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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá vývojem právního postavení srbské menšiny 

v Chorvatsku během integrace Chorvatska do Evropské unie (EU) v letech 2000–2011. 

Jedná se o historickou práci, která zkoumá přístup chorvatských vlád vůči Srbům. 

Zkoumání vztahu jednotlivých vlád vůči srbské menšině se zakládá na přijaté legislativě 

spjaté s národnostními menšinami, implementaci přijatých zákonů a projevech politické 

vůle hájit zájmy srbské menšiny. Ačkoli jsou výše vyjmenované faktory čistě 

vnitropolitické povahy, postavení národnostních menšin v Chorvatsku významně 

ovlivňovala EU z důvodu touhy jednotlivých vlád do unie vstoupit. Proto je v práci 

zmiňována i role EU. Po roce 2000 dochází ke zlepšování právního postavení srbské 

menšiny, která byla během devadesátých let terčem diskriminačních zákonů a čelila 

nepřátelskému postoji celé chorvatské společnosti, v jehož čele stálo vládnoucí 

Chorvatské demokratické společenství (HDZ). Významnou část problematiky srbské 

menšiny představují práva srbských uprchlíků, kteří utekli z Chorvatska během války 

v 90. letech. Formálně byla normalizace postavení Srbů dokončena v roce 2011, kdy 

Chorvatsko splnilo unijní požadavky spojené s právy národnostních menšin a ukončilo 

přístupové rozhovory. Práce dochází k závěru, že klíčovou roli ve zlepšení postavení 

chorvatských Srbů sehrála vidina členství v EU, když každá vláda byla ochotna plnit 

unijní požadavky spojené s národnostními menšinami.  

 



   

Abstract 

This bachelor thesis concerns with the development of the legal status of the Serbian 

minority in Croatia during the period of the integration of Croatia to the European union 

in years 2000–2011. This thesis uses the historical approach to research the attitude of 

Croatian governments towards Serbs. The research of this attitude is based on enacted 

laws connected to national minorities, the implementation of guaranteed rights and the 

willingness of ruling politicians to maintain interests of the Serbian minority. These 

mentioned points belong to domestic political affairs, however the position of the 

national minorities was significantly affected by the EU because of an ambition of every 

single government to join the union. Since the year 2000 the legal position of Serbs has 

improved in comparison to 90’s when anti-Serbian mood, which was fostered by the 

governing Croatian democratic community, was spread through whole Croatian society. 

Significant part of the Serbian issue represents property rights of refugees who left the 

country during a war in 90’s. The normalization of Serbian position formally ended in 

2011 when Croatia fulfilled all EU conditions liked to the protection of national 

minorities and finished accession talks. This thesis concludes that EU played a key role 

in improving legal status of Serbs in Croatia in the researched period. 
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Úvod 

30. června 2011 dokončilo Chorvatsko přístupová jednání s Evropskou unií (EU) a 30. července 

2013 se stalo jejím členským státem. Vstup do unie ohraničuje pomyslné zakončení 

transformace Chorvatska z xenofobního, autoritářského státu v parlamentní demokracii. Během 

této transformace započaté v roce 2000 se zřetelně zlepšoval přístup jednotlivých chorvatských 

vlád vůči srbské menšině. Velmi rychle vymizely projevy rasové nesnášenlivosti z nejvyšších 

pater politiky, o něco pomaleji zanikly diskriminační zákony a chorvatští Srbové se nakonec 

v poválečném státě těšili formálně rozsáhlým právům. Usnadňoval se návrat srbských 

uprchlíků, jejich majetku a došlo i k účasti srbských poslanců v koaliční vládě. Chorvatské 

politické špičky vyzývaly k opuštění vypjatého nacionalismu 90. let a ukončení fašistických 

projevů spojených s ustašovským hnutím. Otázka zní, do jaké míry ovlivnila zlepšující se 

postavení srbské menšiny autentická vůle chorvatských politiků a do jaké míry se jednalo pouze 

o výsledek tlaku zvenčí?  

 Cílem této práce je zhodnocení postoje chorvatských vlád vůči srbské menšině za 

období 2000–2011. Jak již bylo zmíněno, právě v tomto období procházelo Chorvatsko 

evropeizací ve snaze vstoupit do EU. Při zkoumání postoje jednotlivých vlád se práce 

především zaměřuje na přijatou legislativu související se srbskou menšinou, odhodlání 

vládnoucích politiků zasazovat se o realizovaní práv srbské menšiny a odsuzovat proti-srbskou 

xenofobii ve společnosti. Jedná se o historickou práci zpracovanou metodou indukční, 

dedukční, diachronní a asynchronní. Práce je dělena do čtyř kapitol. První kapitola zasazuje 

práci do historického kontextu a jejím cílem je zdůraznit, že Srbové se těšili po velmi dlouhou 

dobu výsadnímu postavením na území dnešního Chorvatska. Následující kapitola popisuje více 

podrobněji vývoj v 90. letech. Sleduje spor ohledně definování statusu srbské menšiny v nově 

osamostatněném Chorvatsku a přijatou legislativu týkající se Srbů. Třetí, čtvrtá a pátá kapitola 

představují nejdůležitější části práce, protože se v chronologickém pořadí zabývají obdobím 

přístupových rozhovorů v letech 2000–2011 a postojem jednotlivých vlád vůči srbské menšině.  
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 Protože se tato práce zabývá poměrně aktuálním tématem, potýkal jsem se během jejího 

zpracovávání s absencí monografií a sborníků, které by podávaly o tématu ucelený přehled. 

Výjimkou budiž kniha chorvatského profesora Siniši Tataloviće The policies of protection of 

national minorities in the republic of Croatia, která se nicméně omezuje na výčet zákonů 

týkajících se národnostních menšin.
1
 Valná většina novějších studií, které se zabývají Srby 

v Chorvatsku, je zaměřena na srbské uprchlíky a jejich integraci do společnosti. Mezi historiky 

se tématu Srbů v Chorvatsku věnuje Drago Roksandić, ale jeho zájem se neupíná na období po 

roce 2000. Lze tedy říci, že téma vývoje postavení srbské menšiny během evropeizace 

Chorvatska stále čeká na zevrubnější historické zpracování.  

V práci jsou použity různé primární a sekundární zdroje. Klíčový pramen pro tuto práci 

představovaly dobové články časopisu Identitet, který vydává nevládní organizace Srbské 

demokratické fórum (Srpski demokratski forum, SDF). Časopis sleduje události spojené se 

srbskou menšinou a představuje velmi podrobný přehled vývoje srbské problematiky. 

Problémem Identitetu jsou občasná, zbytečně citově zabarvená vyjádření na adresu vlády, ačkoli 

je časopis spolufinancován chorvatským rozpočtem. Rozhovor s Nemanjou Relićem, členem 

SDF, mi taktéž pomohl objasnit některé nesrovnalosti. Další důležitý pramen tvoří hodnotící 

zprávy Evropské komise (EK). Zprávy stručně a neutrálně popisují postavení menšin v 

Chorvatsku. Je ale možné vypozorovat, že některé zprávy jsou více či méně kritické zřejmě 

podle toho, zda mínila Komise Chorvatsko pochválit, nebo pokárat. Jako příklad může posloužit 

rozdíl mezi hodnotícími zprávami z let 2009 a 2010, kdy je druhá zpráva ohledně menšinových 

práv delší a vyznívá kritičtěji.
2
 Jedná se ovšem o drobný rozdíl a všechny zprávy EK mají 

podobný obsah ohledně problémů srbské menšiny. Velmi užitečný zdroj představují dvě 

obsáhlé zprávy neziskové organizace Human Rights Watch z let 2003 a 2006.
3
 Zprávy obsahují 

detailní popis postavení srbské menšiny, leč ve svém hodnocení tíhnou k zaujatosti ve prospěch 

                                                      
1
 Siniša Tatalović, The policies of protection of national minorities in the republic of Croatia (Split: Stina, 

2008). 
2
 V tomto období došlo k výměně na postu eurokomisaře pro rozšíření, kdy Olliho Rehna nahradil Štefan 

Füle. 
3
 „Broken promises: Impediments to Refugee Return to Croatia“, Human Rights Watch 15, č. 6 (září 

2003) a „Croatia: A Decade of disappointment: Continuing Obstacles to the Reintegration of Serb 

Returnees“, Human Rights Watch, 5. září 2006. 
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menšin, jak dokládá fakt, že nadsazují počet uprchlých chorvatských Srbů.
4
 Za objektivní a 

informativně vyčerpávající dílo považuji disertační práci historika Jiřího Kuděly, která ovšem 

končí rokem 2000 a nepojednává o hlavním zkoumaném období.
5
 Některé číselné údaje jsem 

čerpal ze dvou prací chorvatských sociologů Milana Mesiće a Dragutina Babiće vydané Úřadem 

vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (United Nations High Commissioner for Refugees, 

UNHCR) v letech 2007 a 2011.
6
 Práce se zabývají výzkumem udržitelného návratu a obsahují 

řadu dat, které považuji za vhodné pro čerpání vzhledem k věrohodnosti autorů i vydavatele.  

 Použité sekundární zdroje charakterizuje, že mi byly nápomocny vždy pouze pro část 

práce kvůli tomu, že se svým zaměřením odlišovaly od zkoumaného tématu. Za hodnotný a 

důvěryhodný považuji článek historičky Ivany Djurić vydaný akademickým časopisem Europe-

Asia Studies, který se sice zaměřuje na problémy srbských uprchlíků, ale částečně vysvětluje i 

jednání chorvatských vlád.
7
 Podobně jsem využil knihy od historičky Sharon Fisher Political 

change in post-Communist Slovakia and Croatia: from nationalist to Europeanist, která líčí 

politický vývoj v Chorvatsku do roku 2003.
8
 Pro dokreslení některých událostí jsem občas 

citoval tehdejší novinové články. Nejčastěji se jednalo o články uznávaného žurnalisty Drago 

Hedla zveřejněné Institutem válečného a mírového zpravodajství (Institute for war and peace 

reporting, IWPR) a články vydané novinami Slobodna Dalmacija, které jsem využíval pro 

jejich dobrou dostupnost.  

Kromě tendenčních přístupů jsem se setkával i s jevem, kdy si zdroje vzájemně 

odporovaly ohledně čísel týkajících se srbských uprchlíků jako např. počet žádostí o bydlení 

nebo počtu zrekonstruovaných domů atp. Při tomto problému jsem se rozhodl důvěřovat zdroji, 

                                                      
4
 Obě zprávy uvádí počet uprchlých Srbů mezi 300–350 tisíci. Tato práce se přiklání k názoru historika 

Jiřího Kuděly, že uprchlo okolo 250 tisíc chorvatských Srbů. 
5
 Jiří Kuděla, „Budování státu. Chorvatsko na cestě od autoritativního k demokratickému režimu 1990 – 

2000“ (disertační práce, Univerzita Karlova). 
6
 Milan Mesić a Dragan Bagić, Minority return to Croatia – study of an open process (Záhřeb: UNCR, 

2011) a Milan Mesić a Dragan Babić, Sustainability of minority return in Croatia (Záhřeb: UNHCR, 

2007). 
7
 Ivana Djuric, „The Post-War Repatriation of Serb Minority Internally Displaced Persons and Refugees 

in Croatia—Between Discrimination and Political Settlement“, Europe-Asia Studies 62, č. 10, (prosinec 

2010): 1639–1660. 
8
 Sharon Fisher, Political change in post-Communist Slovakia and Croatia: from nationalist to 

Europeanist (New York: Palgrave Macmillan, 2006). 
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který odkazoval na dokument odpovědného ministerstva. Závěrem bych poznamenal, že 

v souladu s Dějinami Chorvatska jsem chorvatské písmeno „đ“ zaměňoval za „dj“.
9
  

1. Historický úvod 

Již od druhé poloviny 15. století do konce 17. století migrovalo pravoslavné slovanské 

obyvatelstvo na území dnešního Chorvatska v důsledku výbojů Osmanské říše. Toto 

obyvatelstvo označované nejčastěji jako Vlaši se později přihlásilo k srbské národnosti a 

položilo tak základy srbské menšiny v Chorvatsku. Tito kolonisté osídlovali válkou postižená 

území při hranici s Osmanskou říší a za svou vojenskou službu proti Osmanům se těšili jistým 

privilegiím včetně náboženské svobody. Vlašská statuta vydaná Ferdinandem II. roku 1630 

podřídila Vlachy přímo císaři, čímž vyjmula území při hranici s Osmanskou říší z působnosti 

bánského Chorvatska a položila základ pro vytvoření Vojenské hranice. Náboženskou a 

vzdělávací autonomii pak Srbům prchajícím před Osmany udělil císař Leopold I. v roce 1690. 

Těmito privilegii se posílila svrchovanost pravoslavných obyvatel, kteří si tak zachovali svou 

identitu do období formování moderních národů. 

Vojenská hranice definitivně zanikla v roce 1881 a její území bylo připojeno zpět 

k bánskému Chorvatsku. Zánik hranice neznamenal pro tamější Srby výraznou změnu, protože 

již během vyjednávání o chorvatsko–maďarském vyrovnání v roce 1867 (tzv. Nagodba) 

zrovnoprávnil sabor srbský národ s národem chorvatským a v roce 1887 schválil další zákon o 

pravoslaví a užívání cyrilice. Další cíl prečanských Srbů představoval zisk statusu konstitučního 

národa v chorvatských zemích.
10

 Pro realizaci tohoto cíle vznikla na počátku 20. století 

chorvatsko–srbská koalice politických stran. Srbové podporovali připojení Dalmácie, která byla 

součástí Předlitavska, k Chorvatsku a revizi Nagodby výměnou za slib, že ve sjednocených 

chorvatských zemích budou uznáni jako státotvorný národ. Chorvatsko–srbská koalice 

představovala do vypuknutí 1. světové války nejsilnější stranu v saboru. 

Na konci 1. světové války se Jihoslované odpoutali od Rakouska–Uherska a po krátké 

existenci státu SHS se ocitli ve společném státě se Srbským královstvím. Jak uvádí historik Jan 

                                                      
9
 Jan Rychlík a Milan Perenćević, Dějiny Chorvatska (Praha: NLN, 2011). 

10
 Označení pro Srby žijící za řekou (preko reke) v Chorvatsku a Bosně. 
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Rychlík,
11

 chorvatští Srbové chápali království SHS jako realizaci velkosrbské myšlenky a 

považovali ho tak za svůj stát. Během meziválečné doby se zvýšil počet Srbů v chorvatských 

městech. Tento fakt částečně vysvětluje historik Drago Roksandić směřováním Srbů do státní 

správy na území Chorvatska.
12

 Rozdílné představy o státním uspořádání vedly k prohlubování 

sporů mezi Chorvaty a Srby a nakonec zapříčinily vznik radikálního ustašovského hnutí. 

Prečanští Srbové se během této doby stali nástrojem uplatňování velkosrbské politiky 

z Bělehradu a začali se Chorvatům odcizovat. Významný představitel chorvatských Srbů, 

Svetozar Pribićević, obhajoval unifikaci státu, aby postupně změnil své názory a stal se kritikem 

režimu a zastáncem větší decentralizace. Přesto chorvatští Srbové neměli s centralismem 

Bělehradu zpravidla problém a stáli tak většinou na straně Srbijanců.
13

 Dohoda o státním 

uspořádání z roku 1939, která umožnila vznik Chorvatské bánoviny a uspokojila chorvatské 

volání po federalizaci, přišla příliš pozdě a království SHS od roku 1929 přejmenované na 

Jugoslávii pohltila 2. světová válka. 

Ustašovský režim nastolený po zániku Jugoslávie neměl žádnou ústavu a oficiálně 

v něm nežili Srbové, ale jen pravoslavní Chorvaté. Cílem režimu bylo zbavit Chorvatsko Srbů, 

tedy pravoslavných Chorvatů, tím, že část Srbů donutí přijmout katolickou víru, většinu 

deportuje do Srbska a zbytek zlikviduje. Přes výjimečnou krutost se ustašovcům nepodařilo 

srbský problém „vyřešit“ především kvůli tomu, že deportace Srbů musely být brzy zastaveny, 

protože deportovaní Srbové rozšiřovali řady partyzánů nebo četniků. Společný boj proti fašismu 

pak sblížil Srby s Chorvaty snad jako nikdy předtím a umožnil obnovení Jugoslávie.
14

  

Poválečné Chorvatsko se stalo socialistickou republikou v rámci federalizované 

Jugoslávie. Republiková ústava definovala Chorvatsko jako národní stát chorvatského národa, 

srbského národa a národností, které v něm žijí.
15

 Toto označení Srbů jako konstitučního národa 

společně s Chorvaty bylo ovšem proklamativní a žádná další práva ústava Srbům jako skupině 

                                                      
11

 Rychlík a Perenćević, Dějiny Chorvatska, 244. 
12 Drago Roksandić, Srbi u Hrvatskoj: od 15. stoljeća do naših dana (Záhřeb: Vjesnik, 1991), 122. 
13

 Výraz označující Srby žijící v Srbsku. 
14

 Podrobněji o období NDH viz Jože Pirjevec, Jugoslávie 1918–1992 (Praha: Argo, 2000). 
15

 Ústava národní republiky Chorvatsko z roku 1947, Narodne novine 7/47, 23. ledna 1947, 

http://www.pravo.unizg.hr/_download/repository/Ustav_NRH_1947.pdf (staženo 27.3. 2014). 
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negarantovala. Občanská práva stanovovala socialistická Jugoslávie v pojmech práv dělnické 

třídy. Nová republiková ústava Chorvatska z roku 1974 poskytovala všem národnostem 

proporční zastoupení ve státních institucích. Není proto divu, že mezi zastánce komunistické 

Jugoslávie patřili chorvatští Srbové, kteří v ní našli bezpečí. Během jejího rozpadu, jak uvádí 

politolog Siniša Tatalović,
16

 se museli rozhodnout mezi příslušností k novému chorvatskému 

státu bez jakýchkoli záruk, nebo si svou národnostní suverenitu vybojovat i za pomoci Srbska a 

války.  

2. Tudjmanův režim 

Období po prvních demokratických volbách v Chorvatsku v roce 1990, které vyhrálo 

Chorvatské demokratické společenství (HDZ), se neslo ve znamení neshod mezi představiteli 

nového státu a krajinskými Srby ohledně jejich právního postavení. Srbové se nechtěli smířit se 

ztrátou statusu konstitučního národa a Chorvaté nebyli ochotni přistoupit na srbský požadavek 

kulturní a teritoriální autonomie. Nacionalistická rétorika obou stran posílena všudypřítomnou 

propagandou oživila staré křivdy z dob Nezávislého státu Chorvatsko (NDH) a hnala obě 

skupiny ke konfliktu.  

2.1 Konflikt s krajinskými Srby 

Důležitou otázku postavení srbských obyvatel řešila tzv. Vánoční ústava z 22. prosince 1990. 

Ústava nově definovala Srby jako národnostní menšinu, která je rovna obyvatelům chorvatské 

národnosti.
17

 Později měla být Srbům a ostatním menšinám přiznána i další práva, která by 

zajišťovala dostatečnou kulturní autonomii. Představitelé srbské menšiny ovšem trvali na 

autonomii teritoriální a v reakci na Vánoční ústavu byla v oblasti Krajiny vyhlášena Srbská 

autonomní oblast. Po vyhlášení chorvatské nezávislosti 25. června 1991 deklarovali následně 

vzbouření Srbové vznik Republiky Srbská Krajina (RSK), ze které uteklo na 120 tisíc Chorvatů 

a v zemi definitivně vypukla občanská válka.
18

  

                                                      
16

 Tatalović, The policies of protection of national minorities in the republic of Croatia, 21. 
17

 Siniša Tatalović a Tomislav Lacović, „Dvadeset godina zaštite nacionalnih manjina u Republici 

Hrvatskoj“, Migracijske i etničke teme 27, č. 3 (prosinec 2011): 378. 
18

 V chorvatské historiografii označovaná jako Vlastenecká válka (Domovinski rat). 



8 

 

   

Ve snaze dosáhnout mezinárodního uznání Chorvatska byl v prosinci 1991 přijat 

Ústavní zákon o lidských právech a svobodách a o právech etnických a národnostních menšin.
19

 

Tento zákon zaručoval menšinám velmi rozsáhlá práva v oblasti kulturní autonomie. Zákon 

např. počítal i s výukou menšinových jazyků na všech úrovních vzdělávací soustavy. Čtvrtý 

oddíl zákona, který se zabýval zastoupením menšin ve státním aparátu, stanovil, že menšiny, 

které představovaly 8 % a více z celkového počtu obyvatel, mají právo na poměrné zastoupení 

ve státních strukturách, dále např. měly získat zvláštní autonomní status obce a oblasti, kde 

menšiny tvořily nadpoloviční počet obyvatel.
20

 V saboru ale kvůli probíhajícímu vojenskému 

konfliktu se srbskou menšinou chyběla politická vůle Ústavní zákon implementovat. Nakonec 

byl právě oddíl čtyři o zastoupení menšin ve státním aparátu v říjnu roku 1995 suspendován.
21

 

Tím tato část zákonu pozbyla smyslu, protože po vojenských operacích Blesk a Bouře již žádná 

menšina takového zastoupení nedosahovala a 31. května 2000 vláda ustanovení ze čtvrtého 

oddílu definitivně zrušila.  

Přes nedostatečnou právní ochranu menšin, kterou konstatovala Badinterova komise,
22

 

uznaly 15. ledna 1992 státy Evropského společenství ( ES) nezávislost Chorvatska a další státy 

akceptovaly nezávislost nedlouho poté. Po tomto úspěchu na mezinárodním poli dosáhl Franjo 

Tudjman a jeho strana HDZ vítězství v prezidentských a parlamentních volbách, čímž 

v Chorvatsku započala vláda jediné strany. Na řadu se dostalo vyřešení problému s RSK, která 

zabírala celou třetinu chorvatského území a významně ohrožovala životaschopnost mladého 

státu. Jak uvádí Rychlík,
23

 nebezpečí ze strany vzbouřených Srbů legitimizovalo Tudjmanovu 

autoritativní vládu, která v Chorvatsku vydržela do konce 90. let.  

Tudjmanův režim se připravoval na silové řešení územního sporu, který se stal 

nevyhnutelným poté, co představitelé Krajiny, k úlevě chorvatských nacionalistů, odmítli i plán 

Z-4, který jim garantoval úplnou autonomii včetně vlastní vlády, policie apod. Tím byl 

                                                      
19

 Ustavni zakon o ljudskim pravima i slobodama i pravima etničkih i nacionalnich zajednica ili manjina 

u republici Hrvatskoj, Narodne novine 65/1991, 4. prosince 1991. 
20

 Tatalović, The policies of protection of national minorities in the republic of Croatia, 40. 
21

 Tatalović a Lacović, „Dvadeset godina zaštite nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj“, 380. 
22

 Komise sestavená na popud Evropského společenství (ES), která měla určit způsobilost jednotlivých 

jugoslávských republik k samostatnosti. 
23

 Rychlík a Perenćević, Dějiny Chorvatska, 385. 
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vyloučen v podstatě jakýkoliv kompromis s Chorvatskem a vůdci RSK brzy poznali, že podpory 

od Miloševićova Srbska se nedočkají. Úspěšné provedení vojenských operací Blesk a Bouře 

v roce 1995 znamenalo zánik RSK v západní Slavonii, Dalmácii a vnitrozemských oblastech 

Chorvatska v okolí Liky, Baniji a Kordunu. Odhaduje se, že před chorvatskou armádou uprchlo 

na 100 až 150 tisíc Srbů.
24

 Kuděla dodává, že dalších 80 tisíc Srbů uprchlo z Chorvatka již 

dříve.
25

 Celkový počet Srbů se z 581 663 (12,2 %) v roce 1991 snížil na 201 631 (4,54 %) 

v roce 2001.
26

 Samotný rozdíl v počtu srbské populace ve výsledcích sčítání obyvatel 

neodpovídá počtu uprchlých Srbů. Kuděla tento fakt vysvětluje tím, že část Srbů nežila na 

území Chorvatska trvale,
 
např. úředníci, policisté nebo vojáci a část Srbů se jednoduše přihlásila 

k chorvatské národnosti.
27

 Během vojenského tažení docházelo ke zločinům páchaných vůči 

civilnímu obyvatelstvu ospravedlňovaných jako msta za zabité Chorvaty. Zločiny proti Srbům 

se ovšem neděly pouze v Krajině, ale i ve zdánlivě civilizovaném Záhřebu jak ukázala vražda 

srbské rodiny Zec. V průběhu dobývání Krajiny docházelo k záměrnému ničení mnoha domů, 

což mělo ztížit návrat srbských uprchlíků.Uvádí se, že bylo úmyslně poškozeno na 20 tisíc 

srbských nemovitostí.
28

 Zbývající část RSK ve východní Slavonii byla po podepsání Erdutské 

dohody v roce 1995 spravována jednotkami OSN v rámci mírové mise UNATES (United 

Nations Transitional Administration for Eastern Slavonia, Baranja and Western Syrmium). 

Chorvatsko převzalo nad oblastí správu v lednu 1998. Samotná Erdutská dohoda se stala 

součástí chorvatské právní soustavy a stanovovala podmínky pro soužití Srbů a Chorvatů ve 

východní Slavonii, Barani a Sremu. Šlo např. o podmínky návratu utečenců nebo poměrné 

zastoupení Srbů v policii a soudnictví.  

2.2 Diskriminační zákonodárství 

V legislativě přijala tehdejší vláda HDZ zákony, které znesnadňovaly návrat Srbů. Zejména 

Zákon o dočasném převzetí a spravování určených nemovitostí (Zákon o dočasném převzetí) 

                                                      
24

 Ibid., 393. 
25

 Kuděla, „Budování státu.“, 181. 
26

 Dragutin Babić, „Etničke promjene u strukturi stanovništva slavonskih županija između dvaju popisa 

(1991.–  2001.)“, Migracijske i etničke teme 19, č. 1 (březen 2003), 51. 
27

 Kuděla, „Budování státu“, 179. 
28

 „Hronologia akcie Oluja“, B92, 5. srpna 2005, 

http://www.b92.net/specijal/oluja/index.php?start=0&nav_id=174035 (staženo 27. 3. 2014). 
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zlegalizoval rozdělení srbského majetku do chorvatských rukou.
29

 Zákon umožňoval chorvatské 

vládě spravovat opuštěné nemovitosti, které přidělovaly nově vzniklé bytové komise 

chorvatským uprchlíkům z Bosny a Hercegoviny, válečným veteránům a dalším, kteří projevili 

snahu získat Srby okupované území zpět. Dočasní obyvatelé zabraných nemovitostí mohli být 

podle zákona vystěhováni v případě, že jim bytová komise našla jiné vhodné ubytování. Další 

zákon O oblasti zvláštního státního zájmu opětovně zdůraznil právo státu spravovat opuštěné 

nemovitosti na dobytém území.
30

 Zákon o dočasném převzetí byl nakonec v červenci roku 1998 

zrušen, protože podle rozhodnutí Ústavního soudu odporoval vlastnickému právu 

garantovanému ústavou, když nestanovoval lhůtu, do které měla být nemovitost vlastníkovi 

předána. Nicméně již ve stejný měsíc schválil sabor nový zákon – Program návratu a bytové 

péče pro vyhnané, uprchlé a vystěhované osoby (Program návratu),
31

 který opět obsahoval 

ustanovení, že dočasní uživatelé nemohou být vystěhováni, dokud jim bytová komise nenalezne 

vhodné ubytování. Navíc nově muselo jít o státem vlastněné ubytování. Paradoxně Program 

návratu, který dále chránil Chorvaty v srbských nemovitostech jako první zákon zaštitoval 

návrat Srbů.  

Zřejmě nejhůře dopadli Srbové, kteří bydleli ve družstevních bytech. Tito lidé kromě 

nájemného dávali své peníze do družstevního fondu, aby později měli nárok na výhodnou koupi 

svého bytu. To změnil Zákon o pronájmu bytů, který ukončil právo na byt lidem, kteří v něm 

nepobývali po šest měsíců, což se týkalo Srbů, kteří uprchli nebo byli vyhnáni z oblastí 

ovládaných chorvatským státem.
32

 Oblasti RSK se týkal Zákon o pronájmu bytů na 

osvobozených územích,
33

 který ukončil právo na byt všem, kteří se nevrátili do 90 dnů od 

platnosti zákona. Tito lidé se tak najednou ocitli v situaci, kdy ztratili právo požadovat 

                                                      
29

 Zakon o privremenom preuzimanju i upravljanju određenom imovinom, Narodne novine č. 73/1995, 

27. září 1995.  
30

 Zakon o područjima posebne državne skrbi, Narodne novine č . 44/1996, 5. června 1996. 
31

 Plan povratka izbjeglica, prognanika i raseljenih osoba, Narodne novine č. 92/1998, 26. června 1998. 
32

 Zakon o najmu stanova, Narodne novine č. 91/1996, 11. listopadu 1996. 
33

 Zakon o davanju u najam stanova na oslobođenom teritoriju, Narodne novine č. 73/1995, 27. září 1995. 
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navrácení svého domova, který si spláceli. Podle studie UNHCR se toto ukončení práva na byt 

týkalo 29 800 bytových jednotek především na území mimo RSK.
34

  

Po konci války docházelo k zatýkání a souzení Srbů na základě podílení se na 

vzpouře. Srbové byli odsuzováni bez ohledu na dostatek důkazů. Nepomohlo jim, že se 

války nezúčastnili ani jako vojáci ani jako civilisté RSK. Vláda tím sledovala cíl 

zastrašit Srby od návratu a povzbudit stávající, aby odešli. Charakteristický je případ 

Srba s iniciály P.S žijícího v Záhřebu, který na počátku války navštívil své rodiče na 

území Kninu. Později po návratu do Záhřebu byl odsouzen na pět let.35
 

Přes diskriminační opatření vstoupilo Chorvatsko v roce 1996 do Rady Evropy a 

následujícího roku ratifikovalo Rámcovou konvenci o ochraně menšin a Evropskou chartu o 

regionálních a národnostních jazycích.
36

 Rámcová konvence o ochraně menšin obsahovala 

závazky jako: boj proti diskriminaci; podpora menšinové kultury, náboženství a jazyka; 

svobodu vyjádření; účast na veřejném životě; zákaz nucené asimilace apod. Jak uvádí 

Tatalović,
37

 první zpráva o implementaci Rámcové konvence o ochraně menšin z roku 1999 

ukázala velké nedostatky. Přestože Chorvatsko v 90. letech garantovalo menšinám nejen 

kulturní práva, ale i zastoupení v parlamentu, panovala ve vládnoucích kruzích proti-srbská 

nálada. Tuto náladu dobře vystihuje výrok: „Srbové už nejsou politický, ale ekologický 

problém,“ který pronesl poslanec pravicové Strany práva (HSP) Ante Djapič v roce 1995 

v saboru a žádný z poslanců mu neoponoval.
38

  

Rozšířený názor, že návrat Srbů ohrožuje chorvatský stát legitimizoval nejen 

diskriminační zákony, ale vedl i k útokům na vracející se Srby. Nevládní organizace Amnesty 

International uvádí několik dní trvající proti-srbské nepokoje v oblasti chorvatské Kostajnice, 

které se děly za vědomí místní policie a které si vyžádaly jednu srbskou oběť.
39

 Nikdo nebyl za 

                                                      
34

 Milan Mesić a Dragan Bagić, Sustainability of minority return to Croatia, 31. 
35

 Božko Petković, „Neka visi Srbin“, Identitet 8, č. 68 (listopad 2003):22–23. 
36

 Tatalović a Lacović, „Dvadeset godina zaštite nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj“, 382. 
37

 Tatalović, „The policies of protection of national minorities in the republic of Croatia“, 43. 
38

 Zoran Pušić, interview vedl Stojan Obradović, Identitet č. 98, květen 2006. 
39

 „Croatia: Attacks in the Hrvatska Kostajnica area - the effects of impunity,“Amnesty international, 

červenec 1998, http://www.refworld.org/pdfid/45b9f4872.pdf (staženo 28. 3. 2014). 
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násilí páchané v Kostajnici stíhán a vládnoucí HDZ tento zločin neodsoudila. Podobně stát 

neodsuzoval ultrapravicové projevy. „V 90. letech nepatřilo v Chorvatsku vystavování symbolu 

„U“ a obrázků představitelů ustašovského režimu k nikterak výjimečným událostem.“
40

 K 

propagaci ustašovců přispěl i oblíbený, chorvatský zpěvák Marko Perković Thompson, který ve 

svých písních oslavuje přední ustašovce. Konec války se Srby ovšem znamenal, že politika 

HDZ založená na nacionalismu živeném srbskou hrozbou ztratila svůj raison d'être. Proces 

s Dinkem Šakićem, velitelem koncentračního tábora Jasenovac během 2. světové války, z roku 

1998 ukázal, že Chorvatsko stojí o vyrovnání s minulostí a proti HDZ se zformovala široká 

koalice šesti politických stran, které ve volbách v roce 2000 zvítězily.  

3. Vláda Ivici Račana: Velká očekávání a velká zklamání (2000–2003) 

Na chorvatské politické scéně došlo v roce 2000 k významným změnám. Kromě voleb do 

parlamentu se konaly i volby prezidentské, protože v prosinci 1999 zemřel prezident Tudjman. 

Parlamentní volby vyhrála koalice šesti opozičních stran složená ze Sociální demokracie (SDP), 

Sociálně–liberální strany (HSLS), Selské strany (HSS), Národní strany (HNS), Istrijského 

demokratického shromáždění (IDS) a Liberální strany (LS).
41

 Nová koalice disponovala 

dostatečným počtem hlasů pro ústavní změny. Chorvatsko se změnilo z poloprezidentské 

demokracie na parlamentní a srbské menšině byla vyčleněna tři křesla v saboru. Do této doby se 

počet srbských zástupců v parlamentu měnil. Současně vláda sociálního demokrata Ivici Račana 

vyhlásila jako svůj cíl členství v Evropské unii (EU). Od této chvíle se stává téma ochrany 

menšin součástí širšího celku a sice integrace Chorvatska do EU. Samotná unie nastalé změny 

uvítala, když prohlásila že: „nedávné parlamentní volby v Chorvatsku a demokratický směr, 

který nastínily, zahájily novou fázi v chorvatské politice.“
42

 Od Chorvatska se očekávalo plnění 

Rámcové konvence o ochraně menšin, plnění Daytonské dohody – podpora návratu srbských 

                                                      
40

 Přemysl Rosůlek, „Chorvatsko na cestě k postnacionalismu?“, Mezinárodní politika 1, č. 11 (listopad 

2005), 26. 
41

 IDS opustila koalici v červnu 2001. 
42

Presidential elections in Croatia on 7 February 2000, official site of European Commission, 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/ACF14B6.html (staženo 13. 5. 

2014). 
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uprchlíků a spolupráce se soudním tribunálem pro bývalou Jugoslávii (ICTY), zrušení 

diskriminačních zákonů a především přijetí Ústavního zákona o právech menšin.
 43

  

3.1 Protesty krajní pravice 

Velká očekávání kladla na vládu také srbská menšina. Ta si od demokratických změn a příslibu 

členství v EU představovala okamžité zlepšení svého ekonomického i politického postavení. Za 

období Račanovy vlády se do Chorvatska vrátilo 41 199 Srbů, celá třetina všech, kteří se 

oficiálně vrátili.
44

 Přitom během předvolební kampaně se opoziční strany raději o potřebě 

zlepšit postavení srbské menšiny nezmiňovaly a soustředily se na témata spojená se 

socioekonomickými problémy.
45

 S jistou bojácností veřejně vystoupit na podporu srbské 

menšiny se Račanova vláda potýkala po celé své funkční období. To bylo do velké míry 

způsobeno protesty krajní pravice, která hlasitě nesouhlasila s prošetřováním chorvatských 

zločinů spáchaných během války a spoluprácí s ICTY. Proti Račanově vládě vystupovala i 

vlivná katolická církev, která nastalé změny chápala jako podkopávání chorvatské suverenity. 

Zato nový prezident Stjepan Mesić, který na pozici hlavy státu nahradil Tudjmana, se od 

počátku nebál odsuzovat ultrapravicové a proti-srbské projevy. Samotnou srbskou menšinu 

považoval za most spolupráce se Srbskem a Černou Horou, se kterými se během této doby 

normalizovaly vztahy. „Jsem připraven omluvit se Srbům, ale myslím, že není třeba trvat na 

omluvě. Je třeba trvat na proměně politiky.“
46

 Právě proměna politické kultury a vůbec celé 

společnosti se nestala ze dne na den, jak po volbách předpokládalo mnoho Srbů. 

Hned v srpnu 2000 došlo k vraždě bývalého chorvatského vojáka Milana Levara, který 

svědčil u ICTY v případu vražd Srbů ve městě Gospić. Podle Levarovy výpovědi věděli o 

zabíjení v Gospići dva vysoce postavení politici tehdejší koalice – Dražen Budiša, lídr Sociálně 

liberální strany a Zdravko Tomac, viceprezident Sociální demokracie.
47

 Výhružka smrtí přišla i 

                                                      
43

 Mírová dohoda uzavřená 21. 11. 1995, která ukončila válku v Bosně a Hercegovině. 
44

 Djuric, „The Post-War Repatriation of Serb Minority Internally Displaced Persons and Refugees in 

Croatia“, 1651. 
45

 Fisher, Political change in post-Communist Slovakia and Croatia,163–166. 
46

 Igor Palija a Dragan Petrović, „Povijest Identita od broja 1 do 99“, Identitet 10, č. 100 (červenec 2006): 

21. 
47

Drago Hedl, „Croatian extremist threat“, Institute for war and peace reporting, 7. září 2000, 

http://iwpr.net/report-news/croatian-extremist-threat (staženo 27. 3. 2014). 
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prezidentu Mesićovi, který obhajoval vyšetřování chorvatských zločinů. Měsíc po vraždě 

Levara vystoupilo s obhajobou Vlastenecké války v otevřeném dopise adresovaném chorvatské 

veřejnosti dvanáct armádních představitelů, kteří vyzvali odpovědné instituce, aby přestaly 

očerňovat Vlasteneckou válku. Vláda i prezident zasahování armádních kruhů do politiky 

odsoudili. Bylo ovšem otázkou, zda měla ve společnosti větší podporu vláda s prezidentem, 

nebo armáda. 

V této zjitřené době se přehlíželo poničení památníku obětem ustašovského režimu a 

odhalení pomníku ustašovskému pohlavárovi Jure Francetićovi v Sinji, který paradoxně 

odstranila až příští vláda HDZ.
48

 Přesto byly již v květnu 2000 přijaty dva důležité zákony – 

Zákon o užití jazyka a písma národnostních menšin a Zákon o vzdělávání v jazyce a písmu 

národnostních menšin.
49, 

Podle Tataloviće
50

 oba tyto zákony představují podstatu kulturní 

autonomie, když poskytují menšinám právo vzdělávat se ve svém jazyce a užívat ho 

v každodenní komunikaci, čímž udržují etnickou odlišnost menšin. Zároveň Tatalović uvádí, že 

veřejné zobrazovaní národnostních rozdílů zabraňuje rozšíření předsudků a xenofobie ve 

společnosti.  

Právě chorvatskou společnost podráždilo úsilí státu vyšetřovat válečné zločiny spáchané 

Chorvaty. V únoru 2001 se konaly ve Splitu masové protesty, kde odhadem 150 tisíc lidí 

skandovalo: „My všichni jsme Norac,“
 51

 aby vyjádřilo podporu generálu Mirku Noracovi 

obviněnému za účast na vraždách v Sisaku v roce 1991. Demonstranti obviňovali Račana a 

Mesiće za pokořování se před Srby a zaprodání chorvatských hrdinů. Není bez zajímavosti, že 

protestů ve Splitu jako i dalších se účastnil budoucí premiér a předseda HDZ Ivo Sanader. 

V souvislosti s ICTY řekl: „Chorvatský národ nikdy nesklonil hlavu a neskloní ji ani teď.
52

 

Odpor proti vydávání generálů se projevil i na postoji vlády, která odmítla do Haagu, místa kde 

sídlí ICTY, vydat generála Janka Bobetka. To i přesto, že si tím komplikovala svůj vyhlašovaný 

                                                      
48

 Ibid. 
49

 Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, Narodne novine 51/2000, 

19. května 2000 a Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, Narodne novine 

51/2000, 19. května 2000. 
50

 Tatalović, „The policies of protection of national minorities in the repubic of Croatia“, 67–69. 
51

 Snježana Šetka, Zoran Šagolj a Mirjana Ljubić, „Split: 150 tisuća puta ‚svi smo mi Mirko Norac‘ “, 

Slobodna Dalmacija, 12. února 2001. 
52

 Ibid. 
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„návrat do Evropy“. Jak velkému dilematu ohledně Bobetka premiér Račan čelil zveřejnila ve 

své knize Lov bývalá vrchní žalobkyně ICTY Carla del Ponte: „Pokud budu s vámi v tomto 

spolupracovat, moje vláda padne. Chcete, aby moje vláda padla?“
53

 Janko Bobetko nakonec 

zemřel v dubnu roku 2003 a jeho pohřební obřad v Sisaku se opět změnil v pravicovou 

demonstraci, kde Sanader obvinil Račana z toho, že navštívil pohřeb srbského ministra a ne 

chorvatského generála.
54

 Tehdejší premiér se nakonec zúčastnil pohřbívání Bobetka v Záhřebu, 

prezident Mesić účast odmítl. 

Ve snaze vyrovnat toto společenské napětí byli podle chorvatského novináře Draga 

Hedla na politický nátlak zatýkáni nevinní Srbové.
55

 Hedl uvádí případ Steno Borjaniće, který si 

jen kvůli shodě jména odseděl rok a půl ve vězení než se přišlo na to, že je nevinný.Špatnou 

situaci soudnictví kritizoval i tehdejší předseda Samostatné demokratické srbské strany (SDSS) 

Vojislav Stanimirović, když řekl: „Pokud zatknete nevinnou osobu za tak závažný trestný čin 

jakým je válečný zločin, za který uděluje chorvatské právo trestní sazbu 20 let, jde o jasné 

znamení pro další nevinné lidi, že i oni mohu být zatčeni.“
56

 Vzhledem k těmto událostem není 

překvapivé stanovisko EK z roku 2002, že nacionalistické tlaky mají vliv na rozhodování vlády 

a zpomalují integraci Srbů do společnosti.
57

 V souvislosti s ICTY popisuje Kuděla Tudjmanovu 

vláda jako zločineckou a Račanovou jako zbaběleckou.
58

 

3.2 Problémy srbských uprchlíků 

Pokroku dosáhla Račanova vláda v oblasti restitucí srbských nemovitostí zabraných na základě 

Zákona o dočasném převzetí nahrazeném v roce 1998 Programem návratu a Zákona o zvláštním 

státním zájmu. Z údajů Ministerstva pro veřejné práce, rekonstrukci a výstavbu (Ministerstvo 

pro veřejné práce) vyplývá, že v dubnu 2001 bylo 18 342 nemovitostí v držení dočasných 

                                                      
53

 „Citati“, Identitet 12, č. 121 (duben 2008): 6. 
54

 Drago Hedl, „Controversy follows Bobetko to the grave“, Institute for war and peace reporting, 22. 

února 2005, http://iwpr.net/report-news/regional-report-controversy-follows-bobetko-grave (staženo 27. 

3. 2014). 
55

 Drago Hedl, „Croatian Sebs Scapegoats“, Institute for war and peace reporting, 14. července 2001, 

http://iwpr.net/report-news/regional-report-croatian-serb-scapegoats (staženo 27. 3. 2014). 
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 Ibid. 
57

„ CROATIA: Stabilisation and Association Report“, European Commission, 4. dubna 2002, 3. 
58

 Kuděla, „Budování státu“, 175. 
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majitelů ačkoli celá polovina z nich splňovala podmínky pro navrácení původním vlastníkům.
59

 

Neefektivní bytové komise byly zrušeny a odpovědnost za hledaní náhradního bydlení pro 

dočasné majitele přešla v červenci 2002 na Ministerstvo pro veřejné práce a na Úřad pro 

vyhnané, uprchlé a vystěhované osoby. Vláda také ve stejné době schválila k oběma zákonům 

několik dodatků, které měly restituční proces urychlit. Jeden z nich stanovil, že dočasní 

obyvatelé zabraných nemovitostí, kteří odmítnou nabízené náhradní bydlení, ztratí právo na 

náhradní bydlení a budou vystěhováni. K využívání tohoto dodatku ale nedocházelo a dočasní 

majitelé se tak nadále mohli rozhodovat, zda je pro ně nabízené bydlení výhodnější než 

stávající. Další dodatek určil, že stát není povinen poskytnout náhradní bydlení těm, kteří vlastní 

na území bývalé Jugoslávie nemovitost nebo nemovitost na území bývalé Jugoslávie prodali po 

31. říjnu 1991. Mnoho tehdejších dočasných obyvatel uprchlo do Chorvatska z Bosny a 

Hercegoviny, kde často nemovitost vlastnili. Ani tento dobře mířený dodatek ovšem nebyl často 

využíván. Nakonec ani dodatek, který umožnil původním vlastníkům soudit se s dočasnými 

obyvateli jejich nemovitostí, nebyl úspěšný, protože soudy dávaly přednost zákonu Programu 

návratu před vlastnickým právem.  

Pro srovnání je zajímavá situace ve východní Slavonii, kde dočasnými obyvateli byli 

Srbové. Od předání území do správy Chorvatska v roce 1998 došlo ve východní Slavonii 

k tisícům nařízených vystěhování.
60

 Tento fakt dokazuje, že navrácení majetku značně záviselo 

na politické vůli. Odpovědné instituce se ostýchaly vystěhovat Chorvaty i v případech, kdy 

zřetelně porušovali zákon. Ilustrativní je případ Srba Danila Staniće, který po svém návratu do 

Chorvatska v roce 1998 zjistil, že z jeho domu si Ivan Kovać, bosenský Chorvat, zřídil 

restauraci. Program návratu přitom zakazuje využívat zabrané nemovitosti k jiným účelům než 

k bydlení. Do roku 2002 bytová komise ignorovala žádosti k vystěhování Kovaće. V červenci 

2002 se Stanić s Kovaćem začal soudit a soud rozhodl ve Stanićův prospěch. Kovać se 

                                                      
59

 Ivana Djuric, „The Post-War Repatriation of Serb Minority Internally Displaced Persons and Refugees 

in Croatia“, 1649. 
60
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pochopitelně odvolal a do června 2003 restaurace fungovala dál a případ čekal na soudní 

rozhodnutí.
61

 Chorvatsko mělo v této době asi 1 200 000 nevyřízených soudních sporů.
62

  

Vládní záměr ukončit restituce do konce roku 2002 nebyl splněn. Pomalý proces návratu 

nemovitostí kritizovala členka koalice a předsedkyně HNS, Vesna Pusić. Podle ní za tím stála 

neefektivnost odpovědných institucí.
63

 Do konce roku 2003 bylo z 20 tisíc případů vráceno asi 

16 tisíc domů a bytů. Z nich asi čtyři tisíce zůstaly prázdné z důvodu nenalezení majitele.
64

 Také 

bylo bohužel běžným jevem, že Chorvaté, kteří se z bytu nebo domu vystěhovali, nemovitost 

doslova vyplenili a poškodili natolik, že se stala neobyvatelnou. 

 Očekávání, že Račanova vláda vyřeší tíživou situaci bývalých majitelů družstevně 

vlastněných bytů, se nenaplnila. Vláda nepovažovala tento problém za svůj závazek. Podle 

vicepremiérky Željky Antunović, má stát pouze morální závazek poskytnout bydlení všem 

svým občanům, kteří ho nemají.
65

 Dodatky k Zákonu o zvláštním státním zájmu z let 2000 a 

2002 garantovaly lidem z oblastí RSK právo žádat stát o bydlení. Nicméně v žebříčku skupin 

žadatelů o bydlení se tito lidé nacházeli na úplném konci, nejvyšší prioritu měli dočasní 

obyvatelé zabraných nemovitostí. Navíc 20 tisíc bývalých majitelů těchto bytů z celkových 30 

tisíc pocházelo z měst jako Záhřeb, Split nebo Rijeka – tedy mimo oblast RSK a právo žádat 

stát o byt se jich netýkalo. Tito lidé měli především problém prokázat, že své byty během 90. let 

opustili nedobrovolně a soudy tak přezkoumání jejich případů zamítaly. Až v červnu 2003 bylo 

přijato Rozhodnutí o ubytovací péči pro navrátilce, kteří nevlastní bydlení a bydleli ve 

družstevně vlastněných bytech mimo zvláštní oblast státního zájmu.
66

 Rozhodnutí umožnilo této 

skupině získat podnájem ve státním bytě, který si mohli i odkoupit za cenu o 10–15 % nižší než 
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byla jeho tržní hodnota. Pro představu před zrušením družstevně vlastněných bytů je lidé 

odkupovali za 1/3 tržní ceny.
67

 

 Nejvýraznější úspěch v oblasti ochrany menšin zaznamenalo přijetí Ústavního zákona o 

právech národnostních menšin 13. prosince 2002.
68

 Od této chvíle má Chorvatsko zákonný 

rámec, který splňuje mezinárodní standardy ochrany menšin. Následující roky ovšem ukázaly, 

že garantovaná práva „na papíře“ automaticky neznamenají, že jimi příslušníci menšin opravdu 

disponují. K přijetí Ústavního zákona se Chorvatsko zavázalo po vstupu do Rady Evropy a byla 

to rovněž jedna z podmínek EU pro umožnění Chorvatsku podat žádost o vstup do unie. Na 

tvorbě Ústavního zákona se podílela Benátská komise, výkonný orgán Rady Evropy. Paradoxně 

samotné národnostní menšiny se diskuze o Ústavním zákonu neúčastnily.  

Ústavní zákon poskytuje národnostním menšinám následující práva: (1) Užívání svého 

národnostního jazyka a písma v soukromí, veřejně a v úředním styku. (2) Vzdělávání se ve 

vlastním jazyce a písmu. (3) Užívání symbolů a znaků své národnosti. (4) Zachování kulturní 

autonomie skrz vývoj a vyjádření národnostní kultury a ochranu kulturního bohatství a tradic.  

(5) Svobodné vyjádření své víry a právo založit náboženské společenství s ostatními stejné víry.  

(6) Přístup k informacím z veřejných sdělovacích prostředků ve svém rodném jazyce a jejich 

šíření ve svém jazyce a písmu. (7) Sdružování se do organizací pro dosažení menšinových 

zájmů. (8) Zastoupení v zastupitelských orgánech na státní i regionální úrovni a ve státní správě 

a soudnictví. (9) Účast členů menšiny ve veřejném životě a ve správě veřejných záležitostí skrz 

národnostní rady a jejich zástupce. (10) Ochrana od každého konání, které ohrožuje nebo může 

ohrozit přežití, nebo uskutečňování práv a svobod.
69

 

V posledním roce svého funkčního období přijala Račanova vláda dva zákony spojené 

s rekonstrukcí nemovitostí poničených během války.
70

 Zákony nově přiznaly možnost žádat stát 
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o příspěvek na rekonstrukci nemovitosti i případě, že nebyla poškozena chorvatskou armádou, 

ale např. srbskou nebo nevojenskými jednotkami. Poničení nemovitosti nevojenskými 

jednotkami se například týkalo již zmíněných 20 tisíc domů zničených krátce po vojenské 

operaci Bouře v roce 1995. Nově mohli o příspěvek žádat i ti, jejichž nemovitost se nacházela 

mimo oblast zvláštního státního zájmu. Podle Tataloviće tak Račanova vláda učinila až po 

rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva v kauze Kutić v. Chorvatsko.
71

  

Osm let od konce vojenských operací se odvážil premiér Račan pozvat všechny 

uprchlíky k návratu domů.
72

 Protože návrat chorvatských uprchlíků lze považovat za dokončený 

od roku 2001,
73

 mohou se Račanova slova vyložit jako pozvání Srbů k návratu. Mezi srbskou 

menšinou převládalo na konci vlády koalice pěti stran zklamání. Očekávala se větší rychlost 

navracení majetku, dřívější ukončení legislativní diskriminace v zákonech o rekonstrukci a 

vstřícnější postoj vůči bývalým vlastníkům bytů ve družstevním vlastnictví. K seznamu výtek 

přidala EK ještě špatné zobrazování menšin v médiích, které je popisují jako něco, co není 

součástí chorvatské společnosti.
74

 Je ale nutné si uvědomit, že v rámci koalice existovaly spory 

a všechny strany nesdílely stejný pohled na postavení menšin. K tomu navíc docházelo 

k obstrukcím s implementací zákonů na regionálních a lokálních úrovních, kde byl odpor vůči 

návratu Srbů největší. Vláda se vůbec musela vypořádat s velkým společenským odporem 

nejviditelnějším vůči spolupráci s ICTY. Přesto se během tohoto období Chorvatsko dokázalo 

vypořádat s dědictvím diskriminačních zákonů a po schválení Ústavního zákona o právech 

národnostních menšin disponují Srbové velmi dobrou legislativní ochranou. Na příštích vládách 

zůstal úkol tato práva zrealizovat.  
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4. Návrat HDZ: Pokračování evropské cesty (2004–2007) 

Vítězství HDZ v listopadových parlamentních volbách roku 2003 se ziskem 43 % hlasů 

vzbudilo neblahé vzpomínky na autoritativní vládu v 90. letech a vyvolalo otázky ohledně 

dalšího směřování Chorvatska. Jakékoliv obavy z opuštění „evropské cesty“ vyvrátil předseda 

HDZ Ivo Sanader, který zopakoval cíl Chorvatska nadále pokračovat v integraci do EU.
75

 Svá 

slova Sanader potvrdil sestavením koalice s pomocí HSS, Strany penzistů (HSU), HSLS, 

Demokratického centra (DC) a zástupců národnostních menšin včetně srbských. Sanader 

naopak odmítl spolupráci s tradičním partnerem z 90. let, pravicovou a pro unii nepřijatelnou 

Stranou práva (HSP). Těžko představitelnou koalici mezi HDZ a SDSS vysvětlovaly obě strany 

jako chladný kalkul výhodný pro urychlení integrace do EU.
76

 Sanaderova vláda, která kromě 

Ministerstva spravedlnosti ovládala všechna ministerstva, nabyla tímto krokem hodnověrnosti u 

zahraničních představitelů. V tomto období se také zlepšily vztahy se Srbskem a Černou Horou, 

když nejdříve Chorvatsko zrušilo Srbům vízovou povinnost a obě země podepsaly dohodu o 

vzájemné ochraně menšin.
77

 

4.1 Pomalé zlepšovaní postavení Srbů 

Zástupci srbské menšiny se ocitli ve vládnoucí koalici a pro následující období bylo určující, do 

jaké míry si poslanci SDSS vymůžou plnění závazků z koaliční dohody. Dohoda slibovala 

dokončit restituce zabraného majetku, vyřešení žádostí o rekonstrukci poničených nemovitostí, 

poskytnutí bydlení bývalým majitelům družstevně vlastněných bytů, realizaci Ústavního zákona 

o menšinách, podporu rozvoje válkou poničených území, reformu soudnictví a zlepšení vztahů 

s okolními státy. Je důležité zmínit, že koaliční smlouva ohledně proporcionálního zastoupení 

Srbů ve státní správě a soudnictví neodkazuje na Ústavní zákon, ale na Erdutskou dohodu, která 

se ovšem vztahuje pouze na část Chorvatska – východní Slavonii, Baranju a Srem. Pro toto 
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období bylo příznačné, že mimo oblast působnosti Erdutské dohody nejsou Srbové dostatečně 

zastoupeni ve státní správě a soudnictví. 

Premiér Sanader od počátku funkčního období svým vystupováním potvrzoval, že HDZ 

je reformovanou, konzervativní, pravicovou stranou. Na silvestra pronesl projev v italštině 

během setkání se zástupci IDS v Umagu, aby 6. ledna 2004 navštívil Srbskou národní radu 

(Srpsko narodno vijeće, SNV), kde neváhal popřát Srbům k pravoslavným Vánocům jejich 

tradičním pozdravem: „Hristos se rodi!“
78

 Zdůraznil také, že menšiny jsou bohatstvím 

Chorvatska. Svým vystupováním vůči menšinám předčil Sanader, Tudjmanův nástupce v HDZ, 

bývalého premiéra Ivicu Račana, který se ostýchal vyjádřit menšinám veřejně podporu.  

Přes pozitivní vyjádření ohledně menšin nebyla situace příliš idylická. První tři měsíce 

po ustanovení nové vlády nedošlo k navrácení žádné zabrané nemovitosti srbským majitelům a 

členové SDSS vyhrožovali opuštěním koalice. Tento krok ovšem neučinili, přestože HDZ svůj 

slib o navrácení zabraných nemovitostí do konce roku 2004 nesplnilo. Po Račanově vládě 

zbývalo vrátit asi 3500 zabraných nemovitostí.
79

 Toto číslo kleslo do ledna 2005 na 1197 a 

srpnu již představovalo 107 nevrácených nemovitostí. V reakci na časté poškození bytů přišla 

vláda s řešením, kdy majitel a státní úředník společně vyplnili formulář o škodách způsobených 

dočasnými majiteli, které majiteli zaplatil stát. Slovy Human Rights Watch se nové ustanovení 

začalo uplatňovat pro Chorvatsko charakteristicky pomalu. Úředníci často škody 

podhodnocovali, přesto srbští majitelé formulář podepsali. „Čekali jsme na vrácení několik let a 

byli jsme netrpělivý nastěhovat se. Musel jsem to podepsat, jinak bych nedostal klíče.“
 80

 

Podobně vleklý problém představovaly rekonstrukce poničených domů. Vláda podle 

dohody s SDSS umožnila od 1. dubna do 30. září 2004 majitelům poškozených nemovitostí 

žádat stát o příspěvek. Jak ovšem uvádí Human Rights Watch, celý proces vyřizovaní byl 

přespříliš pomalý. Do února 2006 schválilo Ministerstvo moře, dopravy a turismu necelých 13 
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tisíc žádostí, 23 500 zamítlo a další zhruba tři tisíce vůbec nevyřídilo. Celkem 4139 nemovitosti 

bylo za stejnou dobu opraveno.
81

  

 Významný impuls pro další zlepšování postavení srbské menšiny znamenalo pozitivní 

stanovisko EK ohledně žádosti Chorvatska o vstup do EU, kterou podala již Račanova vláda. 

Samotná zpráva, tzv. Avis, konstatovala, že Chorvatsko je fungujícím demokratickým státem 

s tržním hospodářstvím a doporučila zahájit přístupová jednání. V otázce menšin EK zdůraznila 

plné respektování práv zaručených Ústavním zákonem o menšinách, urychlení návratu 

uprchlíků a zlepšení situace v soudnictví, kde stále docházelo k odsuzovaní Srbů za válečné 

zločiny na základě kolektivní obžaloby a většinou v jejich nepřítomnosti. Tato forma obžaloby 

je problematická, protože není v souladu s principem individuální viny a podle EK byla 

využívána pouze proti Srbům.
82

  

 V soudnictví dosáhla Sanaderova vláda některých pokroků. Ministerstvo spravedlnosti 

spolupracovalo s ICTY, aby bylo možné převést některé případy na chorvatskou justici, přijalo 

zákon o ochraně svědků a snažilo se z vlastní iniciativy soudit válečné zločiny. Nejvýznamnější 

případ se odehrál v červnu 2004, kdy Nejvyšší soud potvrdil trest odnětí svobody ve výši 12 let 

za zločiny spáchané v Sisaku generálu Mirku Noracovi, čímž se stal Norac prvním vysoce 

postaveným členem armády, kterého odsoudil chorvatský soud. Nicméně podle EK trvala 

podjatost soudů nižších instancí, kdy 55 % verdiktů za rok 2004 týkajících se válečných zločinů 

změnil Nejvyšší soud. Nadále platilo, že Srbové byli souzeni za jakékoliv prohřešky během 

války, zatímco u Chorvatů šlo téměř výlučně pouze o vraždy.
83

 

 Na jaře roku 2005 nedošlo k plánovanému začátku přístupových rozhovorů mezi 

Chorvatskem a EU z důvodu nevydání generála Anteho Gotoviny před ICTY. Vydání Gotoviny 

jako podmínka pro další pokračovaní rozhovorů s EU vyvolalo po celém Chorvatsku vlnu 

euroskeptismu a solidarity s Gotovinou. Ve stejném období vzrostl počet případů násilného 

chování vůči srbské menšině, kterých Ministerstvo vnitra evidovalo 48, z toho ve 33 případech 
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zůstal pachatel neznámý.
84

 Je otázkou do jaké míry spolu oba jevy souvisely. Násilí páchané na 

Srbech si vyžádalo za rok 2005 dvě oběti a v obou případech šlo o etnicky motivované útoky. 

První případ se odehrál v obci Greda blízko Sisaku, kde bývalý policista Darko Vlahovac 

zavraždil jednasedmdesátiletou Milevu Domjanković. Vlahovac, který byl odsouzen k 11 letům 

odnětí svobody, ve své výpovědi uvedl, že ho iritovalo její srbské písmo.
85

 Druhou obětí se stal 

jednaosmdesátiletý Dušan Vidić v obci Donji Karin, blízko města Benkovac. Pachatel zůstal 

neznámý a etnický motiv je pravděpodobný proto, že oběť neměla mnoho peněz a ani žádné 

rozepře se sousedy.
86

 Jako typický případ uvádí Human Rights Watch události z 6. ledna 2005 

v obci Djevrske. Trojice Chorvatů vešla do kavárny, kde asi šedesát Srbů právě oslavovalo 

Vánoce. Chorvaté začali údajně provolávat slávu Ante Pavelićovi. Následně jeden z nich, 

bývalý voják, položil na bar svou umělou nohu a řekl: „To mi udělali Srbové,“ načež začal 

jednoho z nich bít a ohrožovat nožem. Případ se nedostal k soudu, protože se nikdo neodvážil 

svědčit.
87

  

 Násilí páchané na Srbech jednoznačně odsuzovali nejvyšší političtí představitelé. 

Prezident Mesić i premiér Sanader dokonce navštívili obec Biljane Donje, která leží blízko měst 

Zadar a Benkovac, aby odsoudili etnicky motivovaný útok na domy srbských navrátilců. Na 

druhou stanu podle Veljka Džakuli, předsedy SDF, poslala jeho organizace dopis o napjaté 

situaci v Zadarské oblasti na šedesát různých adres měsíc před událostmi v Biljane Donje.
88

 Na 

konflikty zareagovala Sanaderova vláda přijetím dodatku k trestnímu zákonu, který umožňoval 

vážněji postihovat etnicky motivované útoky vůči osobám, majetku nebo veřejnému pořádku.
89

 

Markantní rozdíl panoval na komunální úrovni, kde politici projevy rasové nesnášenlivosti spíše 

ignorovali. Jako příklad může posloužit neochota městského úřadu v Sisaku přemalovat 

výhružný text spolu s ustašovským symbolem na zrekonstruovaném srbském domě.
90

 

                                                      
84

 „Croatia: A Decade of disappointment:“, Human Rights Watch, 10–13. 
85

 Igor Palija, „Riješena tek trećina napada“, Identitet 10, č. 96 (březen 2006): 9.  
86

 „Croatia: A Decade of disappointment:“, Human Rights Watch, 10–11. 
87

 Ibid. 
88

 Veljko Džakula, interview vedl Goran Borković, Identitet 10, č. 101 (srpen 2006): 7. 
89

 Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, Narodne Novine č. 71/2006, 28. června 2006. 
90

 „Croatia: A Decade of disappointment:“, Human Rights Watch, 16. 



24 

 

   

4.2 Neúspěchy koalice HDZ a SDSS 

Rok 2006 byl vyhlášen rokem Nikoly Tesly, nejznámějšího chorvatského Srba, při příležitosti 

150. výročí jeho narození. Vzájemné návštěvy chorvatských a srbských státníků k 

tomuto výročí přispěly podle zprávy EK ke zlepšení společenské atmosféry, aby vzápětí 

zmínila, že oproti předchozímu roku nedošlo ke snížení počtu etnicky motivovaných 

incidentů.
91

 Vzhledem k výročí Tesly, který výrazně přispěl k využívání střídavého proudu a 

tedy rozvoji elektrické sítě, je přinejmenším tragikomické, že v roce 2006 evidovala Chorvatská 

elektrická společnost (Hrvatska elktroprivreda, HEP) 137 převážně srbských vesnic bez 

přístupu k elektřině.
92

 Státní společnost HEP argumentovala vysokými náklady na vybudování 

připojení pro tyto málo osídlené vesnice. Vláda přitom ve své dohodě s SDSS slíbila, že se 

zasadí o rozvoj válkou postižených území. Namísto toho vznikaly v bývalé Srbské krajině 

vyloučené lokality, kam se vracejí pouze staří lidé.  

 Hlavním neúspěchem poslanců SDSS, kteří vytvořili koalici s HDZ od prosince 2003, 

byla neschopnost zasadit se o plnění práv obsažených v Ústavním zákoně o národnostních 

menšinách. Především část zákona, která poskytuje Srbům proporční zastoupení ve státní správě 

a soudnictví byla do roku 2005 fakticky jen prázdným slibem. Do této doby totiž nebyly 

schváleny zákony, které by ustanovení o proporčním zastoupení braly v potaz.
93

 Průzkum 

provedený SDF z kraje roku 2006 ve městě Pakrac odhalil, jak chabé jsou výsledky proporčního 

zastoupení Srbů tři roky po přijetí Ústavního zákona.
94

 Ve městě Pakrac tvořili Srbové 17 % 

obyvatel a 34 % voličů podle sčítání obyvatel z roku 2001. Městské zastupitelstvo tvořilo 30 % 

Srbů, což odpovídalo voličské základně. Oproti tomu méně než 2 % Srbů pracovalo pro 

městský úřad, stejně tomu tak bylo ve školství, v soudnictví se jednalo o 6,6 % a v institucích, 

které spravovalo město Pakrac šlo o 4,6 % zaměstnanců srbské národnosti. Policie údaje 
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neposkytla. Podle šetření SDF pouze pět Srbů, kteří se po válce vrátili získalo na základě 

Erdutské dohody práci ve státním sektoru. Ve městech Knin a Glina neměli Srbové na 

městských úřadech žádné zastoupení, přestože tvořily více než pětinu obyvatel.
95

 HRW 

potvrzuje výsledky SDF případy, kdy srbská národnostní rada navrhla na uvolněné pozice 

v městských úřadech Srby, aby zastupitelstvo posléze volná místa raději zrušilo.
96

 Naopak 

v obcích kde Srbové získali většinu v místních zastupitelstvech, nebyl s jejich zaměstnáním 

problém. Tento jev opět poukazuje na skutečnost, že na rozdíl od nejvyšších pater politiky 

zůstal na komunální úrovni zakořeněný odpor vůči Srbům. Shánění práce srbské menšině 

stěžoval i fakt, že podle zákona byli zvýhodňováni účastníci Vlastenecké války. 

 Podobnou kritiku si vysloužilo i fungování nově zřízených Národnostních rad. Tyto 

rady vznikaly na základě Ústavního zákona o účasti na veřejném životě a ve správě veřejných 

záležitostí. Ze 471 obcí, ve kterých měli Srbové právo svou radu založit, vzniklo za tři roky 272 

Národnostních rad. Nejzávažnější problém těchto rad spočívá v tom, že jako poradní orgán 

nedisponují žádnými pravomocemi. Obecní zastupitelstva jejich doporučení jednoduše 

ignorovala a často jim ani neposkytla potřebné zázemí a finance. Asi polovina registrovaných 

rad se nesešla více než dvakrát za celé tři roky. Velmi nízká volební účast, zapříčiněná špatnou 

organizací voleb, způsobuje, že členové rad ve volbách zvolí sami sebe a z členů Národnostních 

rad se stává uzavřená komunita, kterou zajímá pouze vlastní prospěch. Podle redaktora časopisu 

Identitet Igora Palji nefunkčnost rad obnažuje skutečnost, že skutečný důvod pro přijetí 

Ústavního zákona o právech národnostních menšin byl tlak ze strany EU a nikoli vůle 

chorvatské vlády zajistit menšinám potřebná práva.
97

 

 Svou rétorickou podporu menšinám zopakoval Sanader při příležitosti otevření nového 

muzea v Jasenovaci, místě bývalého koncentračního tábora, kde odsoudil ustašovské zločiny a 

dodal: „Nenávist ochuzuje, druzí nás obohacují. Uvědomění si této hodnoty v Chorvatsku právě 

po Vlastenecké válce potvrzuje naši připravenost opustit kruh vnucené nesnášenlivosti a stát se 
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moderním evropským státem, kde všichni obyvatelé žijí v míru, demokracii a dialogu.“
98

 Pro 

zajímavost hlava chorvatské katolické církve, kardinál Josip Bozanić, se do Jasenovace dostavil 

až v roce 2009, aby se dvě stě metrů před pomníkem otočil a odešel.
99

 Tím poukázal na 

nejednoznačný vztah chorvatské katolické církve vůči ustašovskému hnutí.  

 Na začátku volebního roku 2007 přišla řada na otázku ohledně bývalých majitelů 

družstevně vlastněných bytů. Členové SDSS poněkud naivně vystoupili s požadavkem zajistit 

těmto lidem stejné podmínky odkoupení svých bytů jaké měli v 90. letech Chorvaté. Sanader 

požadavek odmítl s tím, že jejich práva vyřešila Račanova vláda, podle které se nejednalo o 

druh vlastnického práva. Tito lidé mohou pouze žádat o pomoc skrz bytovou péči, pokud 

nevlastní nemovitost na území bývalé Jugoslávie a pokud žádnou neprodali po 8. říjnu 1991. 

Bytová péče nabízela tři možnosti: podnájem ve státně vlastněném bytě, na který nemají 

dědičné právo – po smrti žadatele musí byt opustit nebo odkoupení bytu za cenu o 10–15 % 

nižší než je určená tržní hodnota anebo žádost o dotaci stavebního materiálu a darování parcely. 

Přes premiérovo rozhodné odmítnutí pokračovali poslanci SDSS dále ve vládnoucí koalici až do 

listopadových parlamentních voleb, čímž podle Palji, potvrdili jalovost a absurdnost této 

koalice.
100

 

5. HDZ a SDSS: Tradiční spojenci? (2008–2011) 

12. ledna 2008 započalo druhé vládní období premiéra Sanadera. Nadpoloviční většinu v saboru 

zajistily HDZ stejné politické strany jako v předchozích volbách a hlasy poslanců zastupujících 

národnostní menšiny.
101

 Zástupci SDSS tentokrát již otevřeně mluvili o koaliční spolupráci a 

Milorad Pupovac, místopředseda SDSS, dokonce řekl: „Opravdu mluvíme o historické chvíli, 

protože je to poprvé od rozpadu bývalé Jugoslávie a vzniku samostatného chorvatského státu, 

kdy jedna srbská strana podepisuje koaliční dohodu s nejsilnější stranou a jde do vlády.“
102

 

Hlasy SDSS přitom zajišťovaly většinu i minulé vládě. Pupovac zřejmě narážel na fakt, že 
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jedním z místopředsedů se stal člen SDDS Slobodan Uzelac. Koaliční dohoda se skládala ze 12 

kapitol a kromě jiného garantovala dokončení obnovy poškozených nemovitostí, vyřešení všech 

12 500 žádostí bývalých majitelů družstevně vlastněných bytů o poskytnutí bydlení do konce 

roku 2009 v oblastech zvláštního státního zájmu a mimo ně do konce roku 2010, zajištění 

rozvoje válkou postižených území, plnění Ústavního zákona o národnostních menšinách a 

ujištění, že vstup do EU zůstává chorvatskou prioritou.
103

  

5.1 Přetrvávající těžkosti srbské menšiny 

Jak vyplývá ze zprávy EK, druhá Sanaderova vláda usilovala o zlepšení postavení Srbů alespoň 

podle prvního zdání. V červnu přijala vláda dva akční plány pro implementaci Ústavního 

zákona a pro urychlení programu ubytovací péče.
104

 Vláda plánovala pro rok 2008 přijmout 158 

příslušníků menšin do státní správy na státní úrovni a 44 na úrovni regionální. Rozpočet 

Národnostních rad byl navýšen o 19 % na 5,7 milionu eur oproti minulému roku. EK vytýkala 

Chorvatsku absenci dlouhodobějšího plánu pro zaměstnávání menšin ve státním sektoru a stále 

nedostatečné zastoupení v soudnictví, policii a na nižších úrovních státní správy. Přitom právě 

obecní a krajské úřady ovlivňují často život občana nejvíce. Došlo tak k paradoxní situaci, kdy 

pro Srby nepředstavovalo problém obsadit křeslo místopředsedy vlády, ale získat pozici 

policisty např. v Kninu. Podle EK také chybělo jakékoliv monitorování akčního plánu pro 

realizaci Ústavního zákona. Navýšení rozpočtu pro Národnostní rady nezměnilo jejich závislost 

na městských a krajských zastupitelstev, která jim vyčleněné peníze poskytovala a pokračovalo 

jejich faktické ignorování. Pochvalu si ovšem Sanader a jeho HDZ zasloužili za svou nulovou 

toleranci ke všem ustašovským projevům. Během fotbalového utkání mezi Chorvatskem a 

Andorou v říjnu 2008 došlo ke skandování fanoušků: „Ubij Srbina“, a premiér reagoval: 

„Předsednictvo HDZ nejostřeji odsuzuje a odmítá každý druh chování na sportovištích, který 

nemá co dočinění s chorvatskými a evropskými hodnotami a s civilizací vůbec.“
105

 Premiér také 
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vyzval představitele chorvatské fotbalové asociace, aby tyto projevy nezlehčovali výmluvou, že 

jde o část opery U boj (Do boje, nikoli zabij), kterou napsal Nikola Šubič Zrinski.  

Další událost, která rozbouřila politické vody byl otevřený dopis SDF ze září roku 2008 

o špatném postavení Srbů v Chorvatsku.
106

 SDF v dopise zmiňovalo problémy spojené 

s uprchlíky, se špatným vyobrazováním v médiích, se zaujatostí soudnictví, s nedodržováním 

Ústavního zákona a sociální vyloučeností. Svá tvrzení ohledně uprchlíků a sociální vyloučenosti 

dokládalo SDF výsledky výzkumu UNHCR. Podle této sociologické práce žilo trvale 

v Chorvatsku asi 46 až 54 tisíc navrácených uprchlíků z oficiálně registrovaných 120 tisíc.
 107

 

Jejich průměrný věk byl 51 let a z toho jedna třetina starší 65 let. Celých 40 % Srbů 

v pracovním věku bylo oficiálně nezaměstnáno. Členové vlády včetně zástupců SDSS otevřený 

dopis SDF odmítli. Příznačné bylo vyjádření budoucí premiérky Jadranky Kosor: „Lidé, kteří se 

podepsali pod ten dopis, klamou, protože ta analýza uvádí nepřesná data. Do Chorvatska se 

vrátilo 125 tisíc a ne šedesát tisíc Srbů. To vše pan Džakula (předseda SDF pozn. autora) dělá 

pro obdiv u voličů kvůli příštím komunálním volbám.“
108

 

 V prosinci roku 2008 začalo chorvatské politice dominovat téma teritoriálního sporu se 

Slovinskem v Piranském zálivu, které odsunulo téma srbské menšiny do ústraní i přes to, že 

zástupci srbské menšiny byli nadále ve vládní koalici. Davor Gjenero, redaktor časopisu 

Identitet, vysvětluje situaci tím, že poslanci SDSS nemají v koalici žádný manévrovací prostor, 

protože opuštěním vlády by nejen ztratili všechen svůj politický vliv na menšinovou politiku, 

ale také by svou neloajálností vůči státu poskvrnili celou srbskou menšinu.
109

 Tím lze vysvětlit, 

proč například členové SDSS neopustili vládu, která uznala nezávislost Kosova. 

 Ekonomická krize, která se v roce 2009 již naplno projevovala v Evropě, zasadila podle 

Gjenera těžkou ránu udržitelnému návratu.
110

 Gjenero předpovídal, že další zhoršení již tak 

špatné situace ohledně pracovních šancí na bývalém území RSK odradí od návratu do 

Chorvatska srbské uprchlíky v pracovním věku. Mladší generace se sama od sebe nevrátí a 
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populace srbských navrátilců, tvořená většinou staršími lidmi, jednoduše vymře. To způsobí, že 

velká část Chorvatska bude liduprázdná. Podle zprávy EK za rok 2009 zůstávalo mimo 

Chorvatsko na 80 tisíc registrovaných uprchlíků.
111

 Dále zpráva zmiňovala, že vláda dosahuje 

pokroků ohledně přidělování bydlení bývalým vlastníkům družstevně vlastněných bytů a také 

v rekonstrukcích poškozených nemovitostí. Vyjádřeno čísly z celkového počtu 13 695 žádostí o 

poskytnutí bydlení bylo v 8 888 případech rozhodnuto pozitivně, 2567 případech negativně a 

další 2240 nebylo rozhodnuto. Ohledně rekonstrukcí se jednalo především o vyřešení 8 000 

odvolání proti nepřidělení pomoci. Většina z odvolání kolovala po soudní soustavě více jak 

čtyři roky. 

 Téma částečně související se srbskou menšinou, které se opakovaně v první 

polovině roku 2009 řešilo, byl vztah mezi Jasenovacem a Bleiburgem – místem, kde Titovi 

partyzáni zabili na tisíce představitelů ustašovského Chorvatska. Od roku 1991 se každoročně 

koná na Bleiburském poli liturgická mše přenášená státní televizí, kterou zastřešuje chorvatský 

parlament. Prezident Mesić odsoudil proměnu této vzpomínky na ustašovské shromáždění, 

kterého se zúčastnil poslanec HDZ Andrija Hebrang jako zástupce saboru. Ten na Mesićovu 

kritiku odpověděl, že si žádných ustašovských symbolů nevšiml a nepřímo obvinil Mesiće, že 

část chorvatské veřejnosti zavírá oči před komunistickými zločiny.
112

  

5.2 Vláda Jadranky Kosor 

Srpen 2009 přinesl nečekanou změnu na postu premiéra, když na svou funkci nečekaně 

rezignoval Ivo Sanader, kterého nahradila Jadranka Kosor. Personální rošádě se nevyhnula ani 

prezidentská funkce. Stipe Mesiće, který nemohl znovu kandidovat, nahradil v únoru 2010 Ivo 

Josipović a porazil mimo jiné i kandidáta HDZ Andriju Hebranga. Nový prezident Josipović 

svými výroky navázal na Mesiće a zasazoval se za usmíření mezi Chorvaty a Srby. 

 Podle všech očekávání měl rok 2010 ukončit přístupová jednání mezi Chorvatskem a 

EU. Přitom nejproblematičtější přístupová kapitola č. 23, Soudnictví a lidská práva, byla 

otevřena až 30. června 2010. Její otevření bylo do té doby blokováno. Uzavření této kapitoly 
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podmiňovala EU vyřešením bytových problémů srbských uprchlíků, přiznání odpracovaných let 

během války a revizi kontroverzních rozsudků z 90. let spolu s prošetřením chorvatských 

zločinů. Hodnotící zpráva EK z listopadu konstatovala, že Chorvatsko sice revidovalo svůj 

akční plán a do roku 2011 poskytne dalších 2070 bytů pro bývalé vlastníky družstevně 

vlastněných bytů, nicméně plán nepokrýval další dva až tři tisíce zájemců.
113

 Dalších šest tisíc 

případů ohledně rekonstrukce poničené nemovitosti čekalo na rozhodnutí odvolacího soudu. EK 

také vadilo vysoké procento odmítnutých žádostí o uznání odpracovaných let během války, 

celkem úřady zamítly 44 % žadatelů. Nadále byli Srbové nedostatečně zastoupeni ve státním 

sektoru a na lokálních úrovních ve válkou postižených územích čelili diskriminaci. V soudnictví 

pokračovalo přezkoumávání rozsudků odsuzujících Srby v nepřítomnosti a také prošetřování 

chorvatských zločinů, které EK odhadovala na stovky.  

V březnu 2010 odvysílala televize HTV jeden z příběhů, který ukázal, jak Srbové 

přicházeli v 90. letech o své domovy.
114

 Bratři Mimir a Branislav Drobacovi byli po smrti svých 

rodičů na základě své národnosti nedobrovolně vystěhováni ze svého bytu v roce 1995. 

Výměnou dostali menší byt válečného veterána, který se do jejich bytu nastěhoval. Po nějaké 

době přestal být invalidní voják s novým bytem spokojený a vrátil se do svého původního bytu. 

Bratři Drobacovi se ale do svého bytu nevrátili, protože ještě ten den, kdy ho voják opustil, 

odkoupila byt Jadranka Kosor. Bytová komise přestěhovala bratry do bytu bez elektřiny, topení 

a podlahy. Branislav situaci neunesl a spáchal sebevraždu. Mimir nadále živoří v přiděleném 

bytu. Právo žádat o svůj byt nemůže, protože již uplynula zákonná lhůta pro podání žádosti. 

Samotná premiérka odkázala na Státní zastupitelství, podle kterého odkoupila byt legálně. 

Žádný soucit ohledně Drobaců neprojevila. 

Další ostudu Chorvatsku způsobilo odvysílání koncertu kapely Sv. Juraj na podporu 

obviněných a odsouzených generálů. Diplomaté evropských států byli zaskočeni, že koncert 
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s fašistickými a ustašovskými gesty vysílá státní televize HTV.
115

 Premiérka Kosor i prezident 

Josipović odvysílání koncertu odsoudili. V říjnu 2010 vyplul na povrch nepříjemný fakt ohledně 

koalice HDZ a SDSS. Vláda totiž za vědomí srbských poslanců poskytla úplatek ve výši půl 

milionu kun majiteli továrny Borovo, aby touto částkou odradil své srbské zaměstnance od 

soudu s Chorvatskem. Srbové se totiž na státu hodlali dožadovat stejně vysokého odstupného, 

jaké obdrželi jejich chorvatští spolupracovníci již dříve. Jednalo se o další případ spojený 

s problémem uznání odpracovaných let během války. Poslanci SDSS počínání vlády schválili 

jako snížený škody pro vlast místo uplatnění práv, která srbským zaměstnancům náležela.
116

  

 Pomyslné zanícené rány v chorvatské společnosti se dotkla snaha srbských 

Národnostních rad o přejmenovávání některých ulic a užívání cyrilice. Např. rada ve 

Virovitičko-podravské župě navrhla v roce 2010 přejmenování ulice Mile Budaka a ulice 10. 

dubna. Milan Budak byl ustašovský ideolog a 10. duben odkazuje na založení státu NDH.
117

 O 

úspěchu návrhu svědčí fakt, že ulice Milana Budaka, autora sloganu Srbe na vrbe, existuje 

dodnes. Až v březnu loňského roku oznámil ministr vnitra Arsen Bauk, že takovéto ulice musí 

být přejmenovány, načež se Chorvatskem vzedmula vlna protestů proti rozhodnutí.
118

 Podobně 

dopadl i nápad srbských zastupitelů ve Vukovaru dostávat projednávané dokumenty 

v cyrilici.
119

 Zastupitelé HDZ a jeden z řad HSP reagovali návrhem na zrušení článku, který tuto 

možnost poskytuje. Návrh sice neprošel, ale Vukovarem poté kolovala petice za zrušení 

cyrilice. Příklad mimo jiné vystihuje, jaké rozdíly panovaly ve spolupráci HDZ a SDSS na 

parlamentní a lokální úrovni.  

 V září 2010 vyslovil prezident Josipović podporu srbským navrátilcům, kteří jsou podle 

něj šikanováni místními úřady v prodlevě řešení jejich problémů.
120

 Josipović obhajoval i 

jednotné řešení bývalých vlastníků družstevně vlastněných bytů – umožnit odkoupení bytů za 

stejně výhodných podmínek, jakým se těšili Chorvaté. Postavení Srbů musela řešit vláda 
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Jadranky Kosor, pokud chtěla dokončit přístupová jednání s EU. Na počátku března 2011 

zveřejnila EK seznam nutných opatření pro uzavření kapitoly č. 23.
121

 EK požadovala lepší 

prošetření soudních rozsudků z 90. let, přijetí dlouhodobého plánu pro zaměstnávání menšin ve 

státní službě a soudnictví, jehož výsledky budou monitorovány a konečně i vyřešení všech 

žádostí srbských uprchlíků o bydlení. EK požadovala splnění slibu o poskytnutí 2070 bytů do 

roku 2009, poskytnutí bydlení ostatním asi dvou tisícům žádostí, které plán z roku 2009 

nezahrnoval a konečně i rozhodnutí o čtyř tisících odvolaných žádostí o rekonstrukci poškozené 

nemovitosti. 

 Kosorčina vláda projevila vůli nedopustit další oddálení vstupu do EU a Chorvatsko 

skutečně přijalo takové změny, že 10. června 2011 doporučila EK uzavřít přístupová jednání. 

Podle říjnové hodnotící zprávy EK dosáhla vláda Jadranky Kosor skutečného pokroku.
122

 

V březnu přijala vláda plán pro vyřešení asi 2350 žádostí o bydlení, které byly nad rámec 

vyčleněných bytů. Došlo také k poskytnutí slíbených 2070 bytů. V květnu přijala vláda plán na 

období 2011–2014 pro zaměstnávání menšin ve státním sektoru. Odvolací žádosti o 

rekonstrukce byly téměř hotovy se zbývajícími 50 případy. K posunu došlo i v soudnictví, kde 

květnový dodatek k trestnímu zákonu umožnil využívání čtyř speciálních válečných soudů a 

možnost využívat materiály ICTY. Přesto ještě 80 % z 1100 válečných zločinů zbývalo soudům 

přezkoumat. Přístupové rozhovory oficiálně skončily 30. června 2011 a po ratifikaci všemi 

členskými státy vstoupilo Chorvatsko 1. července 2013 do EU. 

5.3 Koalice Kukuriku 

V následných parlamentních volbách 4. prosince 2011 zvítězila Sociální demokracie, 

která je u vlády dodnes. SDSS není členem vládnoucí koalice a je paradox, že ačkoli se definuje 

jako levicová strana, tak koalici prozatím tvořila jen s pravicovou, konzervativní HDZ. Podle 

rozhovoru s Relićem nebyla po uzavření přístupových rozhovorů otázka práv národnostních 
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menšin na agendě vlády.
123

 Implementace Ústavního zákona nadále pokulhává, ačkoli měl 

premiér Zoran Milanović příhodné období pro zlepšení situace. Relić popsal premiéra jako 

člověka, který to dobře myslí, ale příliš menšinové problematice nerozumí. Žádné jednotné 

řešení pro srbské bývalé vlastníky družstevních bytů se prozatím nekonalo. Tito lidé sice mohou 

odkoupit byt za částečně zvýhodněnou cenu, nedisponují ale takovými prostředky a není 

v jejich finančních možnostech vzít si např. hypotéku.  

Podle sčítání obyvatel z roku 2011 se k srbské národnosti přihlásilo 186 333 obyvatel. 

To znamená úbytek srbské populace o 15 000 ve srovnání se sčítáním před deseti lety. Světlé 

vyhlídky do budoucna nepředvídal ani průměrný věk, který činil 53 let a převyšoval tak 

chorvatský průměr necelých 42 let. Téměř celá desetina všech Srbů žila podle sčítání v Záhřebu, 

což je z chorvatských měst nejvíce. Procentuálně největší podíl na populaci tvořili Srbové ve 

Vukovarsko-sremské župě – 15,5 %.
124

 V současné době se v Chorvatsku sčítají a ověřují 

podpisy pro vypsání referenda za zákaz zobrazovaní cyrilice na veřejných místech. Očekává se, 

že po skončení této procedury koncem července 2014 odmítne vypsání referenda Ústavní soud.  

Závěr 

Zkoumání postoje jednotlivých vlád vůči srbské menšině ukázalo na několik podobností i 

odlišností zároveň. Nejdůležitější shodou všech chorvatských vlád po roce 2000 byl závazek 

vstoupit do EU. Díky tomu mohla unie vytvářet na Chorvatsko tlak ohledně zlepšení práv 

menšin. Druhá podobnost vládnoucích koalic spočívala v mylném předpokladu, že pro 

uspokojení evropských představitelů postačí pouze přijetí velkorysých zákonů jako v případě 

Ústavního zákona o ochraně národnostních menšin. Následná realizace rozsáhlých práv 

Ústavního zákona probíhala jen velmi pomalu. Tento pomalý proces vyplynul z faktu, že 

samotný Ústavní zákon byl přijat na nátlak EU a jednotlivé chorvatské vlády nečekaly, že stejně 

důležitá bude i jeho implementace.  
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Centro-levá koalice Ivici Račana přijala nejnutnější legislativu pro ochranu 

chorvatských menšin včetně zmíněného Ústavního zákona a zahájila návrat zabraných 

nemovitostí srbským uprchlíkům. Přes nastolený demokratický směr a položení základů pro 

ochranu menšin nenaplnila Račanova vláda vysoká očekávání. Plnění garantovaných práv 

nebylo uspokojivé a zklamáním byl i přístup vůči srbským uprchlíkům. Vláda se zřekla své 

odpovědnosti ohledně kompenzací pro srbské majitele družstevně vlastněných bytů a nenaplnila 

svůj slib dokončit návrat zabraných nemovitostí do konce roku 2002. Premiér Račan nebyl s to 

donutit lokální samosprávy k plnění zákonů a bál se otevřené konfrontace s chorvatskou pravicí. 

Ustašovské projevy přecházel premiér mlčením a v porovnání s prezidentem Mesićem, který se 

nebál veřejně hájit srbskou menšinu a odsuzovat projevy rasové nesnášenlivosti, působí 

Račanovo chování jako zbabělé. Přes prováděné demokratické změny se Račanově vládě 

nepodařilo vymítit zaujatost v soudnictví, kde nadále docházelo k mylným odsouzením jen na 

základě srbské etnicity. Společenské napětí zřetelně ovlivňovalo Račanovo vystupování vůči 

Srbům a paradoxně až jeho nástupce, který měl ideologicky k srbské menšině mnohem dále, se 

nezdráhal vyjádřit této menšině podporu. Nicméně byla to Račanova vláda, která zahájila cestu 

Chorvatska do EU a přijala dobrý legislativní základ pro ochranu národnostních menšin. 

Na první pohled nebezpečnou změnu pro pokračující zlepšování postavení Srbů 

představovalo vítězství HDZ v parlamentních volbách 2003. Nový premiér Ivo Sanader ale 

potvrdil, že reformovaná HDZ má skutečně málo společného s HDZ z 90. letech v otázce 

přístupu k srbské menšině. Sanader působil na rozdíl od Račana mnohem více otevřeným 

postojem. Nebál se podporovat srbskou menšinu a dokonce přizval srbské zástupce do 

vládnoucí koalice místo pravicové HSP, čímž udělal dojem na zahraniční představitele. Je 

ovšem nutné připomenout, že Sanader si mohl veřejnou podporu Srbů dovolit i proto, že 

protesty pravicových stoupenců po vítězství pravicové HDZ jednoduše utichly. Fakticky se 

ovšem situace příliš nezměnila. Sanaderova vláda sice dosáhla pokroku v některých problémech 

spojených s uprchlíky jako dokončení návratu majetku, ale stejně tak ukázala i mantinely své 

ochotnosti, když neplnila zdaleka všechny své závazky vyjednané s SDSS. Nejvýrazněji se tato 

neochota promítla v trvajícím nedostatečném zastoupení ve státní správě a soudnictví, které 
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garantoval Ústavní zákon a vysokém počtu zamítnutých žádostí o rekonstrukci poničených 

nemovitostí. Později vypluly na povrch i některé korupční kauzy jako v případě zaměstnanců 

továrny Borovo,  kdy měli být srbští zaměstnanci uplaceni, aby tak svá práva nehájili před 

soudem. Případ upozornil na stálé porušování práv Srbů v nejvyšších patrech chorvatské 

politiky. Přes všechny své prohřešky si Sanader zaslouží uznání za vyproštění Chorvatska 

z nebezpečného vlivu krajní pravice a jednoznačného odsouzení všech ustašovských projevů, 

které Račan přehlížel. Výsledné plnění práv vyplývajících z Ústavního zákona nebylo během 

Sanaderovi vlády uspokojivé, přihlédneme-li k faktu, že součástí vládní koalice byli zástupci 

srbské menšiny. Poslanci za SDSS byli často kritizováni časopisem Identitet za hájení pouze 

svých osobních zájmů. Podpora vládnoucí HDZ, která neustoupila např. v řešení práv bývalých 

majitelů družstevně vlastněných bytů nebo zmíněná kauza Borovo kritiku celkem opravňují. 

Vláda Jadranky Kosor pokračovala v nastoleném trendu, když jen pomalu plnila 

velkorysé závazky vůči srbské menšině vyplývající z Ústavního zákona. Samotná premiérka 

ukázala během své vlády jen málo vřelých gest vůči Srbům a omezila se na odsuzování 

ustašovských projevů. Její veřejné vystupování je možné přirovnat k Račanovi. Až tváří tvář 

hrozbě dalšího odložení vstupu do EU začala vláda urychleně řešit problémy spojené se srbskou 

menšinou a přijímat nutná opatření. Toto konání opět potvrdilo, že postavení Srbů významně 

ovlivnily požadavky ze strany EU a že řešení těchto problémů bylo v moci jednotlivých vlád a 

záviselo na politické vůli. Přestože vláda Kosor dokázala uzavřít přístupová jednání, nelze říci, 

že by se Srbové těšili v Chorvatsku plně všem právům garantovaným Ústavním zákonem. 

Nejhlasitější odpor v nynějším Chorvatsku je vedený  proti veřejnému zobrazovaní cyrilice. 

Tento jev lze vysvětlit tím, že velká část Chorvatů zažila příkoří občanské války. 

 Odpověď na otázku do jaké míry bylo zlepšování způsobené vůlí samotných politiků a 

do jaké míry vnějšími aktéry je v chorvatském případě více než zřejmá. Již od mezinárodního 

uznání chorvatské nezávislosti ovlivňovaly zahraniční státy chorvatskou politiku. V případě 

práv srbské menšiny sehrála klíčovou roli EU. Nejprve donutila chorvatskou vládu přijmout 

Ústavní zákon o národnostních menšinách a později se neostýchala odložit uzavření 

přístupových rozhovorů kvůli jeho nedostatečnému plnění. Nabídka členství v EU motivovala 
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chorvatské elity změnit své vyjadřování vůči Srbům a zasadit se o urychlení odpuštění mezi 

Chorvaty a Srby krátce po dlouhotrvající občanské válce. Dodržování základních lidských práv 

posilovalo demokratický charakter Chorvatska, přispívalo ke stabilitě válkou zasaženého 

regionu a lze tvrdit, že unijní politika rozšíření, která tento vývoj zapříčinila, patří mezi 

nejúspěšnější politiky EU. Možnou otázkou pro další bádání je zjistit, jak se změnilo dodržování 

práv srbské menšiny po vstupu Chorvatska do EU? 

Summary 

The purpose of this bachelor thesis was to find out what attitude towards Serbs adopted Croatian 

governments during the period 2000–2011 and to what extent was that attitude influenced by 

the EU. During the period after the year 2000 the legal position of Serbs was improving, 

however anti-Serbian sentiments remained strong in Croatian society after ten years of rule by 

the authoritative government of HDZ which was hostile to Serbs. The authoritative era of HDZ 

during 90’s was legitimated due to the civil war with revolting Serbs. The first government led 

by social democrats in years 2000–2003 had to cope with high tensions in the population 

especially among right-wing adherents and military officers. Because of that the prime minister 

Racan did not openly support Serbian minority. However, Racan was able to fulfil main 

condition required by the EU and enacted Constitutional Law on the Rights of National 

Minorities. His government also started repossession of properties which belonged to Serbian 

refugees. The return of HDZ, which fostered anti-Serbian mood and enacted discrimination 

laws in 90’s, to power in 2003 confirmed the Croatian aim to enter the EU and commitment to 

respect rule of law and guaranteed rights of Serbs. Surprisingly the new prime minister Ivo 

Sanader also publicly supported the Serbian minority in contrary to Racan. Unlike pleasing 

speeches Sanader achieved a limited progress in the implementation of the enacted 

Constitutional law by Racan. At least Sanader advocated the zero tolerance approach towards 

all manifestations of the ethnic hatred. The last one prime minister, Jadranka Kosor, did not 

show much sympathy for Serbs. The slow pace of the implementation of the Constitutional law 

and handling of refugees did not changed till 2011 when the EU warned Croatia that lingering 
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issues need to be solved or the end of accession talks will be postponed. After that government 

of HDZ started to act swiftly and confirmed that improvement of the Serbian position depended 

largely on political will. Finally EU founded the protection of Serbian minority satisfying and 

ended accession talks. The very slow process of the improvement of the position of Serbian 

minority, which was significant to the whole period, shows that Croatian governments had no 

authentic intentions to implement rights granted to Serbs. Measures, which governments 

reluctantly did, had its origin in the pressure which came from the EU. In this light it is pivotal 

fact that governments stayed loyal to its goal – joining the union, so the EU maintained its 

influence in Croatia. 

Seznam použitých zkratek 

DC  Demokratické centrum (Demokratski centar)  

EK  Evropská komise (European Commission) 

EU  Evropská unie (European Union) 

HDZ  Chorvatské demokratické společenství (Hrvatska demokratska zajednica) 

HNS  Chorvatská národní strana (Hrvatska narodna stranka) 

HSLS  Chorvatsko sociálně-liberální strana (Hrvatska socijalno-liberalna stranka) 

HSP  Chorvatská strana práva (Hrvatska stranka prava) 

HSS  Chorvatská selská strana (Hrvatska seljačka stranka) 

HSU  Chorvatská strana penzistů (Hrvatska stranka umirovljenika) 

ICTY  Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (International Criminal 

Tribunal for the former Yugoslavia) 

IDS  Istrijské demokratické shromáždění (Istarski demokratski sabor) 

LS  Liberální strana (Liberalna stranka) 

NDH  Nezávislých stát Chorvatsko (Nezavisna Država Hrvatska) 

RSK  Republika Srbská Krajina (Republika Srpska Krajina)  

SDF  Srbské demokratické fórum (Srpski demokratski forum) 

SDP  Sociálnědemokratická strana Chorvatska (Socijaldemokratska partija Hrvatske) 

SDSS  Samostatná demokratická srbská strana (Samostalna demokratska srpska 

stranka) 

SNV  Srbská národní rada (Srpsko narodno vijeće) 

UNHCR Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (United Nations High 

Commissioner for Refugees) 
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