţ mandátu je rozhodování sporů o navrácení majetku a která můţe autoritativně
rozhodovat o věcných právech k nemovitostem. K tomuto úĉelu byl také vytvořen
zvláštní Fond majetku při Centrální bance Bosny a Hercegoviny.
4.1.10. Dodatek 8: Dohoda o Komisi k ochraně národních památek
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Oficiální informace o Bosně a Hercegovině ve vztahu k Radě Evropy dostupné online:
http://hub.coe.int/country/bosnia-and-herzegovina.
79

Pro konkrétní data k uprchlíkům, viz např. U.S. Committee for Refugees World Refugee Survey 2002 Bosnia
and
Herzegovina,
10.
6.
2002.
Dostupné
online
na
UNHCR:
http://www.unhcr.org/refworld/country,,USCRI,,BIH,,3d04c1470,0.html.
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Osmý dodatek vymezuje působnost specializovaného orgánu památkové péĉe.
Hlavní slovo při výběru ĉlenů Komise bylo věnováno Generálnímu řediteli UNESCO.
Komise rozhoduje návrhy na zápis objektů do seznamu Národních památek. Ĉl. XI
stanovil Komisi pětiletý mandát, který byl později prodlouţen a pozměněn rozhodnutím
Předsednictva.80
4.1.11. Dodatek 9: Dohoda o vytvoření veřejných korporací Bosny a
Hercegoviny
V zájmu nezbytné pováleĉné rekonstrukce infrastruktury, zajišťující plynulý chod
státních institucí byla devátým dodatkem zřízena Komise o veřejných korporacích,
jejímţ úkolem bylo vybudování adekvátní organizaĉní struktury těchto organizací a
zajištění jejich úspěšného a dlouhodobého fungování. Tento dodatek výslovně zřizuje
Dopravní korporaci urĉenou k provozování dopravních zařízení a předvídá vytvoření
dalších analogických korporací.
4.1.12. Dodatek 10: Dohoda na civilní implementaci mírového uspořádání
Desátým dodatkem je ustavena funkce Vysokého představitele s madátem
monitorovat implementaci mírového uspořádání, zajišťovat spolupráci zainteresovaných
stran, koordinovat aktivity civilních organizací, usnadňovat řešení sporů, úĉastnit se
schůzek dárcovských organizací, podávat pravidelné zprávy o implementaci
zainteresovaným stranám81 a spolupracovat s Komisařem mezinárodní policejní bojové
jednotky. Význam této instituce podtruhuje skuteĉnost, ţe Vysoký představitel je na
základě ĉl. V nadán koneĉnou autoritou k interpretaci tohoto dodatku
V návaznosti na ustanovení desátého dodatku byla 9. prosince 1995 na
konferenci Londýně zaloţena Rada pro implementaci míru82, kolektivní orgán se
zastoupením 55 zemí a organizací. Tento orgán má úzké vazby na Vysokého
představitele a v roce 1997 například rozhodl o rozšíření jeho pravomocí83.
4.1.13. Dodatek 11: Dohoda o Mezinárodní policejní pracovní skupině
80

Srov. rozhodnutí Předsednictva k aktualizovanému mandátu Komise k ochraně národních památek
z 21. 12. 2001.
81

V ĉl. I(f) jsou demonstrativně vyjmenovány OSN, EU, USA, Ruská federace.

82

Dopis Generálnímu tajemníkovi informující o výsledku ustavující konference Rady pro implementaci
míru z 12. 12. 1995, UN Doc. S/1995/1029.
83

Podrobně viz kapitola 5.1.2.
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K naplnění Ústavou předvídaného cíle zajištění bezpeĉného prostředí pro všechny
osoby je posledním dodatkem k Všeobecné rámcové dohodě předvídáno zaloţení
Mezinárodní policejní pracovní skupiny („IPTF―), s mandátem vymezeným Radou
bezpeĉnosti OSN. Jedenáctý dodatek se zabývá základními otázkami fungování tohoto
orgánu a jeho organizaĉní strukturou. V případě nespolupráce smluvních stran nebo
jejich obstrukcí s aktivitami Skupiny má podle ĉl. V Komisař IPTF pravomoc
notifikovat Vysokého představitele a ţádat jej o nápravu.

4.2. Právní charakter Daytonských dohod
Aĉkoli je výsledek jednání v Daytonu v ĉeštině obvykle shrnován pod název
Daytonská dohoda (celým jménem pak Všeobecná rámcová mírová dohoda pro Bosnu a
Hercegovinu84), jako mnohem příhodnější se jeví oznaĉení

v mnoţném ĉísle, tj.

Daytonské dohody. To v ĉeském kontextu takřka nenalezneme, zatímco pojem ―Dayton
Peace Accords‖ je v anglickojazyĉném prostředí pouţíván zcela běţně.85 Přestoţe se
totiţ dokumenty samy prezentují jako Všeobecná rámcová dohoda spolu s dvanácti
dodatky a dohodou o připojení iniciálů, ve skuteĉnosti je kaţdý z těchto dokumentů
individuálně signován (aĉkoli ne vţdy tím samým způsobem a těmi samými subjekty) a
má tedy povahu samostatné mezinárodní smlouvy. 86 Specifická je situace u Ústavy, jak
uvidíme dále.

4.3. Smluvní strany
Samostatnou a v mnohém kontroverzní kapitolou je otázka smluvních stran, kterým
plynou z Daytonských dohod závazky.
Pod Rámcovou mírovou dohodou pro Bosnu a Hercegovinu nalezneme podpisy
zástupců Republiky Bosna a Hercegovina, Republiky Chorvatsko a Svazové republiky
Jugoslávie, spolu s podpisy svědků (witnesses) – zvláštního vyjednavaĉe za Evropskou
unii a zástupců Francie, Německa, Ruska, Spojeného království a Spojených států, tj.
ĉlenů Kontaktní skupiny. Historický precedens k tomuto postupu lze nalézt v jednáních

84

Obvyklé jsou i další varianty vycházející z nesjednoceného překladu anglického názvu General
Framework Agreement for Peace in Bosnia in Herzegovina.
85

Viz například webové stránky amerického ministerstva
http://www.state.gov/www/regions/eur/bosnia/bosagree.html.
86

zahraniĉí.

Dostupné

online:

Srov. Vídeňská úmluva o smluvním právu podepsaná 23. 5. 1969, UNTS vol. 1155, p. 331, ĉl. 2(a).
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z Camp Davidu v roce 1978 a Washingtonské mírové smlouvě mezi Egyptem a
Izraelem z roku následujícího.87 V těchto případech však Spojeným státům plynuly ze
smluv i konkrétní závazky směřující k vymáhání jejich dodrţování, zatímco v případě
svědeckých podpisů třetích stran pod Rámcovou dohodou mají závazky pouze politický
charakter.88
Pod dodatky 1A, 1B, 2, 3, 6, 7, 8, 10 a 11 se nacházejí podpisy zástupců Republiky
Bosna a Hercegovina, Federace Bosny a Hercegoviny a Republiky srbské. V případě
dodatků 1B (regionální stabilizace) a 10 (civilní implementace mírového uspořádání)
jsou smluvními stranami kromě výše zmíněných taktéţ Chorvatsko a Jugoslávie.
Podpisy zástupců těchto dvou států jsou připojeny i k dodatkům 1A a 2, upravujícím
vojenské aspekty dohody a hranici mezi entitami. Avšak v tomto případě Chorvatsko a
Jugoslávie nevystupují jako smluvní strany, ale zaujímají roli podporovatelů
(endorsers). Obecná garanĉní povinnost vyplývající jim z Rámcové dohody, je tak
v těchto případech prohloubena a na rozdíl od „svědectví― šesti subjektů v případě
Rámcové dohody, má charakter právního závazku. Tomuto výkladu napovídá také
skuteĉnost, ţe Chorvatsko i Jugoslávie svůj garanĉní závazek vůĉi třetím stranám
potvrdily analogickými jednostrannými prohlášeními v sérii dopisů adresovaných
ministrům zahraniĉí „svědeckých― států. Rozsah odpovědnosti Chorvatska a Jugoslávie
za jednání aktérů, kteří (přinejmenším de jure) nepodléhali výkonu jejich svrchované
moci, lze oznaĉit za bezprecedentní.89
Signatáři dodatků ĉ. 5 a 9, které se týkají vztahů mezi entitami, jsou pouze Federace
Bosny a Hercegoviny a Republika srbská. Zatímco Republika srbská měla vlastní
ústavu, soustavu státních orgánů a jiţ v dubnu 1992 vyhlásila nezávislost90, Federace
Bosny a Hercegoviny, zaloţená v roce 1994 podpisem Washingtonské dohody, byla
v době Daytonské konference spíše fiktivní entitou, postrádající základní znaky státu.91
Z politických a praktických důvodů (neexistovala soustava centrálních institucí
87

Mírová smlouva mezi Izraelem a Egyptem z 26. 3. 1979.

88

Srov. Dayton and international law, s. 154.

89

Srov. jednostranná prohlášení k Daytonským mírovým smlouvám. Úvaha je dále rozvedena v Dayton
and International Law, ss. 154-5.
90

Odvolací soud Spojených států 11. října 1995 konstatoval, ţe Republika srbská „naplňuje kritéria státu
ve všech kritériích stanovených mezinárodním právem―. Srov. Kadic v. Karadzic, US Court of Appeals
Cases Nos. 1541, 1544, 13. 10. 1995.
91

Dayton and International Law, s. 158-9.
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vykonávajících svrchovanou moc nad oběma entitami) však byla pro úĉely jednání
oběma entitám přiznána subjektivita v rovnocenném rozsahu, aby jim byla vstupem
Ústavy v platnost opět záhy odebrána.92
V této souvislosti dále vyvstává otázka role, kterou hrála delegace federativní
Jugoslávie ve vztahu k bosenským Srbům. Jak jiţ bylo zmíněno výše, v preambuli
Rámcové dohody nalezneme odkaz na zmocnění jugoslávských zástupců podepisovat a
implementovat příslušné ĉásti dohod, které se týkají Republiky Srbské – a tedy ji
v plném rozsahu zastupovat. Jugoslávský ministr zahraniĉí také podepsal veškeré
dokumenty, jichţ byla Republika Srbská smluvní stranou. Avšak text smlouvy z 29.
srpna 1995 poĉítá pouze s vytvořením jednotné delegace, sloţené z jedné poloviny ze
zástupců Jugoslávie a z druhé ze zástupců Republiky Srbské, pod vedením Slobodana
Miloševiće. Tento kolektivní orgán není moţné ipso facto povaţovat za oprávněného
zástupce Svazové republiky Jugoslávie. Subjekt, který byl zastupován, je třeba
v kaţdém jednotlivém případě identifikovat na základě toho, koho daná smlouva svým
obsahem zavazuje. Důvodem, proĉ byla delegace vnímána jako jugoslávská, byla reálná
dominance prezidenta Miloševiće, majícího mj. rozhodující hlas v případě patové volby
uvnitře delegace, stejně jako absence přítomnosti Radovana Karadţiće a Ratka Mladiće,
na něţ byl v té době jiţ ICTY vydán mezinárodní zatykaĉ.93
Zvláštní pozornost si vyţaduje dodatek ĉ. 4, tedy Ústava Bosny a Hercegoviny.
Aĉkoli se pod textem nachází podpisy zástupců Republiky Bosna a Hercegovina,
Federace Bosny a Hercegoviny i Republiky Srbské, nejedná se prima facie na rozdíl od
ostatních dodatků o samostatnou mezinárodní smlouvu. Kaţdý ze tří zmíněných
subjektů totiţ k textu ústavy připojil pouze jednostrannou deklaraci, v obsahu
analogickou, ale nikoli identickou. Není zcela zřejmé, proĉ byl takový postup pouţit
v tomto a pouze v tomto případě. Kaţdopádně se však jeví, ţe z právního hlediska
Ústava skuteĉně není samostatným dokumentem, ale pouze přílohou Všeobecné
rámcové dohody. Lze tak dovodit z ĉl. XII Ústavy, který váţe její platnost na podpis
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Subjektivita je entitám tedy přiznána na základě aplikace koncepce uznání (recognition conception),
srov. Roland Portman, Legal Personality in International Law, Cambridge University Press, 2010, ss. 8082. Argumentem pro přiznanou suverenitu můţe být oznaĉení bosenského konfliktu za konflikt
mezinárodní. Srov. Prosecutor v. Blaskić, para. 341.
93

Rozsáhlejší úvahu nabízí Dayton and International Law, s. 150-2.
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Rámcové dohody a který také stanoví její ústavní právní sílu.94 Připojené deklarace lze
tedy vnímat jako mající politický a symbolický význam, zejména legitimizují přijetí
Ústavy ze strany Republiky srbské.

4.4. Platnost a účinnost
Aĉkoliv celý text dohod byl vypracován jiţ během jednání v Ohiu, jediným
dokumentem, který skuteĉně vzešel v platnost a úĉinnost v Daytonu 21. 11. 1995, byla
Dohoda o připojení iniciálů k Rámcové dohodě.95 V ní se Republika Bosna a
Hercegovina, Republika Chorvatsko a Svazová republika Jugoslávie zavazují k podpisu
všech relevantních smluv v Paříţi, kterýţto závazek je stvrzen připojením iniciálů Aliji
Izetbegoviće, Slobodana Miloševiće a Franja Tudjmana pod kaţdý z dokumentů. A to i
přesto, ţe v případě dodatků 3-9 a 11 druzí dva jmenovaní vůbec nezastupovali smluvní
strany. Tímto specifickým instrumentem, připomínajícím smlouvu o smlouvě budoucí,
mělo být zajištěno uspořádání slavnostní podpisové ceremonie, podtrhující roli
evropských států v celém procesu a zároveň zamezeno vzniku jakéhokoli ex post
manévrovacího prostoru kteréhokoli ze tří přítomných zástupců stran.96 Dodrţení tohoto
závazku se hned následující den rozhodla garantovat také Rada bezpeĉnosti OSN, kdyţ
sice suspendovala veškerá restriktivní opatření vůĉi stranám dohod, avšak pro případ
nepřipojení formálního podpisu za Svazovou republiku Jugoslávii, na níţ dosavadní
sankce dopadaly nejvíce, bylo rozhodnuto o automatickém obnovení sankĉních opatření
po uplynutí pětidenní lhůty.97 14. prosince v Paříţi poté skuteĉně došlo k podpisu všech
relevantních dokumentů.

4.5. Jazyk

94

Dayton and International Law k takto jednoznaĉnému závěru nedochází. Lze jen spekulovat, zda je to
důsledkem přehlédnutí ĉl. XII. Dílĉí otázkou je, zda je moţné daytonskou Ústavu vůbec vnímat jako
legitimní nástupkyni původní Ústavy z roku 1974. Aĉkoli se k tomu v ĉl. XII/1 hlásí, je zřejmé, ţe nebyl
naplněn proces předvídaný původní Ústavou k jejímu pozměnění. Daytonskou Ústavu je nutné nahlíţet
jako zcela nový dokument a původní Ústavu povaţovat zkrátka za opuštěnou a zapomenutou v důsledku
proběhlé krize. Tím je podpořeno vnímání nového reţimu jako diskontinuitního historického okamţiku.
Srov. Sienho Yee, „The New Constitution of Bosnia and Herzegovina―. EJIL, 7/1996, ss. 176-181.
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Podobně jako v případě dalších ĉástí Daytonských dohod, byl i zde aplikován ĉl. 12/1/a VÚSP,
zaruĉující vstup smlouvy v platnost dnem podpisu, bez nutnosti vnitrostátního ratifikaĉního procesu.
96

Dayton and International Law, s. 150.
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Rezoluce Rady bezpeĉnosti 1022 (22. 11. 1995), UN Doc S/RES/1022.
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Vzhledem k okolnostem vzniku Daytonských dohod nepřekvapí, ţe jejich ústředním
jazykem je angliĉtina. Zatímco Všeobecná rámcová dohoda je vypracována
v „bosenském, chorvatském, anglickém a srbském jazyce a kaţdý z textů je stejně
autentický―98, všech dvanáct dodatků bylo sjednáno v anglickém jazyce bez
explicitiního uvedení této skuteĉnosti. To platí i v případě dodatku ĉ. 4, Ústavy Bosny a
Hercegoviny. Nastala tedy bezprecedentní situace, kdy ústřední zákon státu není sepsán
v jeho úředních jazycích. Teprve deset let od platnosti Ústavy se přistoupilo k jejímu
překladu do tří oficiálních jazyků.99 Naproti tomu, anglický jazykový původ Dohody o
připojení iniciálů je na jejím konci výslovně uveden.100

5. Implementace Daytonských dohod
U všech normativních systémů je nezbytné zkoumat, jakým způsobem je v průběhu
ĉasu reflektují jejich subjekty. Má-li být systém funkĉní, je nutné, aby jím vytvořená
pravidla recipienti respektovali a vnímali jejich závaznost. Zda tak budou ĉinit
z vnitřního přesvědĉení ĉi ze strachu z vnější represe, je v tuto chvíli vedlejší.
Na rozdíl od práva vnitrostátního, jehoţ bezprostředními adresáty jsou vesměs
jednotlivci, mezinárodní právo veřejné v obecné rovině necílí na jedince, nýbrţ na
státy, mezinárodní organizace a další specifické subjekty. Podstatnou roli směrem
k sociologické orientaci mezinárodního práva sehrál vývoj posledního století, vedoucí
k rozmachu humanitárního práva a práva lidských práv.101 Je třeba mít na mysli, ţe
k tomu, aby jakákoli oblast práva plnila roli hybatele spoleĉenské změny, nelze od ní
ţádat přísnou korespondenci se „spoleĉenským substrátem―102, neboť tím by ztrácela
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svoji normativní funkci.103 Avšak zároveň, jak argumentoval jiţ před stoletím Max
Huber, efektivní mezinárodní právo se nesmí stát ani příliš odlouĉeným od spoleĉenské
základny, na níţ stojí.104
Ústředním definiĉním znakem mezinárodního práva ve vestfálském systému však
nadále zůstává státocentrismus a princip svrchovanosti.105 Kontakt mezinárodního práva
s jedincem jakoţto sloţkou spoleĉnosti je proto z podstaty věci zprostředkovaný, coţ
ovšem neznamená, ţe by nebyl významný. Za prostředníka tohoto kontaktu lze oznaĉit
státní entitu, definovanou v širším smyslu skrze vnitrostátní politickou realitu. Politické
elity v postavení státních orgánů jsou tak na jednu stranu vázány mezinárodním právem
a na stranu druhou jsou konstituovány aktuální spoleĉenskou poptávkou, coţ vyvolává
pnutí. Přestoţe státy mají na dodrţování mezinárodního práva apriorní zájem106,
kritický rozpor mezi jeho poţadavky a spoleĉenskou akceptací důsledků těchto
poţadavků se nutně projevuje kulminujícím dilematem, které dlouhodobě nemůţe neţ
vyústit v porušení jejich mezinárodněprávních závazků, případně ve změně obsahu
těchto závazků.
Pro zkoumání našeho případu je proto nezbytné poloţit si otázku, do jaké míry
právní reţim zaloţený diskontinuitním zásahem mezinárodního práva v podobě
Daytonských dohod odpovídal aktuálním a dlouhodobým náladám dominantních sloţek
bosenské spoleĉnosti. Za předpokladu, ţe se tento reţim107 nebyl a není schopen
prostřednictvím nejrůznějších právních a dalších významných mechanismů alespoň do
nejmenší přijatelné míry přiblíţit poţadovanému spoleĉenskému statu quo, je-li tento za
daných podmínek vůbec myslitelný, jsme nuceni konstatovat existenci situace popsané
v předchozím

odstavci

a

všeobecné

selhání

jednoho

z nejodváţnějších

a

nejradikálnějších zásahů mezinárodního spoleĉenství do státní svrchovanosti v dějinách.
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Východiskem vyluĉujícím eventualitu totálního zhroucení klíĉových veřejných institucí,
majícího dalekosáhlé důsledky, by v takovém případě byla pouze zásadní změna
dosavadního státoprávního reţimu, uskuteĉněná buď s hlasitým ĉi tichým souhlasem
mezinárodního spoleĉenství, nebo dokonce přes jeho odpor. Reflexe spoleĉenskopolitického vývoje od roku 1995 dosud, která je tématem této kapitoly, by měla
napomoci uchopení aktuálních perspektiv daytonského systému.
Z kontextu jasně vyplývá, ţe ţádný z hlavních architektů daytonského uspořádání
nepředpokládal jeho rychlou a hladkou implementaci. Právě proto se mu také dostalo
silného zastání mezinárodního spoleĉenství, jehoţ tlak měl pomoci překonání porodních
bolestí při zavádění tohoto, do jisté míry oktrojovaného, státoprávního reţimu. Mnoho
věcných, logických a formálních nedostatků, které Všeobecná rámcová mírová dohoda
a jejích dvanáct dodatků vykazují, však splnění tohoto nesmírně sloţitého úkolu uĉinilo
téměř nedosaţitelým.
Nemůţe být ambicí této práce popisovat detailně veškeré (aĉ vesměs nesmírně
zajímavé) relevantní spoleĉensko-politické proměny Bosny a Hercegoviny posledních
osmnácti let. Zmapujeme proto jen některé základní aspekty bezprostředně se váţící
k implementaci Daytonských dohod, které lze pro téma naší práce povaţovat za urĉující
ĉi typické. Jako nedocenitelný zdroj informací poslouţí zprávy domácích i
mezinárodních institucí a především nevládních organizací. Pro přehlednost rozlišíme
aspekty, které jsou převáţně právního charakteru v uţším smyslu (tj. jejichţ realizace
byla nebo je především otázkou legislativní úpravy a jejího vymáhání) a aspekty, které
zde zjednodušeně nazýváme jako sociologické a státovědné (tj. mající širší spoleĉenský
ĉi politický rozměr, přesahující moţnosti právní regulace).

5.1. Právní aspekty
5.1.1. Volby
Lakmusovým papírkem naplnění ĉi nenaplnění daytonských cílů jsou volby – a to
jak, co do svého výsledku, tak i organizace a průběhu. V tomto ohledu těţko nazvat
první postdaytonská léta jinak neţ selháním.108 Všeobecná rámcová dohoda ve spojení
se třetím dodatkem předvídala konání voleb do devíti měsíců od vstupu smluv

108

International Crisis Group, Report No. 80: Is Dayton Failing? Sarajevo, 1999, s. 12 .
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v platnost. Doĉasná volební komise ustavená OBSE měla zajistit takové institucionální
zázemí, aby volby byly svobodné a spravedlivé. Bylo také předvídáno, ţe se do té doby
jiţ vrátí znaĉná ĉást z milionu uprchlíků. K tomu však nedošlo.109
Volbám v roce 1996 předcházela vyhroceně nacionalistická kampaň a přestoţe
OBSE varovala, ţe podmínky konání svobodných voleb nejsou naplněny, Kontaktní
skupina trvala na jejich konání v předvídaném termínu – připomeňme, ţe prezidentu
Clintonovi se jednalo o moţnost prezentace zahraniĉněpolitického úspěchu ve volebním
roce. V důsledku byly volby poznamenány mnoţstvím podvodů a nesrovnalostí
(například v některých oblastech dosáhla volební úĉast 105 %). Aby zamezila moţnosti
úspěšného napadení výsledku voleb, týden po jejich konání Doĉasná volební komise
raději skartovala veškeré odevzdané hlasovací lístky. Co do výsledku nabídlo hlasování
analogický obraz s volbami z roku 1990 a prakticky se rovnalo censu.110 OBSE
konstatovala nesplnění minimálních poţadavků stanovených v Kodaňských závazcích,
především v oblasti registrace, mediální prezentace, kampaně a svobody pohybu.111
Ještě kritiĉtější situace nastala při odloţených komunálních volbách, konaných
v říjnu roku 1997. Volná interpretace ustanovení třetího dodatku umoţnila voliĉům
hlasovat v obvodech, kde roku 1991 neměli bydliště (coţ předpokládal ĉl. IV dodatku o
volbách), coţ otevřelo cestu volebnímu gerrymanderingu. Přestoţe tedy například
v devatenácti okresech v oblasti Republiky srbské byly v roce 1991 Srbové v menšině,
za daných podmínek byli schopni zajistit dostateĉnou podporu voliĉů pro srbské strany.
Výjimkou se stalo město Srebrenica, kde však mezinárodní spoleĉenství nebylo
schopno po více neţ rok výsledek voleb efektivně vynutit, a kde byl dokonce v roce
1999 spáchán atentát na bosňáckého úředníka.112
Všeobecné volby v roce 1998 přinesly křeslo prezidenta Republiky srbské veliteli
paramilitárních jednotek a zakladateli Srbské radikální strany Republiky srbské
Nikolovi Poplašenovi. Stalo se tak přes, nebo právě kvůli podpoře, jíţ projevoval Západ
dosavadní prezidentce, ultranacionalistce proměněné v pragmatiĉku Biljaně Plavĉić.
109
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Jinak ovšem nacionalistické strany v těchto volbách ztratily, coţ OBSE prezentovala
jako významný pokrok. Volby však zároveň provázely technické problémy, které
mnoha voliĉům zcela znemoţnily úĉast.113
V dubnu 2000 proběhly další, dosud nejsvobodnější a nejspravedlivější komunální
volby, které i svým výsledkem dávaly urĉitou naději do budoucna. 114 Následující
parlamentní volby na konci téhoţ roku se jiţ odehrály pod vlivem smrti Fanjo
Tudjmana a odstavení Slobodana Miloševiće od moci, kteréţto události vedly
k demokratickým změnám v Chorvatsku i Srbsku. Atmosféra předvolební kampaně i
zmíněné volby samotné však potvrdily přítomnost nacionalistické rétoriky a silnou
pozici radikálních stran, především v Republice srbské. Hlavním vítězem voleb se
nicméně stal Izetbegovićův „korunní princ― (a hlavní vyjednavaĉ za Republiku Bosna a
Hercegovina v Daytonu) Haris Silajdţić. Ten ve své kampani jako první poukázal na
zásadní nedostatky v implementaci Daytonských dohod a za toto selhání volal
mezinárodní spoleĉenství k odpovědnosti.115
Parlamentní volby v roce 2002 byly přelomové ve dvou ohledech – dohled nad nimi
převzaly bosenské orgány a zástupci byli poprvé voleni na ĉtyřletý mandát místo
dvouletého. Nezbytnou podmínkou pro tyto změny bylo přijetí nového volebního
zákona. Role OBSE byla zredukována na dohled nad průběhem voleb, které
v základních kritériích naplňovaly mezinárodní standardy. Co do svého výsledku tyto
volby reflektovaly rostoucí roztříštěnost bosenské politické scény při zachování
postavení nacionalistických stran.116
Po smrti bosňáckého hrdiny a předního politika Aliji Izetbegoviće následovaly
komunální volby v roce 2004 – první, které byly financovány z rozpoĉtu Bosny a
Hercegoviny, první, v nichţ byli starostové voleni přímo a také první volby vůbec do
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zastupitelstva oblasti Brĉko. OBSE průběh těchto voleb oznaĉila za úspěšný krok
v demokratickém vývoji země. Urĉujícím tématem voleb nicméně zůstala národnostní
témata, spíše neţ lokální problémy.117
Všeobecné parlamentní a prezidentské (i.e. předsednictva Bosny a Hercegoviny)
volby konané v roce 2006 byly vnímány jako urĉující pro budoucnost země. Dosavadní
vlády se totiţ nebyly schopné shodnout na potřebné reformě Ústavy a zatímco bosňácké
strany pod vedením Harise Silajdţiće nepřestávaly hovořit o moţnosti zrušení
Republiky srbské, Srbští politici nadále oponovali prohlášeními o jejím moţném
odtrţení.

Neméně

závaţné

ekonomické

problémy

země,

zejména

obrovská

nezaměstnanost, před volbami zaktivizovaly mladou generaci do hnutí Dosta! Úřadující
Vysoký představitel Schwarz-Schilling v této době oznámil záměř k ĉervnu 2007 zrušit
svůj úřad118, coţ předpokládalo převzetí skuteĉné moci centrálními orgány. Výsledek
voleb mezi bosňáckým a chorvatským etnikem bylo moţné vykládat jako odráţející
urĉitý ústup nacionalismu, v Republice srbské však nikoliv.119
V komunálních volbách roku 2008 však jiţ nacionalistické strany zvítězily i v rámci
Federace – především z důvodu nízké volební úĉasti ve městech, kde jinak převládala
podpora menších multietnických stran. Viditelným důsledkem této situace se stal
faktický kolaps správy Mostaru, města tvrdě postiţeného bosňácko-chorvatskou válkou
a dosud rozděleného podle etnických linií. Hlavním poraţeným voleb se stala Strana
pro Bosnu a Hercegovinu Harise Silajdţiće, zatímco v Republice srbské upevnila své
dominantní postavení Strana nezávislých sociálních demokratů Milorada Dodika, pro
svoji nacionalistickou rétoriku záhy vylouĉená ze Socialistické internacionály.120
Dosud poslední všeobecné parlamentní a prezidentské volby proběhly 3. října 2010.
Výrazného úspěchu v nich dosáhla Sociálně demokratická strana Bosny a Hercegoviny,
multietnická alternativa vůĉi tradiĉním nacionalistickým stranám. Tento volební
výsledek však v důsledku vedl ke zdlouhavému ustavování vlády Federace Bosny a
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Hercegoviny a faktickému zablokování situace na celostátní úrovni, které trvalo aţ do
konce roku 2011. Do povolebních vyjednávání se promítly i trvající neshody mezi
představiteli Bosňáků a Chorvatů (druzí jmenovaní opakovaně obviňovali Bosňáky
z toho, ţe ve volbách do předsednictva zaškrtli chorvatského a nikoli bosňáckého
kandidáta, ĉímţ znemoţnili chorvatskému národu vyjádřit svoji svobodnou vůli121).
Podle zprávy OBSE volby nicméně proběhly v souladu s mezinárodními standardy.122
V pořadí páté komunální volby od zavedení daytonského uspořádání se konaly na
podzim roku 2012. Kandidovalo v nich na 190 politických stran a uskupení, ĉímţ se
země stala světovým rekordmanem v poĉtu politických stran na obyvatele. Přestoţe
umírněné strany zaznamenaly urĉitý nárůst voliĉů, největší podpory se dostalo bosňácké
konzervativně-nacionalistické Straně demokratické akce. V oblasti Srebrenice trvalo tři
týdny, neţ byly zveřejněny koneĉné výsledky, potvrzující v úřadu starosty bosňáckého
politika.123
Schopnost voleb přivádět k moci umírněné strany a vytvářet stabilní politické
prostředí nelze v horizontu sedmnácti let, které dosud uplynuly od přijetí Daytonských
mírových smluv, povaţovat za prokázanou. Skuteĉností zůstává, ţe převáţná většina
politických stran nadále získává voliĉskou přízeň díky nacionalistické rétorice.
Nezřídka přitom jde o taková uskupení, která se původně profilovala umírněně.
Institucionální slabost státních institucí je podtrhována neschopností politických aktérů
dojít k udrţitelnému kompromisu, jak se zcela zřejmě ukázalo po posledních
parlamentních volbách. Podíl na existující fragmentaci má nepochybně jak samo
daytonské uspořádání, tak i konkrétní politici.
Jak však zřejmě vyplývá ze třetího dodatku Daytonských dohod, primárním cílem
bylo zajistit volby svobodné, spravedlivé, nepoznamenané zastrašováním voliĉů, jimţ
by předcházela svobodná a otevřená předvolební kampaň. Z tohoto hlediska jsme
nuceni konstatovat, ţe za uplynulých sedmnáct let došlo k zásadnímu pokroku. Volby
jsou organizovány i financovány státními institucemi a z procedurálního hlediska
121
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vesměs naplňují mezinárodní standardy. Avšak pro budoucnost Bosny jako státu to
nemusí být dostaĉující. Po volbách v roce 2010 prorokoval analytik International Crisis
Group Srecko Latal: „[Ĉ]ekají-li nás stejné ĉtyři roky, jako byly ty předchozí, dostane
se země na hranu dezintegrace. A je velice nepravděpodobné, ţe by ta proběhla v
míru.‖124 Případ Bosny a Hercegoviny názorně vyjevuje, ţe mezi svobodnými volbami
a stabilním politickým prostředím neexistuje přímá vazba. Cesta ke konsensuální a
efektivní vnitrostátní politice je o mnoho komplikovanější a vyţaduje na prvním místě
kultivaci stranického prostředí. Z tohoto hlediska se původně pozitivní trend
v posledních letech obrátil opaĉným směrem a podíváme-li se na rétoriku představitelů
jednotlivých stran, zdá se být stále agresivnější a nesmiřitelnější.125 To jistě není situace,
která by daytonskému systému slouţila ke cti.
5.1.2. Role Vysokého představitele
Jedním ze základních kamenů v komplikované ústavní architektuře postdaytonské
Bosny a Hercegoviny se stal Úřad Vysokého představitele. Je nutné mít na paměti, ţe se
nejedná o zvláštního vyslance generálního tajemníka OSN (Special Representative – v
souĉasnosti existuje s mandátem mj. pro Afghánistán, Kosovo, sexuální násilí
v ozbrojených konfliktech ĉi násilí na dětech), ani zvláštního zmocněnce generálního
tajemníka OSN (Special Envoy – v souĉasnosti existuje s mandátem mj. pro HIV
v Africe ĉi globální vzdělávání)126, ani jiný podobný post vázaný na autoritu nejvyššího
představitele OSN. Jde o ad hoc vytvořený úřad sui generis, disponující
bezprecedentními formálními pravomocemi.
Tak tomu ale nebylo vţdy – švédský expremiér Carl Bild se jako první Vysoký
představitel během svého dvouletého působení mohl opírat pouze o vágní formulace
uvedené v desátém dodatku k Všeobecné rámcové dohodě (viz kapitola 4.1.12.) a
k řádnému výkonu funkce mu chyběly adekvátní nástroje.127 V polovině roku 1996 na
své druhé konferenci Rada pro implementaci míru konstatovala, ţe následující období
bude zahrnovat celou řadu úkolů, při jejichţ řešení má Vysoký představitel hrát ústřední
124
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úlohu a Rada se zavázala „mu k tomu zajistit nezbytné prostředky―.128 Kvalitativní
změnu ve vnímání postu Vysokého představitele však můţeme identifikovat aţ
v souvislosti s nástupem Madeleine Albrightové do funkce americké ministryně
zahraniĉí a Tonyho Blaira jako britského premiéra a novým přístupem velmocí
k bosenskému problému.
V prosinci 1997 proběhla další konference Rady, jejímţ hlavním výstupem byla
autorizace Vysokého představitele k rozsáhlým zásahům do vnitrostátního dění, známá
pod názvem „bonnské pravomoci―. Tyto zahrnují následující práva:


organizovat setkání spoleĉných institucí a předsedat jim;



přijímat doĉasná opatření v případě nechopnosti stran se dohodnout;



přijímat další opatření k implementaci Mírových dohod a hladkému
fungování spoleĉných institucí, vĉetně práva odvolat veřejné ĉinitele
porušující Dohody.129

Přijaté úpravy mandátu byly bezpochyby ĉiněny v zájmu uskuteĉnění politického
pokroku v zemi. Stojí za povšimnutí, ţe Vysoký představitel na svých webových
stránkách dodnes podotýká, ţe „převládajícím principem [jeho] ĉinnosti v Bosně a
Hercegovině je koncept domácí odpovědnosti (domestic responsibility)―

130

. Přitom

nelze popřít, ţe se po bonnské konferenci stal nejvyšším suverénem ve formálně
nezávislé zemi, disponujícím téměř neomezenými pravomocemi a neodpovědným vůĉi
obyvatelstvu Bosny a Hercegoviny. Zda nově získané nástroje bude Vysoký představitel
schopen vyuţít ke vĉasné a udrţitelné implementaci Daytonských dohod a zda tento
stav akceptují domácí představitelé, bylo v okamţiku jejich přijetí těţké předvídat.
Jak ukázal další vývoj, schopnost Vysokého představitele dostát svému mandátu a
smysluplně uţít svěřených pravomocí závisela zcela zásadně na osobnostních
specifikách té které do funkce jmenované osoby. Zatímco španěl Carlos Westendorp
uţíval bonnských pravomocí spíše zřídka, jeho nástupce Wolfgang Petritsch, působící
128
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ve funkci od léta 1999, průměrný poĉet jejich vyuţití ztrojnásobil na dvanáct
měsíĉně.131 Ve svém působení se Petritsch zaměřil především na umoţnění návratu
uprchlíků a normalizaci vztahů se srbskými radikály. Musel však ĉelit také problému
vzrůstajícího chorvatského separatismu, neboť chorvatská vláda prostřednictvím strany
HDZ finanĉně podporovala chod paralelních chorvatských institucí. Celý problém
Petritsch v roce 2001 efektně utlumil uzavřením Hercegovaĉky banky, přes kterou
nezákonné dotace přitékaly. Za jeho působení se také podařilo ustavit pohraniĉní stráţ,
která zabezpeĉila do té doby prostupnou hranici mezi Srbskem a Republikou srbskou.132
V kontextu událostí 11. září a konfliktu v Kosovu přestala být Bosna v době
následujícího předání Úřadu Vysokého představitele ve středu zájmu mezinárodního
spoleĉenství. Nastupující Lord Paddy Ashdown, matador britské politiky a bývalý voják
nicméně zvolil odlišný styl od svých předchůdců-diplomatů.133 Při svém nástupu
představil ambiciózní plán, jehoţ úĉelem bylo vytvoření stabilních politických institucí
a ukonĉení mezinárodního protektorátu, zahrnující samotné působení Vysokého
představitele. Ashdown si však taktéţ uvědomoval nezbytnost ekonomického růstu.
K uskuteĉnění svých cílů se nebál v dosud největší míře vyuţívat svěřených pravomocí
a také svého privilegovaného postavení v Londýně i Washingtonu.134 Kauza Republiky
srbské dodávající zbraně Saddámu Husajnovi Ashdownovi poslouţila k prosazení
vzniku jednotné bosenské armády v roce 2005, stěţejnímu kroku, sniţujícímu
pravděpodobnost znovuvypuknutí konfliktu. Aĉkoli reformu policie se nakonec
uskuteĉnit nepodařilo, „buldozer―135 Ashdown na zaĉátku roku 2006 předával svému
nástupci zemi v nadějné situaci, nastoupené na cestě do Evropské unie. Za svůj
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paternalismus, zosobněný ve větě pronesené vůĉi bosenských poslancům: „[ĉ]ím více
budete reformovat vy, tím méně budu muset já―136, byl nicméně také terĉem kritiky.137
Těţko hledat osobnost svému předchůdci tak nepodobnou, jako byl Christian
Schwarz-Schilling. Někteří jmenování tohoto německého diplomata, otevřeně
podporovaného kancléřkou Angelou Merkelovou, přivítali jako potřebný posun po
ĉtyřech letech Asdownova působení, které bylo spíše vládnutím. V praxi se ale
Schwarz-Schillingův toporný přístup a nevůle uţívat svěřených kompetencí ukázaly být
podstatným krokem zpět.138 Nový Vysoký představitel se ve snaze vystříhat se uţívání
bonnských pravomocí nedokázal dostateĉně hlasitě postavit za navrhovanou ústavní
reformu, která měla posílit centrální instituce a která následně těsně neprošla
parlamentem. To podnítilo radikalizaci následné předvolební kampaně, která mj.
zahájila přeměnu premiéra Republiky srbské Milorada Dodika z umírněného socialisty
ve výraznou tvář srbského nacionalismu.139 Kdyţ rok po svém nástupu pod tlakem
Angely Merkelové Schwarz-Schilling rezignoval na snahu o prodlouţení mandátu140,
Bosna a Hercegovina byla opět silně polarizovánou zemí, která ztratila dříve nabyté
pozitivní perspektivy.
Jeho nástupcem v úřadu, který měl být podle Schwarz-Schillingových slov
z předchozího roku v ĉervnu 2007 původně zcela zrušen141, se stal slovenský diplomat
Miroslav Lajĉák. Pod jeho vedením se Bosně a Hercegovině proti předpokladům
podařilo na konci roku 2007 parafovat a o půl roku později oficiálně podepsat
Stabilizaĉní a asociaĉní dohodu s EU, za coţ si nový Vysoký představitel vyslouţil titul
„osobnosti roku― od srbského i bosenskochorvatského tisku.142 K ukonĉení působení
Vysokého představitele však ani za Lajĉáka nedošlo, spíše naopak. Rada pro
implementaci míru na svém zasedání v únoru 2008 poprvé jasně definovala kritéria
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podmiňující uzavření kanceláře Vysokého představitele.143 Tyto se však jako celek
nepodařilo naplnit dodnes. Pozice Miroslava Lajĉáka byla z podstaty věci oslabená tím,
ţe se jednalo o představitele malého státu bez prominentního postavení u zástupců
velmocí. V této situaci po dvouletém působení přijal nabídku stát se slovenským
ministrem zahraniĉí.
Nahradil jej po Petritschovi jiţ druhý korutantský Slovinec, bývalý kulturní atašé na
rakouské ambasádě v Praze a překladatel děl Václava Havla do Slovinštiny Valentin
Inzko. Ten se jiţ nedlouho po svém jmenování uvedl vyhozením dvou vysoce
postavených policistů.144 Jinak však Inzko působí jako umírněná a kompromisní
osobnost, coţ je nepochybně jeden z důvodů, proĉ je v souĉasnosti nejdéle slouţicím
Vysokým představitelem v historii.
V roce 2011 došlo k opětovnému personálnímu oddělení postu Vysokého
představitele a Zvláštního představitele Evropské unie, které z praktických důvodů
předchozích deset let zastávala vţdy jedna a tatáţ osoba. Unijní snaha o posílení svého
vlivu v zemi k prosazení nezbytných ústavních a dalších změn vyústila v převzetí ĉásti
dosavadní agendy Valentina Inţka Dánem Peterem Sorensenem. Tato změna však nutně
oslabila autoritu Vysokého představitele a jeví se být krokem zpět.
Další působení Valentina Inzka probíhá v kontextu vnitřní krize Evropské unie a
oslabování její přitaţlivosti a posilování mocenských zájmů Ruska a Turecka. V této
situaci Inzko slouţí jako vděĉný terĉ útoků představitelů Republiky srbské, kteří ĉím
dále otevřeněji hovoří o moţnosti odtrţení. Vysokým představitelem pravidelně
publikované zprávy o alarmující situaci v zemi jsou poté vykládány jako důkaz selhání
jeho samotného.145
Je jistě moţné kritizovat domácí aktéry za jejich nevstřícný postoj k Úřadu
Vysokého představitele. Je však zároveň nepochybné, ţe dlouhodobé působení této
nejvyšší autority postrádající legitimitu od obyvatel a odpovědnost vůĉi nim, odráţí
urĉité intervencionistické tendence západních zemí a jejich přehlíţivost ke standardním
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politickým procesům. Vysoký představitel dosazený mezinárodním spoleĉenstvím a
vystupující jako v zásadě neomezený suverén můţe ĉi dokonce má povaţovat svůj
vlastní názor za nadřazený úsudku domácích politiků. V situaci, kdy nejvýznamnějších
kroků kupředu dosáhli právě ti Vysocí představitelé, kteří se nebáli svěřených
pravomocí plně vyuţívat, nesmíme zapomínat, ţe samotná existence těchto pravomocí
je něĉím mimořádným, z podstaty věci nedemokratickým a v dlouhodobém kontextu
zcela jistě spoleĉensky škodlivým. Přitom bez existence koneĉné autority typu
Vysokého představitele si existenci Daytonského uspořádání téměř nelze představit.146
Schizofrenní situaci, v jaké se tak nutně nachází kaţdý Vysoký představitel, není třeba
dále připomínat.
Na závěr stojí za to si povšimnout, ţe roli vysokého představitele zastávají pouze
zástupci evropskounijních států. USA stály ve věci personálního naplnění úřadu
stranou, ať jiţ (zpoĉátku) proto, ţe na převzetí hlavní ĉásti odpovědnosti za řešení
bosenského konfliktu trvali z politických důvodů Evropané a nebo (později) z důvodu
Americké nevůle ušpinit si nevděĉným a pravděpodobně neefektivním angaţmá ruce a
podkopat autoritu.147 Je však zároveň pravidlem, ţe první zástupce Vysokého
představitele je amerického původu.
5.1.3. Lidskoprávní rozměr a případ Sejdić – Finci
Jiţ první letmý pohled na Všeobecnou rámcovou mírovou dohodu a jejích dvanáct
dodatků naznaĉuje, ţe ústavní rámec Bosny a Hercegoviny vychází z principu
partikularismu lidských práv, kdyţ zcela zásadním způsobem upřednostňuje a
zvýhodňuje urĉité skupiny (zde národy) před zbytkem populace. Zároveň se zajištěním
kolektivních práv však Ústava skrze odkaz na mezinárodní dokumenty, zejména
Evropskou úmluvu o lidských právech, akcentuje také rovnost všech obĉanů a zákaz
diskriminace.148 Obou uvedených úrovní rovnosti (mezi konstitutivními národy a mezi
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jedinci) v rámci dvou vytvořených entit přitom v praxi přirozeně není moţné
dosáhnout.149
Pozoruhodná je uţ sama skuteĉnost, ţe urĉujícím kritériem se v daytonském
systému stala národnost, jakoţto z podstaty věci subjektivní charakteristika. Na tomto
místě je vhodné připomenout, ţe v kontextu Balkánu je národnost, v kontrastu vůĉi
modernímu evropskému pojetí, vnímána prizmatem vrozených znaků jako je příjmení,
jazyk ĉi vyznání. Od dob Války v Jugoslávii, která byla bezpochyby především válkou
mezi národy, v regionu tedy znovu otevřeně převládá historicky podmíněné vnímání
národnosti jako objektivní, kvantifikovatelné kategorie.150
V systému převládajícího lidskoprávního univerzalismu po druhé světové válce
bývá snahou specifická práva přiznávat pouze skupinám ipso facto znevýhodněným,
ohroţeným ĉi marginalizovaným. Ve většině vyspělých spoleĉností proto získávají
zvláštní ochranu příslušníci národnostních, etnických, jazykových, sexuálních ĉi dalších
menšin. Příznaĉné je, ţe v Bosně a Hercegovině je tomu v zásadě zcela naopak –
specifické postavení zde náleţí právě nejrozšířenějším národnostním skupinám, a to na
úkor těch výrazně menšinových.
Nepochybně nebylo v zájmu Kontaktní skupiny, jakoţto mediátorů mírových
rozhovorů, aby koneĉný dokument odporoval lidskoprávním standardům. Nakonec,
problematická diskriminaĉní ustanovení se nenacházela v textu ţádné z dohod o
základních principech151 a do textu byla vloţena aţ během závěreĉných jednání na
nátlak zúĉastněných stran.152 Uznání privilegovaného postavení tří národů se v dané
chvíli mohlo jevit jako nezbytná podmínka pro dosaţení jakéhokoli udrţitelného
výsledku.153 Tlak na odstranění diskriminaĉního ústavního rámce však nebyl dostateĉný

149

Human Rights in Bosnia and Herzegovina, s. 64.

150

Relevantní otázce různých způsobů a vrstev sebeidentifikace a jejich dopadu se věnuje podkapitola
5.2.3.
151

Srov. Dohoda na základních principech pro Bosnu a Hercegovinu, Ţeneva, 8. 9. 1995, Dohoda na
dalších základních principech pro Bosnu a Hercegovinu. New York, 26. 9. 1995.
152

Sejdić and Finci v. Bosnia and Herzegovina, ECtHR App. nos. 27996/06, 34836/06 (Judgment), 22.
12. 2009, para. 13.
153

Zdá se zkrátka, ţe snaze uzavřít mír mezi třemi stranami muselo během daytonských jednání ustoupit
téměř vše, vĉetně propracované postkonfliktní strategie. Srov. The Dayton Dilemma, s. 51.

44

ani v nadcházejících letech, kdy se těţiště aktivit mezinárodního spoleĉenství místo
toho přesunulo směrem k budování stabilních centrálních institucí.154
Kritice pro porušování lidských práv ĉelily Daytonské dohody od samého poĉátku
své existence.155 Skuteĉně viditelným symbolem se však aţ po ĉtrnácti letech stalo
rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva („ESLP―) ve věci Sejdić a Finci proti
Bosně a Hercegovině156, které bylo zaloţeno stíţnostmi dvou osob romské, resp.
ţidovské národnosti na nemoţnost ucházet se o funkce v Předsednictvu Bosny a
Hercegoviny a Sněmovně reprezentantů. Je nepochybné, ţe díky odkazu na závazné
mezinárodní lidskoprávní dokumenty a zejména přímo aplikovatelnou Evropskou
úmluvu o lidských právech157 byla Ústava země v tomto ohledu od poĉátku
dokumentem vnitřně rozporným. Velký senát Soudu v rozsudku nicméně nešel tak
daleko, aby zavrhnul Daytonské dohody jako takové. Místo toho připomněl, ţe
mediátoři zamýšleli, aby se Ústava stala „dynamickým instrumentem― a diskriminaĉní
opatření byla v průběhu ĉasu odstraněna.158 Relevantní ĉlánky Ústavy Soud reflektuje
ve světle vývoje uplynulých ĉtrnácti let s akcentem na postoj zainteresovaných
mezinárodních organizací k problému. Argumentaci vlády, ţe „ĉas dosud nedozrál pro
vytvoření politického systému jednoduše reflektujícího většinovou volbu― Soud odmítl
s poukazem na názor Benátské komise Rady Evropy, ţe existují alternativní
mechanismy sdílení moci, které by přitom netvořily neprostupnou překáţku přístupu
obĉanů k voleným funkcím.159 Převáţnou většinou hlasů proto konstatoval porušení
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International Crisis Group, Europe Briefing No. 68: Bosnia’s Gordian Knot: Constitutional Reform.
Sarajevo/Istanbul/Brussels, 2012, s. 2.
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M. Tomić-Malić, Dayton Peace Agreement: Four Years of Experience - Position of the Democratic
Alternative. BiH Roundtable, Sarajevo, 2000, s. 8.Urgence k nápravě přicházely i od Výboru proti muĉení
a Výboru pro lidská práva (cit.in Sejdić Finci, para. 19).
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Sejdić and Finci v. Bosnia and Herzegovina, ECtHR App. nos. 27996/06, 34836/06 (Judgment), 22.
12. 2009
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Ĉlenským státem Rady Evropy a tedy podléhající jurisdikci ESLP se však Bosna a Hercegovina stala
aţ v roce 2002. Spolu s tím se země zavázala s pomocí Benátské komise provést revizi Ústavy. Pro
analýzu pouţitých mechanismů Rady Evropy, srov. Adéla Kábrtová, „Transitional justice and the Council
of Europe – a special emphasis on the Sejdic and Finci Case―. International Journal of Rule of Law,
Transitional Justice and Human Rights, Vol. 2, Sarajevo, 2011.
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Sejdić Finci, para. 14.
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Sejdić Finci, paras. 34, 48.
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zákazu diskriminace; v případě Sněmovny reprezentantů ve spojitosti s právem na
svobodné volby, v případě voleb do Předsednictva jako samostatně stojícího práva.160
Případ Sejdić-Finci je sice zlomový, ale přirozeně nepostihuje všechny podstatné
lidskoprávní výzvy, kterým země ĉelí, především se netýká dalších generací lidských
práv. Samotná Ústava přitom odkazuje také na aplikovatelnost mnoha mezinárodních
dokumentů chránících hospodářská, sociální a kulturní práva a Bosna a Hercegovina je
v souĉasnosti řádnou smluvní stranou CESCR, CERD, CRC i CEDAW, stejně jako 77
úmluv ILO. Vysoko nastavený standard ochrany však tato rozvojová země161 není
schopna v praxi bezezbytku naplňovat. Specifickým problémem je přijímání odlišné
právní úpravy na úrovni Federace a Republiky srbské. Avšak i v situaci existující
harmonizované legislativy ĉi

sjednocující judikatury je implementace a vymáhání

práva stále nedostaĉující. 162
5.1.4. Snahy o ústavní reformu ve světle perspektivy členství v EU
Rozhodnutí ve věci Sejdić a Finci jednou provţdy postavilo představitele Bosny a
Hercegoviny před povinnost dohodnout se na příslušné změně Ústavy. 163 To
neznamená, ţe by do té doby neexistovaly ţádné podobné snahy – s postupem ĉasu jich
spíše přibývalo. Nalezení průchozího řešení, které by bylo akceptovatelné pro všechny
zainteresované strany, vytvořilo soustavu alespoň v základních aspektech funkĉních
centrálních institucí a zároveň plně respektovalo lidská práva, však zůstává dosud
nenaplněnou výzvou.
Jiţ v roce 2004 varoval Vysoký představitel Paddy Ashdown, ţe „představitelé
Bosny a Hercegoviny si zaĉínají uvědomovat, ţe stojí před rozhodnutím: zachovat
stávající Ústavu a nést ekonomické, sociální a politické následky, nebo provést potřebné
ústavní změny pro to, aby se Bosna a Hercegovina stala stabilním, funkĉním a
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Sejdić Finci, paras. 50, 56.
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Srov.
seznam
rozvojových
států
Světové
banky,
dostupný
http://data.worldbank.org/about/country-classifications/country-and-lending-groups.

online:
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Viz např. Human Rights in Bosnia and Herzegovina, s. 16 (právo na práci), s. 42 (sociální
zabezpeĉení), s. 54 (ochrana rodiny).
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Připomeňme, ţe Vysocí představitelé zastávají konzistentní názor, ţe změna Ústavy státu nespadá do
jejich pravomocí. Sejdić Finci, para. 17.
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prosperujícím státem v rámci Evropské unie.―164 Nedlouho poté byl Benátskou komisí a
Spojenými státy vypracován dosud nejslibnější návrh ústavní reformy. Předjednanou
podporu však stáhly dvě menší strany a návrhu nakonec chyběly dva hlasy k přijetí.165
Případ Dervo Sejdiće a Jakoba Finciho se poté stal skuteĉným zosobněním
odsouzení bosenského diskriminaĉního politického systému a transpozice rozsudku do
domácí legislativy se stala opakovaně vyslovovaným základním poţadavkem téměř
všech v Bosně angaţovaných mezinárodních organizací. To zahrnuje i Evropskou unii,
vidina ĉlenství v níţ je pro všechny státy bývalé Jugoslávie stále velkou motivací
k domácím reformám.166 Unie ve věci přitom zaujala velmi nekompromisní postoj.
Stabilizaĉní a asociaĉní dohoda sice byla podepsána ještě před vydáním rozsudku, ve
skuteĉnosti však ani po ratifikaci posledním ĉlenským státem v únoru 2011 kvůli
nekompatibilitě Ústavy s EÚLP nevstoupila v platnost.167 V „cestovní mapě― Bosny a
Hercegoviny ke kandidátskému statusu, publikované v polovině roku 2012 Evropskou
komisí, patří případu Sejdić Finci první místo.168 Bez příslušné transpozice nemůţe
země podat „věrohodnou přihlášku ke ĉlenství―.169 Tuto pozici zopakovala na poĉátku
roku 2013 delegace EU v Bosně i komisař pro rozšíření Štefan Füle, který zároveň
varoval, ţe v případě nepřijetí změn nemusí EU uznat výsledky všeobecných voleb
v roce 2014.170
Přestoţe je ústavní reforma na vrcholu bosenské politické agendy a přestoţe
všechny vlivné politické strany akceptují její nezbytnost 171, soustředěný tlak
mezinárodního spoleĉenství dosud nepřinesl ovoce a země míjí jeden stanovený termín
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Session Report from the 60th Plenary Session of the Venice Commission, Council of Europe, CDLPV(2004)003, 3. 11. 2004, p. 18
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Podle navrţené reformy měla být zcela zrušena Sněmovna národů, Předsednictvo nahrazeno jediným,
nepřímo voleným prezidentem a většinu exekutivních pravomocí měl převzít předseda vlády. Více viz
Bosnia‘s Gordian Knot, s. 2.
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Srov. například nedávnou dohodu mezi Srbskem a Kosovem. Piotr Smolar, „Serbia and Kosovo sign
historic agreement―. The Guardian, 30. 4. 2013.
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„Bosnia-EU relations put on hold―. Radio.net, 26. 4. 2011.
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za druhým. Stále přitom ani není zcela zřejmé, jakým směrem by se měla ústavní
reforma ubírat. Zatímco převáţná většina bosenských Srbů prosazuje odstředivé
tendence a posílení pravomocí jejich republiky s déledobou perspektivou úplného
odtrţení Republiky srbské172, Bosňáci naopak usilují o reintegraci země. Jazýĉkem na
vahách tak mohou být Chorvaté, kteří jako nejmenší ze tří národů budou především
poţadovat zachování rovnoprávného postavení vůĉi ostatním dvěma. Mnoho z nich
však jiţ dnes prezentuje separatistické tendence, kdyţ argumentují pošlapáváním svých
ústavních práv v rámci Federace.173 Chorvatsko samo v posledních letech otevřeně
vystupovalo na podporu územní celistvosti Bosny a Hercegoviny, ale to se můţe změnit
v okamţiku jeho vstupu do EU.174
Není přitom vůbec zaruĉeno, ţe změna Ústavy ve smyslu rozsudku Sejdić – Finci
bude znamenat kvalitativní převrat a povede k vytvoření spravedlivých a efektivních
politických struktur. Lze si představit víceméně kosmetickou úpravu, kdy by byly
odstraněny kritéria národnosti a ĉást kandidátů by byla volena v rámci Republiky
srbské, ĉást poté v převáţně bosňáckých kantonech Federace a ĉást v kantonech
převáţně chorvatských. Tím by bylo po formální stránce dosaţeno souladu s rozsudkem
Sejdić-Finci, avšak v praxi by se změnilo jen velmi málo. International Crisis Group ve
své zprávě z roku 2012 přesvědĉivě argumentuje, ţe je nezbytná hlubší revize systému.
K té mohou vést jen rozhovory o ĉlenství s EU, která by proto měla opustit svůj
nesmiřitelný postoj a uĉinit reformu cílem, nikoli podmínkou dialogu.175 Situace však
takové změně paradigmatu ze strany Unie zatím nenasvědĉuje.

5.2.

Sociologické a státovědné aspekty

5.2.1. Teorie rozdělení
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Bojana Barlovac, „Dodik: Republika Srpska Will Be Independent―. Balkan Insight, 5. 10. 2012.
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Z hlediska moţné akceptace daytonského uspořádání bosenskou spoleĉností – nebo
snad přesněji řeĉeno spoleĉnostmi176 – se ústředním problémem jeví být otevřenost
mírových dohod zcela protichůdným interpretacím, co do své hodnotové orientace.
Podobně jako v případě Kosova, ztělesněném v osudu rezoluce Rady bezpeĉnosti
1244177, ani zde nebylo mezinárodní spoleĉenství s to nabídnout jasnou odpověď na
otázku, zda povaţuje rozdělení státu za přijatelné řešení etnicky podmíněného
váleĉného konfliktu.178 V rozhovoru pro americkou televizi PBS bezprostředně po konci
vyjednávání v Daytonu (a pod oĉividným vlivem obav, zda uzavřená dohoda přinese
udrţitelný mír), hlavní americký vyjednavaĉ Richard Holbrooke zaváhal uţ při
odpovědi na dotaz, zda je Bosna a Hercegovina podle nového uspořádání skuteĉně
jednou zemí.179 Otázce, zda je rozdělení státu efektivním, udrţitelným a spravedlivým
řešením konfliktu vnitrostátního původu, přitom mezinárodní spoleĉenství ĉelilo jiţ
dávno před Daytonem.180
Obhájci teorie rozdělení státu (partition theory) argumentují, ţe se jedná o
nejhumánnější řešení v případě existence rozsáhlé etnické války. Na rozdíl od
ideologických konfliktů, jejichţ původci jsou nuceni si stále znovu získávat „hlavy i
srdce lidu―, jsou zde totiţ preference úĉastníků konfliktu (vĉetně těch nepřímých)
rigidní a transparentní. To se týká i jejich rozlišovacích znaků, v praxi proto neexistuje
moţnost „přejití na druhou stranu―, splynutí ĉi odbourání odlišností181. Bezpeĉnostní
dilema, které tyto konflikty vyvolávají, lze tedy podle zastánců teorie rozdělení řešit
pouze a jen fyzickou separací, zahrnující přesuny obyvatelstva. Pováleĉné dělení by
176

Oznaĉovat obyvatelstvo území Bosny a Hercegoviny jako spoleĉnost v jednotném ĉísle totiţ znamená
přehlíţet zásadní kulturní rozdíly a absenci pevných a trvalých vazeb jednotlivých národů. Zároveň je
zřejmé, ţe znaĉná ĉást těchto dichotomií vznikla aţ v souvislosti s váleĉným konfliktem. K definici
spoleĉnosti viz http://oxforddictionaries.com/definition/english/society. Pro zjednodušení budeme
nicméně i nadále pouţívat pojem v jednotném ĉísle.
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Rezoluce Rady bezpeĉnosti 1244 (10. 6. 1999), UN Doc S/Res/1244.
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demografické změny―. Srov. Nicholas Sambanis, „Partition as a Solution to Ethnic War―. World Politics,
vol. 52, 2000, s. 445.
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mělo tuto skuteĉnost respektovat, neboť snaha o dosaţení statu quo ante můţe vést
pouze k intenzivnějšímu násilí, má podněcovat etnické ĉistky a bránit deeskalaci
konfliktu. Řešení směrem k usmíření, multietnicitě a odmítající přesuny obyvatelstva
mají být z podstaty věci nefunkĉní, protoţe neřeší bezpeĉnostní dilema vyplývající
ze vzájemné nedůvěry komunit.182
Kritici teorie rozdělení hledí nad rámec její intuitivní přitaţlivosti. Rozdělení
nazírají jako omezující řešení – mezietnická spolupráce má být myslitelná i po
předchozí obĉanské válce, zejména pokud je opřena o bezpeĉnostní garanci třetího
aktéra.183 Rozdělení je navíc bezpochyby řešením velmi radikálním, které (především
v aspektu přesunů obyvatel) můţe vyvolávat nepřiměřené lidské utrpení a porušovat
lidská práva. V praxi se ukázalo, ţe rozdělení nemusí být primárně realizací práva
národa na sebeurĉení, jako spíše důsledkem zásahu třetí strany, jeţ nezřídka jedná pod
vlivem hesla „rozděl a uteĉ―, coţ můţe v důsledku vést k eskalaci konfliktu a neřízeným
etnickým ĉistkám.184 Kromě toho je v podstatě nemyslitelné, aby vzniknuvší státní
útvary byly dokonale etnicky ĉi národnostně homogenní a reziduální menšiny bývají
vystaveny vysokému riziku spoleĉenské i politické represe a diskriminace. Koneĉně
dělení státu můţe podle kritiků zakládat nebezpeĉný precedens, který se projeví
zvýšením poĉtu odštěpeneckých hnutí všude na světě.185
Na otázku, kterému z nabízených pohledů na rozdělení státu dávají přednost, nabízí
Daytonské dohody rozporuplné odpovědi. Většina komentářů se přiklání k tomu, ţe
jakkoli je omezené, jedná se přece jenom o rozdělení.186 Tato interpretace se opírá
zejména o následující aspekty daytonského uspořádání: omezenou soustavu centrálních
182

„If it is impossible for groups to live together in a heterogeneous state, perhaps it is better for them to
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territorially concentrated.― Donald L. Horowitz, Ethnic Groups in Conflict. University of California
Press, 1985, s. 588. Srov. také Kaufmann, Chaim, „Possible and Impossible Solutions to Ethnic Civil
Wars―. International Security, vol. 20, 1996.
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186

„Tzv. mírová dohoda (...) je ve skuteĉnosti dohodou o rozdělení s únikovou klauzulí pro vnější
mocnosti.― Troubled History of Partition, s. 1. Daytonské uspořádání je také oznaĉováno jako „rozdělení
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orgánů a úplnou soustavu orgánů entit; moţnost entit vstupovat samostatně do závazků
s dalšími státy a navazovat s nimi „speciální paralelní vztahy―; zachování samostatných
vojsk (sjednocena v r. 2005). Opaku nasvědĉují proklamace o teritoriální integritě a
suverenitě Bosny a Hercegoviny a související ĉlenství státu v OSN, později Radě
Evropy a dalších organizacích; vytvoření řádného ústředního parlamentního tělesa a
Ústavního soudu; integrovaný trh a jasně artikulovaná snaha o návrat uprchlíků a
rekonstrukci spoleĉnosti.
V měsících následujících po přijetí Daytonských dohod se objevilo mnoţství
komentářů, které volaly po plnohodnotném rozdělení země, zahrnujícím zrušení
bosňácko-chorvatské federace, jeţ měla být pouze a jen důsledkem nátlaku Spojených
států.187 Je skuteĉností, ţe prezident Tudjman – o Miloševićovi nemluvě – se vţdy
klonil k myšlence rozdělené Bosny, coţ potvrzuje schůzka v Karadjordjevu, slavný
nákres mapy rozdělené Bosny na hotelový ubrousek, stejně jako jeho podpora váleĉným
zloĉincům z dob bosensko-chorvatského konfliktu.188 V tomto ohledu bylo moţné
souhlas Chorvatska s Washingtonskou dohodou z roku 1994 nazírat jako strategický
úkrok umoţňující zemi přístup k americkým zbraním a politické podpoře při
znovudobývání oblastí Krajiny. Dlouhodobé preference směrem k bosňácko-chorvatské
federaci bychom u představitelů Chorvatské republiky hledali marně a někteří odborníci
proto oĉekávali brzké vypuknutí otevřeného konfliktu za připojení ĉásti Bosny k
Chorvatsku.189 Ten sice nenastal, také se však nenaplnily představy, ţe ekonomické
zájmy podtrţené geografickou blízkostí a infrastrukturní propojeností entit dokáţí
překlenout národnostní rozdíly. V textu z roku 1997, reflektujícím vývoj posledních
měsíců, konstatuje Radha Kumar: „Zářijové volby v Bosně zdůraznily to, co bylo dosud
implicitním aspektem souĉasného míru: je pravděpodobnější, ţe Bosna bude směřovat
187

Advokáty rozdělení Bosny nalezneme i v době před uzavřením Daytonských dohod, srov. John
Mearsheimer, „Shrink Bosnia to Save It―. The New York Times, 31. 3. 1993
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jeho obvinění ICTY v roce 1996.
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k etnickým státům, o něţ se vedla válka, neţ, ţe se podaří znovu vytvořit multietnickou
Bosnu, jíţ kdysi byla.―190
Lze

uzavřít,

ţe

v otázce

rozdělení

země

jako

udrţitelného

východiska

z národnostního konfliktu zůstaly Daytonské dohody na půli cesty, další vývoj pak aţ
na některé dílĉí aspekty vedl spíše k posílení dělících linií. Mezinárodní spoleĉenství
však přinejmenším přijalo urĉitou změnu paradigmatu, jíţ můţeme bez obav oznaĉit za
condicione sine qua non udrţitelného míru, kdyţ, v souvislosti s nástupem Madeleine
Albrightové do funkce americké ministryně zahraniĉí a Tonyho Blaira jako britského
premiéra, akceptovalo nezbytnost své dlouhodobé vojenské a institucionální
přítomnosti.191
5.2.2. Vítězové a poražení daytonského uspořádání
Na základě uvedených poznatků je nepochybné, ţe zásah v podobě Daytonských
dohod představuje diskontinuitní historický okamţik. Takové obvykle nacházíme
v situacích vnitřních revolucí ĉi významných vnějších zásahů navazujících na
neúspěšný konec ozbrojeného konfliktu. Zatímco v prvním případě nové uspořádání
odráţí vůli dominantních sloţek spoleĉnosti a je proto (v daném ĉase a na daném místě)
ţádoucí, druhou jmenovanou situaci z podstaty věci provází předpoklad, ţe nové
uspořádání není spoleĉensky preferované a je tedy vnuceným „diktátem―. Příklady
Versailleské a Trianonské smlouvy ĉi Mnichovské dohody demonstrují, ţe je-li rozpor
mezi mezinárodněprávním instrumentem a spoleĉenským substrátem příliš velký, ani
pouţití mnoţství represivních prostředků k vynucení takového uspořádání nemůţe
dlouhodobě vést k vytvoření rovnováţného stavu. Zda se i v případě Daytonu jedná o
analogickou situaci, napoví analýza jeho interpretací jednotlivými aktéry.
Přestoţe jsme výše dospěli k závěru v tom smyslu, ţe Daytonské dohody otevřely
cestu k rozdělení země, nejoptimistiĉtějšího výkladu se můţeme doĉkat ze strany
bosenských Muslimů. Země, za jejíţ celistvost a svrchovanost bojovali, takovou i po
Daytonu alespoň formálně zůstala. Bosňáci jsou v této zemi populaĉně nejsilnější
sloţkou, mají pod kontrolou hlavní město a ţádný z jejich vrcholných představitelů
190

Radha Kumar, „The Troubled History of Partition: Bosnia Goes the Way of Cyprus―. Foreign Affairs,
vol. 76/1997. Výsledky všeobecných voleb ze září 1996 dostupné online: http://www.ipu.org/parlinee/reports/arc/2039_96.htm.
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nebyl usvědĉen z váleĉných zloĉinů. Postupem ĉasu a v kontextu srbských váleĉných
zloĉinů zaĉali být vnímáni jako oběti agrese a jejich boj je obvykle přinejmenším
implicitně povaţován za spravedlivý. Proto jim také, bez ohledu na jejich islámské
vyznání, dodnes náleţí většina sympatií západního světa.
Z pozice představitelů Republiky srbské je naopak zřejmé, ţe Daytonské dohody
jsou velice vzdálené ţádoucímu výstupu konfliktu. Aĉkoli bosenští Srbové dostali svoji
vlastní „entitu―, jejich ambice sahaly k získání většiny území Bosny a vytvoření tzv.
Velkého Srbska.192 Úspěchy prvních váleĉných let naznaĉovaly uskuteĉnitelnost
takového plánu. Také snad všechny ostatní návrhy mírového uspořádání země byly pro
Srby výhodnější neţ Dayton. Prováháním správného momentu k uzavření míru, ve
spojení s váleĉnými zloĉny, jichţ se dopouštěli v narůstající míře, však bosenští Srbové
zcela ztratili důvěryhodnost a postavení partnerů k jednání. Daytonské dohody jim proto
byly prostřednictvím Slobodana Miloševiće, jehoţ podpora odštěpeneckým tendencím
Republiky srbské se stala neudrţitelnou, de facto oktrojovány. Bosenskosrbské elity
skonĉily před soudem v Haagu a byly vylouĉeny z další úĉasti na veřejném ţivotě.193
Poraţenecký resentiment nalezneme u celého srbského národa, neboť válka za národní
sjednocení skonĉila jednoznaĉným neúspěchem a navíc vedla k destrukci srbské
spoleĉnosti i hospodářství. Poslední kapkou pak byla faktická ztráta Kosova, aţ
donedávna téměţ nepředstavitelná.
Situace chorvatského národa v Bosně je ambivalentní a v některých aspektech aţ
schizofrenní. Také díky dobrovolnému zaloţení bosňácko-chorvatské federace se jejich
mateřskému státu podařilo získat zpátky okupovaná území Republiky Srbská Krajina.
Toto situací podmíněné obětování vize připojení chorvatské ĉásti Bosny k Chorvatsku
ĉi alespoň vytvoření třetí entity není moţné vnímat jako celkovou rezignaci spoleĉnosti
na tyto ambice. Na druhou stranu, vezmeme-li v potaz poĉetní zastoupení Chorvatů
v Bosně, je pro ně daytonské uspořádání velice výhodné, neboť jim zajišťuje v zásadě
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Srov. Stephen Engelberg, „Carving out a Greater Serbia―. The New York Times, 1. 9. 1991.
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Základní argumenty srbské strany proti práci Tribunálu zazněly v rozsáhlém projevu Tomislava
Nikoliće na půdě OSN v New Yorku v rámci debaty „Role mezinárodní trestní spravedlnosti pro
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stejná partikulární práva, jaká mají dva dominantní národy.194 Jak jsme nicméně uvedli
výše, významná ĉást bosenskochorvatské spoleĉnosti souĉasné uspořádání nevnímá
jako koneĉné.195
Bez ohledu na jednotlivé technické aspekty daytonského míru tedy z perspektivy
spoleĉenské emoce nacházíme jeho principiálního vítěze (Bosňáky) a principiálního
poraţeného (Srby). Daytonské dohody a vše, co s nimi souvisí, nejsou především
srbskou ĉástí spoleĉnosti vnímány jako kompromis (aĉkoli se tak mohou jevit
nezúĉastněnému pozorovateli), ale spíše jako jiţ zmiňovaný diktát mocností. Tato
skuteĉnost je nutně determinující pro další spoleĉensko-politický vývoj. Srbský národ
byl v pováleĉných letech definován přetrvávajícím nacionalismem vyvěrajícím z pocitu
křivdy. Bosňáci (podobně jako třeba Albánci) se pro dominantní ĉást srbského národa
stali tím, co Carl Schmitt oznaĉuje pojmem „politický nepřítel―; jejich existenciálně
pociťovaná odlišnost vedla k tomu, ţe vzájemný střet je povaţován za historicky
determinovaný a není moţné jej utlumit ţádným normativním systémem.196 Jak se tato
skuteĉnost projevovala a projevuje v kaţdodenním spoleĉenském a politickém ţivotě
Bosny a Hercegoviny a co znamená pro ţivotaschopnost daytonského systému,
popisujeme v předchozích a následujících kapitolách.
5.2.3. Demografické trendy a více úrovní sebeidentifikace
V této práci jsme – podobně jako většina existující odborné i laické literatury
k tématu – dosud velmi nekriticky pracovali s konstrukcí tří konstitutivních národů.
Dokonce i publikace, které stávající systém odsuzují pro jeho diskriminativnost,
nezřídka vnímají rozdělení na tři národy a „Ostatní― jakoţto inherentní vlastnost
bosenskohercegovinskho politického systému.197 Nevědomky se tak znovu a znovu
dopouštějí nebezpeĉné myšlenkové zkratky vycházející z historické zkušenosti s národy
Balkánského poloostrova. Její bezděĉné opakování a zdůrazňování v domácím i
194
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mezinárodním kontextu však, jak se zdá, můţe ve skuteĉnosti přispívat k jejímu stále
hlasitějšímu odmítání právě těmi, které se snaţí identifikovat.
Kaţdému obĉanu Bosny a Hercegoviny náleţí právo na volbu vlastní národnosti, od
ĉehoţ se pak odvíjejí i jeho konkrétní politická práva. Pokud by totiţ měly být vrozené
znaky urĉující, ústavní systém Bosny a Hercegoviny by zcela nepochybně ĉelil
neudrţitelné kritice z důvodu zakotvování etnické diskriminace.198 Jiţ jsme však uvedli,
ţe národnostní kategorie jsou v balkánských státech obvykle zaloţeny na urĉitých
objektivních kritériích reflektujících historickou zkušenost. Namísto západoevropského
kulturního nacionalismu jsme v této oblasti svědky tzv. etnického nacionalismu, jehoţ
urĉujícím znakem je nadřazenost práva na sebeurĉení národnostní/etnické skupiny nad
právem na sebeurĉení jedince.199 A daytonské uspořádání vůbec nepředpokládá
vykroĉení ze zmíněného směrem k modernímu, obĉanskému pojetí národa.
Podívejme se nyní krátce, k jakým národnostním skupinám se hlásili obyvatelé
Bosny a Hercegoviny v posledních desetiletích.200 Zatímco Bosňáci (tehdy ještě zvaní
Muslimové) zaznamenali mezi lety 1961 a 1991 více neţ třetinový nárůst, Srbové i
Chorvaté za stejné období ztratili přibliţně ĉtvrtinu obyvatel. Pro nás je ale zajímavější,
ţe nezanedbatelné procento osob se hlásilo k národnosti Jugoslávské (reflektující
titovské heslo „bratrství a jednoty―), kterou post-daytonské kategorie přirozeně
nedokáţou nadále reflektovat. Přestoţe v souvislosti s vypuknutím války se mnoho osob
navrátilo k tradiĉní národností afiliaci, ĉerstvá data mohou naznaĉit, ţe rozdělení na tři
konstitutivní národy a „Ostatní― se stává přeţitým a dále neudrţitelným.
Protoţe pasivní ani aktivní hlasovací právo není pevně odvozeno od národnosti
uvedené v censu201, v praxi se stává, ţe je kandidováno ĉi hlasováno v rozporu se
samotnými principy daytonského systému, tj. voliĉ ĉi kandidát pro úĉely voleb vědomě
opouští „svoji― národnostní kategorii. Konkrétně byl v posledních dvou volbách
chorvatský zástupce v Předsednictvu Ţeljko Komsić zvolen díky hlasům umírněných
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Bosňáků202; některé strany pak zneuţívají kvót pro „Ostatní―, kdyţ staví kandidáty,
kteří se úĉelově nepřihlásí k ţádné ze tří hlavních národností.203 Zvolení politici tak
nezřídka zastupují zájmy úplně jiné ĉásti elektorátu, neţ která má na post ústavní nárok.
Je však moţné, ţe tato selhání systému nejsou pouze důsledkem chybné transpozice
Daytonských dohod, ale ţe předznamenávají skuteĉně strukturální

demografické

proměny?
Důleţité údaje k tomu poskytne první řádné sĉítání lidu po dvaadvaceti letech, které
by mělo proběhnout v říjnu roku 2013. Médii však jiţ koncem roku 2012 proběhly
zprávy o výsledcích „testovacího― censu, předcházejícího řádnému, v němţ mělo aţ
35 % především mladých lidí do kolonky národnost napsat Bosňané (Bosanci, resp.
Bosanci i Hercegovinci), ĉímţ se dobrovolně přiřadili k „Ostatním―.204 Tato kategore
přitom měla dle původní koncepce postihovat v zásadě pouze a jen příslušníky
neĉetných národnostních menšin.205 Potvrdí-li sĉítání lidu trend rostoucího zastoupení
„obĉanské národnosti― – jakkoli se jedná převáţně o osoby sdílející bosňácký pohled na
budoucnost Bosny jako celistvého státu – znamená to, ţe se samotné daytonské principy
stávají obsoletními a pro nezanedbatelnou ĉást obyvatel nepřijatelnými.206
Druhým problematickým aspektem umělé fragmentace spoleĉnosti na Bosňáky,
Srby, Chorvaty a „Ostatní― je, ţe předjímá národnostní identifikaci jako nadřazenou
všem ostatním potenciálním referenĉním spoleĉenským skupinám. Zatímco například
v otázce náboţenského vyznání nalezneme téměř bezvýhradní korelaci s národností207,
202
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to samé přirozeně stoprocentně neplatí a ani nemůţe platit například o preferenci
politické ideologie. Ústavou zaloţené ústřední volené orgány obsahují relativně malý
poĉet křesel a vezmeme-li v potaz, ţe tato jsou redistribována podle národnostních kvót,
dojdeme k závěru, ţe úroveň reprezentativnosti zvolených stran a osobností je
neobyĉejně nízká.208
Národnostně definované politické uspořádání zároveň ipso facto nahrává existenci
monoetnických stran, namísto, aby iniciovalo vznik stran průřezových, definovaných
standardní politickou ideologií a působících jako protiváha radikálně nacionalistických
sil.209 Jedinou politickou stranou, jíţ se dlouhodobě dařilo drţet mnohonárodnostní
charakter a která odmítá nacionalistickou rétoriku, je sociálnědemokratická SDP.210
Toto slibné politické uskupení však v posledních měsících pod vedením Zlatko
Lagumdziji uĉinilo řadu kontroverzních kroků, zahrnujících problematický návrh
změny Ústavy211 a odvrátili se od něj někteří ĉelní představitelé vĉetně jiţ zmiňovaného
Komsiće.212
Animozity, které mezi národy Bosny a Hercegoviny vyvolala více neţ tříletá niĉivá
válka, je na sklonku roku 1995 vedly k artikulaci jednoznaĉného poţadavku zakotvení
kolektivních práv, zajišťujících důkladnou procedurální ochranu proti moţné
diskriminaĉní politice jednoho z dalších národů. V daném kontextu to mohlo být
prezentováno jako nezbytný předpoklad jakéhokoli pozitivního výsledku jednání, takţe
na ni přistoupili i vyjednavaĉi vědomí si problematiĉnosti takového řešení.
Stojí za pozornost, ţe z hlediska historického vývoje Bosna a Hercegovina nezapadá
do schématu národního státu, jak se vyvinul v Evropě v předchozích stoletích.
Vymezení obsahu pojmů národ a obĉanství a vztahu mezi nimi si zde ţádá analytický
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multidisciplinární přístup a jejich umělá schematizace se ukazuje být neudrţitelnou. Jen
pochopení v souvislostech můţe poslouţit jako základ pro takové normování tématu,
které bude respektovat lidská práva a přitom stabilizovat spoleĉnost.213 Není
kaţdopádně

vylouĉené,

ţe

v nadcházejících

letech

budeme

svědky urĉitého

samovolného ústupu z nacionalistických pozic s cílem zajištění udrţitelného rozvoje
Bosny a Hercegoviny jako spoleĉné domoviny všech jejích obĉanů. Aĉkoli Daytonské
dohody jsou v mnoha ohledech nástrojem legalizace etnonacionalismu, u nastupujících
generací lze nezřídka zaznamenat vůli obětovat pocit národní sounáleţitosti výměnou za
perspektivu hospodářského a politického pokroku. Pro rostoucí ĉást obyvatelstva tak
moţná národ nadále nebude jedinou myslitelnou nejvyšší identifikaĉní jednotkou.
Existující politické klima v zemi se změně však nezdá nakloněno a na schopnost
zákonodárců případný posun reflektovat reformou Ústavy také nelze spoléhat.
5.2.4. Snaha o dosažení tranziční spravedlnosti
V předchozích kapitolách byly několikrát citovány případy Mezinárodního trestního
tribunálu pro bývalou Jugoslávii („ICTY―), dále jsme se jeho působením však
nezabývali. Přestoţe byl ICTY ustaven jiţ více neţ dva roky před přijetím Daytonských
dohod, je nutné tuto instituci vnímat ve vztahu k Bosně jako souĉást daytonského
uspořádání, neboť je s Dohodami úzce provázána. Při zkoumání jeho práce se však
nebudeme zabývat specifickými právními otázkami, které vyvolávají jednotlivé
případy. Namísto toho ICTY nahlédneme v širším kontextu jako ústřední nástroj snah
mezinárodního spoleĉenství o dosaţení tranziĉní spravedlnosti. Zajímat nás bude
především vztah ICTY a domácích institucí a reflexe působení tribunálu bosenskou
spoleĉností.
Tranziĉní spravedlnost je pojmem, který v ĉeském akademickém diskursu dosud
nenašel definitivní zakotvení, dokonce ani nepanuje shoda na tom, jak jej do ĉeského
jazyka překládat.214 V kontextu bývalé Jugoslávie však hraje jiţ delší dobu prominentní
úlohu. Tento koncept se vyvinul na přelomu 80. a 90. let jako „reakce na systematická
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Do hloubky se tématem zabývá Erdar Sarajli, A Citizenship Beyond the Nation-State: Dilemmas of the
‚Europeanisation‘ of Bosnia and Herzegovina. University of Edinburgh, 2010.
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Kromě autorem uţívaného termínu je anglický pojem transitional justice (srbochorvatsky traniziciona
pravda) nezřídka překládán jako transformační spravedlnost nebo dokonce tranziční pravda, coţ je
pravděpodobně důsledkem chybného uchopení srbochorvatského pojmu „pravda―, který znamená
„spravedlnost―.
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nebo rozsáhlá porušování lidských práv. Poţaduje uznání obětí a prosazuje mír,
usmíření a demokracii. Tranziĉní spravedlnost není zvláštní formou spravedlnosti,
nýbrţ

spravedlností

adaptovanou

na

spoleĉnosti

v transformaci

po

období

všudypřítomného porušování lidských práv.―215 Tranziĉní spravedlnost se snaţí o
holistický přístup a mezi její dílĉí nástroje patří mj. trestní stíhání pachatelů zloĉinů,
ustavování komisí pravdy a usmíření (truth and reconciliation commissions),
odškodnění obětí,

zakládání památníků a muzeí a institucionální reformy. Stále

významněji je tranziĉní spravedlnost zakotvována v mezinárodním právu, ať uţ skrze
přelomové

judikáty

nadnárodních

lidskoprávních

mechanismů216

nebo

právě

prostřednictvím samotného zakládání mezinárodních trestních těles, v posledních letech
zejména Mezinárodního trestního soudu.
Vytvoření ICTY bylo předvídáno rezolucí Rady bezpeĉnosti 808 z února 1993217,
koneĉné rozhodnutí padlo v rezoluci 827 z 25. května téhoţ roku218. Jedná se o první
mezinárodní orgán soudící zloĉiny podle mezinárodního práva od dob mezinárodních
vojenských tribunálů v Norimberku a Tokyu. Tento tribunál však nebyl ustaven ex post,
ale naopak v době trvání otevřeného konfliktu, který neměl skonĉit ještě další více neţ
dva roky. Rezoluce 808 i 827 výslovně předvídají, ţe vytvoření tribunálu povede
k ukonĉení násilností v oblasti a obnovení a udrţení míru.219 Protoţe byl vytvořen na
základě aplikace kapitoly VII Charty OSN220, je ICTY pouze o prozatímním orgánem,
jehoţ ţivotnost je vázána na existující ohroţení mezinárodního míru a bezpeĉnosti.221
Z těchto důvodů je vhodné jej vnímat nejenom jako specifické soudní těleso, ale také
jako podstatnou souĉást palety diplomatických, právních a vojenských nástrojů, cílících
na odrazení aktérů konfliktu od páchání dalších zloĉinů a obnovení právního státu –
tedy právě jako nástroj tranziĉní spravedlnosti. Avšak snahy o dosaţení tranziĉní
spravedlnosti jsou zároveň rozsáhlým experimentem sociálního inţenýrství s nejistým
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International Center for Transitional Justice, What is Transitional Justice? ICTJ, 2009.
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Viz např. Velasquez Rodriguez Case, IACtHR (Judgment), 29. 7. 1988.
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Rezoluce Rady bezpeĉnosti 808 (22. 2. 1993), UN Doc S/RES/808.
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Rezoluce Rady bezpeĉnosti 827 (25. 5. 1993), UN Doc S/RES/827.
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Rezoluce Rady bezpeĉnosti 808, preambular paragraph 9; Rezoluce Rady bezpeĉnosti 827, preambular
paragraph 6.
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Rezoluce Rady bezpeĉnosti 827, preambular paragraph 11.
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Srov. Charta OSN, 24. 10. 1945, 1 UNTS XVI.
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výsledkem.222 Zůstává proto otázkou, zda oĉekávání do mezinárodního tribunálu
vloţená, byla v tomto ohledu vůbec realistická.
Jednou z důleţitých otázek je, do jaké míry se ICTY podařilo nastavit funkĉní rámec
spolupráce se státními institucemi. Ústava Bosny a Hercegoviny v ĉl. II(8) sice zavázala
veškeré kompetentní domácí orgány ke spolupráci s Tribunálem, avšak ty přinejmenším
v prvních letech nebyly vnímány jako důvěryhodný partner v jeho snaze stíhat váleĉné
zloĉince.223 V únoru 1996 byla Římským prohlášením224 potvrzena absolutní jurisdikĉní
přednost ICTY nad domácími soudy pro zloĉiny vymezené v jeho statutu, vedená
snahou omezit svévolná jednání domácích institucí. Jakékoli zatĉení ĉi zadrţení osob
podezřelých ze závaţných porušení mezinárodního humanitárního práva bosenskými
orgány bylo nadále podmíněno souhlasem ICTY, coţ domácí aktéry nutně odrazovalo
od samostatné aktivity a od snahy reformovat a posilovat trestněprávní instituce.225
Zásada absolutní priority mezinárodní jurisdikce byla opuštěna teprve v letech 2002
– 2004. Základem pro změnu přístupu se stala reforma soudnictví, která zahrnovala
plošnou lustraci soudců a přijetí nového trestního zákoníku zakotvujícího zloĉiny proti
lidskosti, genocidu, váleĉné zloĉiny i odpovědnost velitelů (command responsibility) a
trestního řádu, který představil obţalovací řízení vycházející z procedurálních pravidel
ICTY. Nejdůleţitější změnou však bylo vytvoření nového Státního soudu a jeho
zvláštních komor pro váleĉné zloĉiny na základě spoleĉné iniciativy Úřadu Vysokého
představitele a ICTY.226 V letech 2002 a 2004 byly zároveň provedeny změny
Jednacího a důkazního řádu ICTY; nové znění pravidla 11 bis umoţňovalo předání
případu orgánům státu, coţ se poté také v šesti případech stalo.227 Vztah Tribunálu a
domácích soudů se tak v posledních letech přiblíţil vztahu komplementarity, avšak
nikdy této úrovně nedosáhl. Nakonec, i v posledních letech zadrţení Radovan Karadţić,
222

Podobně se k obecnější otázce udrţování míru vyjadřuje Roland Paris, At War’s End, Building Peace
After Civil Conflict. Cambridge University Press, 2004, s. 4.
223

Srov. Eszter Kirs, „Limits of the Impact of ICTY on the Domestic Legal System of Bosnia and
Herzegovina―, Goettingen Journal of International Law, 3, 2011, s. 398.
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Srov. Dohodnutá opatření mezi prezidenty Izetbegovićem, Miloševićem a Tudjmanem z 18. 2. 1996,
ĉl. 5.
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Srov. William W. Burke-White, The Domestic Influence of International Criminal Tribunals.
University of Pennsylvania, 2007, ss. 2, 14.
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Limits of the Impact of ICTY on the Domestic Legal System of Bosnia and Herzegovina, ss. 401-403.
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Srov. ICTY Rules of Procedure and Evidence, IT/32/Rev. 32, 12. 8. 2004; Limits of the Impact of
ICTY, s. 403.
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Ratko Mladić a Goran Hadţić jsou souzeni v Haagu a nikoliv před bosenským Státním
soudem.
Nicméně ani soudní senáty nově zřízeného Státního soudu nejsou ĉistě domácího
charakteru. Zpoĉátku v kaţdém tříĉlenném senátu zasedali vţdy dva mezinárodní
soudci, od roku 2008 do konce roku 2012 to pak byl jeden. Mezinárodní personál dále
působil i na úrovni prokuratury.228 Mezinárodní know-how a v širším smyslu vliv
expertů ICTY byly důleţitými faktory pro dosaţení relativní efektivity práce Státního
soudu229, avšak ani ten nemá kapacity soudit veškeré případy váleĉných zloĉinů.
Nemálo jich proto leţí u kantonálních soudů Federace ĉi oblastních soudů Republiky
srbské, kde je jiţ vliv ICTY zanedbatelný. Tyto soudy se dlouhou dobu mj. rozcházely
v názoru, zda aplikovat trestní předpisy z dob bývalé Jugoslávie nebo zákony nové, coţ
mohlo být stíhanými osobami vnímáno jako diskriminaĉní. Velké problémy provázejí i
transformaci z inkviziĉního charakteru trestního řízení na řízení obţalovací.230 Zdá se
tedy, ţe jde o bludný kruh – je v zájmu spravedlnosti a spoleĉnosti řešit případy
primárně na úrovni příslušných domácích soudů, tyto soudy ale přitom nesplňují
mezinárodní standardy.231
Vliv Tribunálu na reformu domácího soudnictví lze i přes veškeré nedostatky
vnímat jako veskrze pozitivní. Problematickou otázkou je, zda se tento efekt jakkoli
odrazil i v jeho veřejném obrazu. V průzkumu veřejného mínění z roku 2005,
mapujícím obraz ICTY mezi jednotlivými národy na vzorku přibliţně 2500
respondentů, 52% Bosňáků zcela souhlasilo s tezí, ţe Tribunál je podmínkou
spravedlivého míru a normalizace vztahů. Tento názor však sdílelo pouze 18%
Chorvatů a necelých pět procent Srbů. Naopak 54% srbských respondentů zcela
souhlasilo s tvrzením, ţe ICTY je primárně politickým soudem a jako takový je
překáţkou stability v regionu. Stejně smýšlelo 30% Chorvatů, avšak jen 10%
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The Domestic Influence of International Criminal Tribunals, s. 3.
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Limits of the Impact of ICTY, ss. 409-410.
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Ţalobce ICTY Serge Brammetz v projevu na European Conference at Harvard 2. 3. 2013 prohlásil, ţe
při souĉasném tempu rozhodování sporů z atrocity crimes by domácím institucím trvalo 70 let, neţ by
uzavřely poslední ze z v souĉasnosti známých případů.
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Bosňáků.232 Urĉitou útěchou by mohlo být, pokud bychom brali za prokázané, ţe
Tribunál objektivně vţdy rozhodoval podle práva a spravedlivě. Dvě rozhodnutí z roku
2012 však naznaĉují, ţe tomu tak není. Případy Gotovina a Markaĉ 233, stejně jako
Haradinaj, Balaj a Brahimaj234 bolestivě demonstrují neschopnost Tribunálu stát se
efektivním nástrojem v rukou mezinárodní spravedlnosti.235 Viděno v širším kontextu
tak ICTY po téměř dvou dekádách existence můţe spíše neţ prostředek k dosaţení
tranziĉní spravedlnosti některým pozorovatelům připomínat nástroj úĉelové odplaty.
Jako takový slouţí ze všech nejméně těm, kteří sami sdílí protisrbské nálady.236
V letech 2004-5 se v Srebrenici a dalších dějištích zloĉinů bosenské války
uskuteĉnila série konferencí. Zorganizoval je ICTY Outreach Programme, úřad
vytvořený teprve na konci 90. let v reflexi mizivé důvěryhodnosti Tribunálu. Cílem
bylo opoţděně navázat dialog s oběťmi, místo toho ale konference poslouţily ideovým
protivníkům jako fórum k hlasitému popření objasněných skuteĉnosti a pouze podtrhly
kontrast mezi historickou pravdou v interpretaci ICTY a místních komunit.237 Tento
příklad demonstruje, ţe zcela protichůdné výklady proběhlých událostí, vnímání svého
národa jako primární oběti a všudypřítomná relativizace příkoří spáchaných na
příslušnících národů ostatních představují spoleĉenskou realitu Bosny a Hercegoviny
ještě osmnáct let od ukonĉení bojů. Předpokladem úspěšné aplikace tranziĉní
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Výrazně národnostně podmíněné mínění o ICTY je přirozeným důsledkem poĉtu a popularity jím
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Bílkové. Srov. Veronika Bílková, „Balkánská (ne)spravedlnost?―, ČSMP-CSIL, 10. 12. 2012. Ve vztahu
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Srov. Perpetrators and Victims: Local responses to the ICTY, s. 57. Dále srov. projev ţalobce ICTY
Serge Brammetze na European Conference at Harvard, 2. 3. 2013: „ICTY měl lépe zvládnout vnější
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spravedlnosti je, ţe objasněním historické pravdy238 a odsouzením některých
prominentních zloĉinců bude otevřena cesta k opuštění principu kolektivní viny a
k usmíření mezi národy.239 Zdá se však, ţe namísto sjednocení ĉi alespoň sblíţení
národních narativů ICTY navzdory veškerým snahám naopak přispěl k zabetování
národnostně

definovaných

pozic

ve

vztahu

k historickým

událostem.240

Pro

ţivotaschopnost daytonského systému je to nepochybně jeden z nejrizikovějších faktorů
vůbec.241

6. Použité nástroje řešení sporu v Bosně a Hercegovině
V této poslední kapitole zaujmeme odlišnou perspektivu; zatímco v předchozích
ĉástech jsme kriticky zkoumali, do jaké míry se mezinárodnímu spoleĉenství
prostřednictvím mezinárodního práva podařilo v Bosně a Hercegovině ustavit
dlouhodobě udrţitelný status quo a jakým výzvám zde ĉelilo a ĉelí, nyní se pokusíme
získané poznatky v krátkosti shrnout z hlediska existujících nástrojů mezinárodního
řešení sporů a jejich pouţití. Co do struktury i obsahu budeme přitom vycházet z teorie
mezinárodního práva. Základní a dodnes v zásadě platnou typologii nástrojů pokojného
řešení mezinárodních sporů, to jest nástrojů mezinárodního práva ve vztahu k na úvod
zmíněné „mírové změně―, nalezneme jiţ v původních Haagských úmluvách z let 1899 a

238
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„Perpetrators and Victims: Local responses to the ICTY―, Journal of Global and Historical
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1907242, další mechanismy vĉetně těch donucovacích jsou pak zakotveny v Chartě OSN,
především kapitolách VI, VII a VIII.243
V předchozích pasáţích jsme opakovaně zmínili, ţe daytonský systém je ve
skuteĉnosti komplexní právní sítí, tu se však pro tuto chvíli pokusíme rozplést alespoň
do té míry, abychom byli schopni rozpoznat její dominantní prvky a k nim přiřadit
případné trhliny. Zvláštní pozornost budeme věnovat relevantním rezolucím Rady
bezpeĉnosti, kterými jsme se dosud zabývali spíše okrajově a které jsou přitom
důleţitým a v kontextu Bosny a Hercegoviny nadmíru relevantním pramenem
mezinárodního práva. Zajímají nás přitom jak aktivity, které bezprostředně přispěly
k ukonĉení násilností a otevřely cestu Daytonským dohodám, tak i realizace dalších
nástrojů jiţ v rámci daytonského systému.

6.1.

Mediace

Role mezinárodního spoleĉenství při hledání řešení konfliktu v Bosně od poĉátku
přesahovala rámec pouhého iniciování rozhovorů mezi bosňáckou, srbskou a
chorvatskou stranou, kteréţto aktivity by bývaly naplnily definici „dobrých sluţeb―244.
Vzhledem k aktivní úĉasti vyjednavaĉů je zřejmé, ţe šlo ve všech podstatných
momentech o mediaci245. Tento tradiĉní diplomatický nástroj mírového řešení sporů,
zakotvený jiţ v obou původních Haagských úmluvách, se ukázal být pro nalezení
východiska z bosenského konfliktu zcela zásadním. Jeho aplikace však rozhodně
neprobíhala hladce, naopak po dlouhou dobu se nalezení takového řešení, které by bylo
přijatelné pro všechny strany konfliktu, i přes veškerou podporu mezinárodního
spoleĉenství, vystupujícího v roli nezaujatého třetího, zdálo být téměř nemoţné. Dlouhý
výĉet nikdy nerealizovaných plánů předcházejících přijetí Daytonských dohod, které
jsme analyzovali na zaĉátku práce, tuto skuteĉnost potvrzuje.
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Haagská úmluva o pokojném řešení sporů z r. 1899, Haagská úmluva o pokojném vyřizování
mezinárodních sporů z r. 1907.
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244

Srov. Ruth Lapidoth, „Good Offices―. Max Planck Encyclopedia of Public International Law. Oxford
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Nejvýznamnějšími aktéry, kteří se na mediaĉních snahách podíleli, byla OSN a EU.
Druhá jmenovaná se – ještě jako Evropské spoleĉenství – pokusila vypuknutí
ozbrojeného konfliktu bezprostředně předejít, kdyţ v únoru 1992 iniciovala dvě kola
jednání, jejichţ výstupem se stal plán Carrington-Cutileiro. Jiţ v kontextu probíhajících
bojů pak následovaly bezvýsledné mediaĉní snahy zvláštního zmocněnce generálního
tajemníka OSN Cyruse Vance ve spolupráci se zástupcem ES Davidem Owenem, do
kterých se později zapojil nově jmenovaný zvláštní vyslanec generálního tajemníka
Thorvald Stoltenberg. Frustrace z neúspěchu dosavadních vyjednávání vedla k ustavení
Kontaktní skupiny, jejímiţ ĉleny byli mj. všichni stálí ĉlenové Rady bezpeĉnosti
s výjimkou Ĉíny.246 Ještě předtím se zástupcům Spojených států, které mezitím opustily
svoji zdrţenlivou politiku ve vztahu k bývalé Jugoslávii, podařilo díky úspěšné mediaci
zajistit přijetí mírové dohody mezi Bosňáky a Chorvaty.247
Další plán pováleĉného uspořádání Bosny a Hercegoviny vzešel z pera Kontaktní
skupiny, jejíţ politická síla byla nepochybná. Ani spoluautorství Ruska, tradiĉního
srbského spojence, mu však nezajistilo úspěch. I přes horšící se vojenskou situaci a tlak
mezinárodního spoleĉenství i samotných představitelů Srbska, se jej zástupci
bosenských Srbů rozhodli předloţit k vyjádření v referendu, v němţ byl odmítnut.
Jednalo se přitom jiţ o třetí takové referendum v pořadí. Mezinárodnímu spoleĉenství se
zjevně v průběhu ĉasu sice podařilo (nepochybně také díky sankcím uvaleným Radou
bezpeĉnosti, viz dále) donutit Slobodana Miloševiće k podpoře mírových snah, avšak
ani jeho zapojení nedokázalo přimět bosenské Srby k poslušnosti a akceptaci
kteréhokoli kompromisního návrhu.248
Formát Daytonské mírové konference odráţel zásadní změnu, kterou v reflexi
předešlých

neúspěchů

prošla

mediaĉní

strategie

mezinárodních

vyjednavaĉů.

Dvacetidenní uzavřené jednání na letecké základně vedené relativně autoritativně
vyjednavaĉi Spojených států, v kontextu nedávné bombardovací kampaně provedené
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jednotkami NATO, se ukázalo být vhodnou volbou. Úspěchu jednání bezpochyby
napomohlo i upozadění bosenských Srbů v rámci srbské delegace a přenesení
odpovědnosti za jejich osud na Slobodana Miloševiće, ĉemuţ jsme se podrobně
věnovali výše.
Přestoţe cesta k vyjednání Daytonských dohod byla více neţ sloţitá, správně
zvolená strategie ve spojení s úĉinkem dalších nástrojů řešení sporů nakonec umoţnila
mediaĉním snahám dosáhnout svého primárního cíle – ukonĉit ozbrojený konflit.
Přestoţe na několika místech této práce nazýváme Dohody „diktátem―, zůstává
skuteĉností, ţe se pod nimi nachází podpisy všech tří prezidentů, kteří jimi vyjádřili
svoji svobodnou vůli. Schopnost Daytonských dohod dát, co do svého obsahu,
vzniknout stabilní demokracii, je nicméně nutné vnímat jako zcela samostatnou otázku.

6.2.

Sankce uvalené Radou bezpečnosti

Nezbytnou souĉástí nástrojů mezinárodního práva uţitých k řešení konfliktu
v Bosně byly hospodářské a další sankce uvalené na strany konfliktu Radou
bezpeĉnosti. Jejich vynucování jednak pomohlo otevřít cestu k samotným daytonským
jednáním a dále bylo silnou motivací k naplňování dohod.
První rezolucí Rady bezpeĉnosti řešící situaci v rozpadající se Jugoslávii byla 25.
září 1991 konsensem přijatá rezoluce ĉ. 713249. Jiţ tato však aktivovala mechanismus
podle kapitoly VII Charty, kdyţ uvalila všeobecné a úplné zbrojní embargo na
Jugoslávii (bez další územní ĉi jiné specifikace). Dalším významným dokumentem byla
rezoluce ĉ. 724250, která ustavila zvláštní výbor Rady bezpeĉnosti k dohlíţení nad
uvedeným zbrojním embargem. Tento orgán byl definitivně rozpuštěn aţ za dalších pět
let rezolucí ĉ. 1074251. Výrazně bezpeĉnostní charakter měla rezoluce 781252, přijatá 9.
října 1992 ĉtrnácti hlasy. Nad územím Bosny a Hercegoviny totiţ s cílem zajistit
bezpeĉnost dodávek humanitární pomoci a ukonĉení bojů vyhlásila bezletovou zónu.
Zákaz se původně týkal všech vojenských letů s výjimkou UNPROFOR a humanitární
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pomoci. Rezoluce 816253 rozšířila zákaz na veškeré lety bez autorizace UNPROFOR a
autorizovala ĉlenské státy k pouţití veškerých přiměřených prostředků pro vynucení
tohoto zákazu.
Rezoluci Rady bezpeĉnosti 777254 ze září roku 1992 je moţné vnímat jako
zakládající specifické sankce diplomatického charakteru. Diplomatické sankce jsou
tradiĉně uplatňovány především v bilaterálních vztazích mezi státy a zahrnují
vypovídání velvyslanců ĉi rušení ambasád.255 V tomto případě se však jednalo o
odmítnutí automatického ĉlenství Svazové republiky Jugoslávie v OSN, v postavení
nástupnického státu socialistické Jugoslávie, potvrzené o tři dny později v rezoluci
Valného shromáţdění 47/1256. Formálně tak nebylo uĉiněno s odkazem na ĉl. 5
(pozastavení ĉlenství) ĉi 6 (vylouĉení) Charty. Protoţe však Valné shromáţdění
nepotvrdilo zánik Jugoslávie a SRJ nikdy neprojevila zájem ustavit se jako zcela nový
stát, vzniklá situace dopadla do urĉitého právního vakua, které bylo ukonĉeno aţ
přijetím Jugoslávie / Srbska a Ĉerné hory za řádného ĉlena rezolucí Valného
shromáţdění 55/12257 z roku 2000.258 Otázku, zda se tedy v případě rezoluce 777 vůbec
jednalo o sankĉní reţim, je nutné nazírat v kontextu prohlubujícího se konfliktu a
ustanovení mnoha předcházejících rezolucí.
Komplexní a přísné sankce zaloţila na konci května 1992 rezoluce Rady
bezpeĉnosti ĉ. 757259. Její přijetí bylo především reakcí na neplnění závazků z rezoluce
752260, která vyzývala strany konfliktu k uzavření příměří v Bosně a Hercegovině a
zaruĉovala územní integritu státu. V rezoluci 757, jednajíc na základě kapitoly VII,
Rada třinácti hlasy zavázala všechny státy přerušit s Jugoslávií veškeré obchodní styky
vĉetně zahraniĉních investic (s výjimkou humanitárních úĉelů), odebrat právo přistání
jugoslávským letadlům, omezit poĉty diplomatických a konzulárních pracovníků v zemi
253

Rezoluce Rady bezpeĉnosti 816 (31. 3. 1993), UN Doc S/RES/816.

254

Rezoluce Rady bezpeĉnosti 777 (19. 9. 1992), UN Doc S/RES/777.

255

Laura M. Trocan, „Sanctions in Public International Law―. Dny Práva: Conference Proceedings.
Brno, 2009, s. 21.
256

Rezoluce Valného shromáţdění 47/1 (19. 9. 1992), UN Doc A/RES/47/1.

257

UNGA Res 55/12 (1. 11. 2000), UN Doc A/RES/55/12.

258

Podrobně rozebraná otázka statusu, srov. Vladislav Jovanovic, „The Status of the Federal Republic of
Yugoslavia in the United Nations―. Fordham International Law Review , Vol. 21/5, 1997, s. 1720.
259

Rezoluce Rady bezpeĉnosti 757 (30. 5. 1992), UN Doc S/RES/757.

260

Rezoluce Rady bezpeĉnosti 752 (15. 5. 1992), UN Doc S/RES/752.

67

a přerušit vědecké a kulturní návštěvy. Specifickým a historicky ojedinělým opatřením
bylo uplatnění zákazu úĉasti reprezentantů Jugoslávie na sportovních akcích. Rezoluce
757 přijatá osm dní po vstupu Slovinska, Chorvatska a Bosny a Hercegoviny do OSN261
jako první specifikuje pojem Jugoslávie, resp. Svazové republiky Jugoslávie, kdyţ
v závorce dodává „Srbsko a Ĉerná hora―262. Zaloţený reţim byl o šest měsíců později
zpřísněn rezolucí 787263, která zakázala také průvoz ropných produktů, kovů, chemikálií
a dalších výrobků. V tomto kontextu je třeba zmínit ještě rezoluci 942264, která zavázala
státy zamezit na svém území veškerým ekonomickým aktivitám osob sídlících
v oblastech Bosny a Hercegoviny pod kontrolou bosenskosrbských jednotek.
Vymáhání většiny bezpeĉnostních a ekonomických sankcí bylo pozastaveno
rezolucemi 1021265 a 1022266, přijatými pouhý den po podepsání Daytonských dohod.
Zbrojní embargo mělo být uvolněno postupně, k definitivnímu ukonĉení hospodářských
sankcí pak mělo dojít poté, co proběhnou první svobodné volby. Základní podmínkou
k tomu byl podpis Dohod v Paříţi o tři týdny později. Veškeré zbývající sankce
namířené proti Srbsku a Ĉerné hoře ve vztahu k Bosně a Hercegovině s okamţitou
platností zrušila výše zmíněná rezoluce 1074 z 1. října 1996.

6.3.

Použití síly

Kromě výše uvedených sankcí hospodářského, diplomatického a bezpeĉnostního
charakteru, si válka v Bosně a Hercegovině vyţádala také autorizaci Rady bezpeĉnosti
k pouţití síly. První rezolucí, která s odkazem na kapitolu VII Charty hovořila o „všech
nezbytných opatřeních―, byla rezoluce 770267 ze srpna 1992 – v tomto případě ovšem
pouze ve vztahu k státům a s cílem zajistit doruĉení humanitární pomoci. Jiţ výše jsme
uvedli, ţe nedlouho poté zřízená bezletová zóna měla být chráněna libovolnými
přiměřenými prostředky. Ještě větší význam však měla rezoluce 836268 z ĉervna 1993,
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která autorizovala UNPROFOR k přijetí veškerých nezbytných opatření, vĉetně pouţití
síly, pro zajištění ochrany „bezpeĉných zón― ustavených o měsíc dříve pro oblast
Sarajeva, Srebrenici, Goraţde, Ţepy, Tuzly a Bihaće. Veškeré aktivity tohoto typu však
měly být ĉiněny pouze v rámci udrţování míru (peacekeeping), nikdy jeho aktivního
vynucování (peace enforcement), coţ bylo zejména v případě bezpeĉných zón více neţ
problematické.
V praxi jednotky UNPROFOR příleţitostně uţívaly síly – ve formě opětování palby
– jiţ od listopadu 1992. V mnoha případech to však vedlo k eskalaci situace a pouze
sloţité rozhovory s místními veliteli poté mohly docílit jejího uklidnění a realizace
humanitárního mandátu jednotek. Jindy proto UNPROFOR jednal více neţ zdrţenlivě,
v závislosti na kontextu a velení.269 Je bezpochyb, ţe mise Spojených národů neměla
nejen mandát, ale ani kapacity na to, stát se rozhodujícím aktérem bosenského
konfliktu. Je historickou skuteĉností, ţe jednotky příslušné k obraně bezpeĉných zón
selhaly tváří v tvář plnohodnotnému útoku. Tyto situace měly v několika případech
dohru v podobě zadrţení příslušníků jednotek OSN jakoţto rukojmích.270 Politická vůle
k rozšíření mandátu jednotek UNPROFOR a potřebnému navýšení jejich poĉtu a
výzbroje se nikdy nenašla.
Některé státy v ĉele se Severoatlantickou aliancí nicméně byly aktivnímu přístupu
nakloněnější neţ jiné a disponovaly i potřebnými kapacitami. Z toho důvodu vznikla
dosud bezprecedentní forma spolupráce mezi OSN a Aliancí. Od poĉátku roku 1994 tak
můţeme zaznamenat zvýšené angaţmá NATO v Bosně. Jednotky ĉlenských států
v první řadě dohlíţely na dodrţování bezletové zóny, letecké síly Aliance však také
přímo napomáhaly výkonu mandátu UNPROFOR. V březnu 1994 byla sestřelena tři
bosenskosrbská letadla, v průběhu léta a podzimu byly provedeny další dílĉí útoky.271
Teprve v polovině roku 1995, kdy jiţ bylo zřejmé, ţe veškeré snahy o udrţení míru
jsou odsouzeny k nezdaru, se zaĉalo mezinárodní spoleĉenství přiklánět k moţnosti
vynucení míru rozsáhlým a strategickým útokem. Přípravy k této akci trvaly přes celé
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léto, rozbuškou se stal masakr na sarajevském trţišti z 28. srpna.272 30. srpna se
jednotky UNPROFOR stáhly z Goraţde. NATO na základě bilaterálních konzultací
s Boutros Boutros-Ghalim a Kofi Annanem následně spustilo úspěšnou třítýdenní
rozsáhlou bombardovací kampaň proti srbským cílům. UNPROFOR, který se na tomto
plánu podílel273, definitivně ztratil v praxi nadále neudrţitelné postavení „nestranného
třetího―.274 Dominantním aktérem při vyjednáváních o budoucnosti země se stávají
Spojené státy zosobněné Richardem Hoolbrokem. Pouze logickým důsledkem
popsaných skuteĉností bylo ustavení mise IFOR pod vedením NATO, která po podpisu
Daytonských mírových dohod UNPROFOR nahradila.275

6.4.

Arbitráž

Jako reflexe ĉl. 1 Všeobecné rámcové dohody, v níţ se strany zavazují řešit své
spory pokojnými prostředky, je celý pátý dodatek Dohody věnován pouţití arbitráţe
jako prostředku řešení sporů mezi Federací Bosny a Hercegoviny a Republikou srbskou.
Ve skuteĉnosti zde však nalezneme pouze odkaz na dvě ustanovení Dohody na
základních principech, která v obecné rovině vyjadřují připravenost stran přijmout a
implementovat systém rozhodĉího řízení.276
Kromě toho se zmínka o arbitráţi objevuje také v ĉl. V druhého dodatku, který
upravuje budoucí

postavení oblasti města Brĉko ve strategicky významném

Posavinském koridoru, dělícím na dvě nesouvisející ĉásti Republiku srbskou. Většinu
v oblasti představovali Bosňáci, avšak během války ji obsadila srbská vojska. Územní
nároky vznášeli také Chorvaté.277 Toto téma proto bylo z hlediska daytonských jednání
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jedním z nejexponovanějších. Při absenci perspektivy kompromisního řešení bylo
nakonec rozhodnuto o rozhodĉím řízení podle pravidel UNCITRAL278, koneĉné
rozhodnutí mělo padnout do jednoho roku od přijetí Dohod. Ve skuteĉnosti se tak stalo
aţ o půl roku později, v květnu 1997. Dva rozhodci jmenovaní Federací a Republikou
se nedokázali shodnout na jmenování třetího, který měl být zároveň předsedajícím.
Proto tak v souladu s druhým dodatkem uĉinil předseda Mezinárodního soudního dvora.
Strany sporu se zároveň shodly, ţe v případě absence většinového názoru bude koneĉné
rozhodnutí svěřeno tomuto předsedajícímu, Robertsu B. Owenovi.279 Prezident
Republiky srbské v prosinci 1996 vyjádřil nevůli úĉastnit se rozhodĉího řízení pro
neexistenci záruk spravedlivého procesu, avšak její právní zástupce Dr. Popović byl na
následných jednáních přítomen.280 V první ĉásti řízení musel rozhodĉí tribunál vymezit
samotný obsah sporu, neboť ten z ĉlánku V jednoznaĉně nevyplývá. Rozhodnutí ve věci
samé pak nepřiznalo oblast ani jedné ze stran a uvalilo na ni mezinárodní správu
prostřednictvím vytvoření funkce Zástupce Vysokého představitele pro Brĉko.281
Rozhodĉí nález však odmítli podepsat rozhodci jmenovaní Federací i Republikou
srbskou.282 Z důvodu pouţití opravných prostředků a potřeby bylo koneĉné rozhodnutí
vydáno aţ 5. března 1999. Obě existující entity byly zbaveny veškerých práv k území a
byla vytvořena specifická samosprávná jednotka – distrikt Brĉko.283
S ĉasovým

odstupem

lze

konstatovat,

ţe

rozhodĉí

nález

byl

skuteĉně

implementován a oblast Brĉka se bez ohledu na svou tragickou váleĉnou historii dnes
můţe pyšnit multietnickým charakterem podmíněným návratem velkého mnoţství
bosňáckých a chorvatských uprchlíků. Ten podtrhuje i existence spoleĉných škol, které
v jiných ĉástech země prakticky nenalezneme.284 Dalším důleţitým faktorem je
zavedení ekonomických reforem a přilákání investic, které z Brĉka udělaly oblast
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s nejvyššími platy v zemi. Neméně podstatné bylo i odloţení komunálních voleb do
doby relativní stabilizace situace, tj. do roku 2004.285 V květnu 2012 bylo na jednání
Rady pro implementaci míru rozhodnuto o pozastavení výkonu mezinárodního dohledu
nad oblastí, ĉímţ se de iure stala jedinou skuteĉně autonomní jednotkou v zemi.286 Bylo
by jistě vhodné příĉiny a důsledky situace v Brĉku podrobit důkladnější analýze. Pro
naše úĉely však postaĉí konstatování, ţe rozhodĉí řízení se ukázalo být vhodným
mechanismem řešení sporu o oblast a rozhodnutí v něm otevřelo cestu k tomu, aby se
Brĉko stalo příkladem úspěšné postkonfliktní rekonstrukce.

6.5.

Soudní řízení

Aĉkoli bylo vydáno ex post, aţ více neţ dekádu po přijetí Daytonských dohod a
nemohlo tak bezprostředně napomoci řešení konfliktu, z hlediska právní klasifikace
války v Bosně a odpovědnosti za ní je stěţejní rozhodnutí Mezinárodního soudního
dvora ve sporu287 týkajícím se aplikace Úmluvy o zabránění a trestání zloĉinu
genocidia288. Podnět k zahájení řízení a uloţení předběţného opatření proti tehdejší
Svazové republice Jugoslávie pro porušení Úmluvy o genocidě však dala vláda
Republiky Bosna a Hercegovina jiţ v březnu 1993.289 Soud bezprostředně zareagoval
příkazem, v němţ Srbsku a Ĉerné hoře uloţil podniknout veškeré kroky, které byly
v jeho moci k zabránění spáchání zloĉinu genocidy a zároveň zajistit, ţe se tohoto
zloĉinu v ţádné z existujících forem nedopustí ani ţádní jiní aktéři, nad nimiţ Srbsko
vykonávalo kontrolu nebo které podporovalo.290
Nesmírně komplikované a ĉtrnáct let trvající řízení vyústilo v koneĉný rozsudek
v únoru 2007. Jeho věcné jádro tkví v konstatování, ţe Srbsko a Ĉerná hora se
nedopustilo genocidy ani jakéhokoli jiného genocidního zloĉinu (např. napomáhání,
podněcování), avšak porušilo Úmluvu tím, ţe genocidě nezabránilo, kdyţ nesplnilo
výše uvedený příkaz a dále tím, ţe nevydalo Ratka Mladiće stíhaného pro zloĉin
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286

Viz Press Conference Following the Meeting of the Steering Board of PIC, 23. 5. 2012.

287

Bosnian Genocide Case, ICJ Case 921.

288

Úmluva o zabránění a trestání zloĉnu genocidia podepsaná 9. 12. 1948, UNTS vol. 78, p. 277. Ĉl. 9
zakládá obligatorní jurisdikci Mezinárodního soudního dvora, avšak ta byla Srbskem a Ĉernou horou
zpochybňována.
289

Srov. Bosnian Genocide Case (Merits), para. 1.

290

Bosnian Genocide Case (Request for the Indication of Provisional Measures), para. 52.

72

genocidy.291 Takové rozhodnutí přirozeně nemohlo zcela uspokojit ani jednu ze stran
sporu a bylo podrobeno kritice především pro nastavení neúměrně vysokého standardu
pro prokázání genocidního úmyslu státu.292 Je nicméně spravedlivé připomenout, ţe
kaţdý z devíti substantivních výroků soudu byl přijat přinejmenším hlasy deseti soudců
z patnácti. Z hlediska hodnocení reálného dopadu rozsudku je nad jiné významné, ţe
Soud vylouĉil moţné nároky na peněţní reparaci ze strany Bosny a Hercegoviny a
jejích obĉanů.293
Jiţ jsme uvedli, ţe nedílnou souĉástí daytonského systému v Bosně a jedním
z důleţitých nástrojů řešení jugoslávské války jako takové, bylo vytvoření
mezinárodního trestního tribunálu. Přestoţe však ICTY je orgánem soudního typu, ten
svým charakterem nezapadá do tradiĉních kategorií prostředků řešení sporů mezi státy.
Necílí totiţ přímo na urovnání konfliktu; jeho primárním úĉelem je stíhání jedinců, kteří
se provinili zloĉiny podle mezinárodního práva. Jiţ zběţný pohled na ustanovení
rezolucí Rady bezpeĉnosti 808 a 827 nicméně jednoznaĉně vyjevuje, ţe mezinárodní
spoleĉenství ICTY vytvořilo s úmyslem prostřednictvím odstranění beztrestnosti odradit
potenciální pachatele od dalšího zloĉinného jednání. Tomu odpovídá i jeho právní
zakotvení v kapitole VII Charty, tj. jako prostředku rešení ohroţení mezinárodního míru
a bezpeĉnosti. Nutno konstatovat, ţe konflikt v Bosně a Hercegovině pokraĉoval
dalšího dva a půl roku od přijetí stěţejní rezoluce 827 a ţe ani existence Tribunálu
nezabránila vypuknutí války v Kosovu v únoru 1998.294 Jeho schopnosti napomáhat
postkonfliktní rekonstrukci a usmíření mezi stranami jsme se podrobně věnovali výše.

7. Závěr
Pod tíhou nekonĉícího výĉtu dílĉích selhání daytonského uspořádání a se stále
hmatatelnější perspektivou definitivního zhroucení tohoto systému bez náhrady
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systémem lepším a skuteĉně demokratickým, se nabízí konstatování, ţe mezinárodní
právo dosud nedisponuje takovými nástroji, aby bylo schopno se vypořádat
s konfliktem v Bosně, případně konfliktem jemu analogickým. Avšak takovou tezi je
vhodné problematizovat.
Mezinárodní právo je nástrojem v rukou mezinárodního spoleĉenství, jehoţ ĉlenové
– na prvním místě svrchované státy – si jím dobrovolně nechávají svazovat ruce. Tato
vazba není nepodobná grociánskému a hobbesovskému konceptu spoleĉenské smlouvy,
kterou jedinci uzavírají se státem a skrze níţ se podrobují jeho vůli. V mezinárodním
právu nicméně neexistuje onen jeden definovatelný suverén a jeho vztahy jsou převáţně
vztahy horizontální povahy. Přes veškerou snahu je proto jeho uplatnění nezřídka stále
selektivní, závislé na momentálních pohnutkách jeho hospodářsky, vojensky ĉi v jiném
ohledu nejmocnějších subjektů, popřípadě jejich největšího poĉtu. Avšak mezinárodní
právo se v průběhu ĉasu stalo také systémem, který ţije vlastním ţivotem a jehoţ další
rozvoj bude v budoucnosti nepochybně pokraĉovat. A jako takový systém má
mezinárodní právo veřejné urĉité samostatné a dlouhodobé tendence, mezi něţ patří
omezování zmíněné selektivnosti při jeho aplikaci a posílení efektivity jeho vymáhání.
V modelovém světe by se tak ono samo mohlo stát imaginárním suverénem, jehoţ
autoritě je mezinárodní spoleĉenství podřízeno, místo aby bylo pouze nástrojem v jeho
rukou. Přes globalizaĉní tendence však základními jednotkami tohoto systému zůstávají
státy, jejichţ ochota omezovat vlastní svrchovanost opakovaně naráţí na své hranice.
Je nutné připomenout, ţe válka v Bosně spadá z hlediska historického kontextu do
období, kdy mezinárodní spoleĉenství bylo vesměs schopné nalézat konsensusuální
řešení. Postoj Ruské federace v Radě bezpeĉnosti neznamenal zásadní překáţku a
jediným problematizujícím prvkem byla Ĉína. Přesto však mezinárodnímu spoleĉenství
trvalo roky, neţ dokázalo přijít s komplexním a vynutitelným východiskem v podobě
Daytonských dohod. Ono prodlení, stejně jako aspekty, ve kterých Dohody selhávají, je
moţné přiĉítat jednak absenci některých mezinárodněprávních mechanismů, především
pak ale nedostatku zkušeností s řešením obdobných situací.
O dvě desetiletí později je situace v mnohém odlišná. Přibylo zkušeností
s adresováním konfliktních situací, stejně tak zaznamenaly rozvoj některé významné
normující mechanismy, například Responsibility to Protect. První podstatnou překáţkou
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k úspěšné a důsledné aplikaci mezinárodního práva v konfliktních situacích tak není
jeho neexistence, jako spíše nyní celkem běţná absence konsensu mezi stálými ĉleny
Rady bezpeĉnosti i v rámci celého mezinárodního spoleĉenství. Na tento problém
nepochybně neexistuje ţádný všelék. Pro situace, ve kterých je moţné tohoto konsensu
dosáhnout, však případ Bosny a Hercegoviny nabízí alespoň dílĉí pouĉení.
Především ukazuje, ţe jakýkoli případ konfliktu, probíhající kdekoli na světě, který
se mezinárodní spoleĉenství rozhodne řešit (nebo, přijmeme-li výše uvedenou
normativní perspektivu, mezinárodní právo mu uloží povinnost jej řešit), musí být
adresován s detailní znalostí kontextu, tj. vĉetně různých aspektů existujících
spoleĉenských narativů. Mír a stabilita jsou pouze jedním z moţných výsledků rovnice
o mnoha proměnných a mezinárodní spoleĉenství má moţnost mnoho z těchto
proměnných ovlivnit. Musí však volit vhodné nástroje.
Konkrétně Bosna a Hercegovina názorně odhaluje moţnosti a limity tranziĉní
spravedlnosti. Za cíle tohoto přístupu je moţné oznaĉit odstranění beztrestnosti a
formulaci urĉité historické pravdy. Její uplatnění lze pak v zásadě povaţovat za
nezbytnou souĉást nástrojů pouţitých pro řešení konfliktů, není však zároveň ţádoucí
tomuto přístupu podřídit vše ostatní. Ukazuje se totiţ, ţe ambice vyslovení jediné
historické pravdy znemoţňuje citlivý a individualizovaný přístup ke kaţdé ze stran
konfliktu, coţ poté ústí v přetrvávající a stále hlouběji zakořeněné skupinové antipatie.
Tranziĉní spravedlnost je zaloţena na urĉitých morálních imperativech, které není
záhodno relativizovat: pachatelé mají být potrestáni a jimi spáchané ĉiny objasněny.
Jakékoli snahy o smíření znepřátelených stran – bezpochyby nezbytné ke vzniku
stabilní mírumilovné spoleĉnosti a funkĉních státních institucí – však musí vycházet
především z porozumění. A k porozumění nestaĉí znalost historických faktů, neboť
vyţaduje právě výše zmíněnou znalost kontextu.295 Zdá se proto, ţe odstranění
nacionalistických mýtů je podmíněné citlivým uchopením kolektivních pamětí v jejich
celistvosti.296 Mezinárodní spoleĉenství v Bosně a Hercegovině tomuto nikdy
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nevěnovalo dostateĉnou pozornost. Příleţitost k nápravě je v souĉasnosti uţ především
v rukou místní obĉanské spoleĉnosti; té samé obĉanské spoleĉnosti, která je stále ve
svých poĉátcích a jejímuţ rozvoji jsou Daytonské dohody hlavní překáţkou.
Z oĉividných důvodů by se jejím aktivitám mělo dostat rozsáhlé podpory.
Souĉasný politický systém Bosny a Hercegoviny nepochybně nese některé znaky
demokratického státu. Nazývat jej tak by však bylo nepřijatelnou zkratkou. Mějme na
paměti, ţe urĉijícím znakem liberální demokracie je jedinec jako základní, suverénní a
vnitřně svobodná sloţka spoleĉnosti.297 Oproti tomu, základní, suverénní a vnitřně
svobodnou sloţkou spoleĉnosti bosenské je národ. Demokracie předpokládá existenci
dému, tj. lidu ve smyslu spoleĉenství obĉanů. V případě Bosny však roly dému
nahrazuje ethnos, tj. lid jako nepolitická kategorie, spoleĉenství pokrevně ĉi tradicí
spřízněných osob.298 To je jednak dáno historickou zkušeností balkánského poloostrova,
neméně významná je však legalizace a legitimizace tohoto stavu Daytonskými
dohodami. Místo demokracie tak v Bosně a Hercegovině nacházíme spíše oligarchii
národů. Představitelé těchto národů vyuţívají skuteĉnosti, ţe politické antipatie se zde
vyjevují v agresivní a důsledné formě. V podstatných momentech jsou proto stále
schopni s odkazem na politickou jednotu národa jeho příslušníky mobilizovat. Tato
jednota se tak opětovně vyjevuje jakoţto jednota nejvyšší a v rozhodujících případech
urĉující.299 Existující etnocentristický politický systém, zakonzervovaný odstředivými
spoleĉenskými tendencemi, je navíc procedurálně komplikované změnit. Jedná se však
stále o systém přechodný a proto nutně nestabilní.300

teorie usmíření a její aplikaci na bosenský případ nabízí Hana Oberpfalzerová, „Tranziĉní spravedlnost a
proces národního usmíření v Bosně a Hercegovině―. Mezinárodní vztahy, 3/2012, ss. 12-14.
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299

Carl Schmitt bez dalšího povaţuje za nejvyšší a urĉující autoritu stát. Avšak vychází přitom z premisy,
ţe stát – ve smyslu národního státu – je funkĉní a jako jednotná entita vykonává efektivní kontrolu nad
svým územím a obyvateli. Tento stát musí mít svrchovanou moc rozlišovat své politické přátele a
nepřátele. Jak jsme ukázali, Bosna a Hercegovina selhává v naplnění těchto základních aspektů a největší
překáţkou její definitivní dezintegrace zůstává právě nevůle mezinárodního spoleĉenství. Tuto roli zde
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Ve světě nalezneme příklady tzv. zamrzlých konfliktů (namátkou Kypr, Podněstří,
Náhorní Karabach), na jejichţ řešení se mezinárodní spoleĉenství prostřednictvím
mezinárodního práva také podílelo. Je nesporné, ţe situace v těchto oblastech je
vzdálena od stavu ţádoucího. Z mnoha důvodů vnitřní i vnější povahy zde však nastal
status quo, jehoţ narušení nelze ani v déledobém horizontu oĉekávat. V této práci
naopak docházíme k závěru, ţe Bosna a Hercegovina do kategorie zamrzlého konfliktu
nespadá; její státoprávní uspořádání i politické prostředí jsou dlouhodobě nestabilní a
lze proto předvídat urĉitý zásadní posun, spíše neţ „zakonzervování― momentálního
stavu na dlouhá desetiletí.
Bosna a Hercegovina se nachází na křiţovatce. Pokud v krátké době nebude
dosaţeno reformy jejího politického systému, hrozí, ţe se ocitne ve skuteĉné
mezinárodní izolaci, popřípadě, ţe nad jejím osudem mezinárodní spoleĉenství naopak
opět převezme plnou kontrolu. Kaţdá z těchto variant by naléhavě odhalila selhání
daytonského systému dát vzniknout demokratickému a přitom stabilnímu státu.
V takovém kontextu by se maximem moţného v déledobém horizontu jevil její mírový
rozpad. Existuje však i jiná cesta. Ta předpokládá, ţe se v bosenskohercegovinské
spoleĉnosti s dostateĉnou intenzitou projeví dostředivé europeizaĉní tendence a tlak na
reformu v urĉité kompromisní formě tak nebude jiţ pouze tlakem vnějším, ale stane se
skuteĉně vnitřním. Nezbytnou podmínkou pro to však je existence urĉitého spoleĉného
reformního jmenovatele, na němţ můţe mezi dominantními sloţkami spoleĉnosti a
mezinárodním spoleĉenstvím vůbec vzniknout shoda.301 Zda je takové řešení
v souĉasném kontextu vůbec myslitelné, ponechejme jako otevřenou otázku.
Carl Schmitt v úvodu citované pasáţi z jeho skvělé knihy Pojem politiĉna
naznaĉuje, ţe podstata nepřátelství tkví v jeho absolutnosti a nevykořenitelnosti.
Politiĉno jako takové podle Schmitta dává smysl pouze za předpokladu, ţe –
přinejmenším ve formě moţnosti – stále existuje nepřátelství na ţivot a na smrt mezi
dvěma různými politickými skupinami. A jak uvádí v první větě celé knihy, „pojem
státu předpokládá pojem politiĉna―302. Avšak mezinárodní právo se ve svém moderním
uvedl nedávno Edin Sarcević, profesor ústavního práva z Univerzity v Lipsku. Viz Kenan Efendić,
―Bosnia Solves ‗Croat Question‘ at Sejdic-Finci‘s Expense‖. Balkan Insight, 29. 3. 2013.
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pojetí má ambici stát právě takovou obecnou normou a mezinárodní spoleĉenství
takovým „nezaujatým a nestranným třetím―, které v rozporu se Schmittovou premisou
střety mezi politickými nepřáteli rozhodovat dovedou. Má-li tohoto být dosaţeno,
nepostaĉí schopnost konflikt silou utlumit, ale bude nutné se nauĉit jej skuteĉně
vykořenit, tzn. ovlivnit historickou paměť a změnit sdílené skupinové stereotypy. Případ
Bosny a Hercegoviny v tomto kontextu nabízí mnoho podnětů k zamyšlení.
Jakkoli jsou totiţ Daytonské dohody bezpochyby v mnoha ohledech maximem
moţného, skuteĉnost, ţe přišly pozdě a ţe byly donuceny akceptovat a legitimizovat
z podstaty nedemokratický etnonacionalistický systém, z nich uĉinila pouze provizorní
řešení, které bosenskou spoleĉnost spíše dále polarizovalo, neţ sjednotilo. Spolu
s promarněnými příleţitostmi z let před svým přijetím a pozdějšími nepříliš úspěšnými
snahami o aplikaci tranziĉní spravedlnosti proto můţe daytonský systém poslouţit jako
hlasité memento pro další mezinárodní angaţmá v situacích ozbrojeného národnostně,
náboţensky ĉi kulturně podmíněného konfliktu. Stabilní mezinárodněprávní uspořádání
takovou kritickou reflexi předpokládá. Vývoj situace v Sýrii perspektivně napoví,
nakolik je jí mezinárodní spoleĉenství skuteĉně schopno.
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