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Abstrakt

Práce si klade za cíl analyzovat vztahy mezi srbskou menšinou v Kosovu, 

Kosovem, Srbskem v letech 2008 až 2013 za použití konceptu „Triadic Nexus“ Rogerse 

Brubakera mezi národní menšinou, nacionalizujícím státem a externí národní 

domovinou. Koncept „Triadic Nexus“ pak doplní další koncept “Quadratic Nexus” 

Davida Smitha, který do analýzy přidává roli mezinárodních aktérů, které bude 

představovat OSN a EU. Na severu a jihovýchodě Kosova žije velká komunita Srbů, 

která neuznala nezávislost Kosova v roce 2008. V letech 2008 až 2013 se kosovské 

úřady pokoušely integrovat tuto srbskou menšinu do kosovské společnosti, často však 

neúspěšně. Kosovští Srbové udržovali vztahy se Srbskem, mj. i díky srbským 

paralelním institucím v Kosovu. Postavení srbské menšiny v Kosovu je analyzováno 

skrz právní rámec a (ne)integraci v kosovských administrativních a politických 

institucích. Tato analýza by měla zodpovědět otázku, zda je srbská menšina ze strany 

kosovských úřadů perzekuována nebo ne. Na základě integrace srbské menšiny 

v srbských institucích, jak politických, tak administrativních, práce ukazuje, jak velký 

problém představují srbské paralelní instituce pro začlenění srbské menšiny v Kosovu. 

Poslední část práce se zaměřuje na první fázi jednání mezi Kosovem a Srbskem v letech 

2011 až 2013 pod dohledem EU, která se týkala srbské menšiny v Kosovu. 

Abstract

The thesis is analyzing relations between the Serb minority in Kosovo, Kosovo 

proper and Serbia from 2008 to 2013 by using Robert Brubaker’s „Triadic Nexus“

concept that defines a relation between a national minority, a nationalizing state and an 



external national homeland. The Triadic Nexus will be supplemented by David Smith’s 

“Quadratic Nexus” concept with the addition of an international actor that would be the 

United Nations and the European Union.  In the north and the southeast of Kosovo lives 

a huge Serb community that does not recognize Kosovo’s independence since 2008. 

From 2008 to 2013 Kosovo authorities were trying to integrate Serb minority into 

Kosovo society, however in most cases unsuccessfully. Kosovo Serbs kept relations 

with Serbia, especially thanks to the existence of parallel Serb institutions in these parts 

of Kosovo. The position of the Serb minority in the Kosovo`s society is analyzed 

through the legal framework and their (non)integration into the administrative and 

political institutions of the Kosovo proper. This should provide hints if and how the 

Serb minority in Kosovo was or was not persecuted. The thesis further enlightens, 

through the analysis of the Serb minority`s integration in parallel Serb institutions, how 

big of a problem the parallel Serb institutions pose for the integration of the Serb 

minority into the Kosovo`s society as a whole. The last part of the analysis focuses on 

the first phase of the negotiations between Kosovo and Serbia that spanned from 2011 

to 2013 under the supervision of the European Union, since these negotiations directly 

concerned the Serb minority in Kosovo. 
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Úvod

Když v roce 2008 Kosovo jednostranně vyhlásilo nezávislost, neprotestovalo 

proti tomuto aktu jen Srbsko, ale i srbská komunita v Kosovu, která žije v jeho severní a 

jihovýchodní části. Po vyhlášení nezávislosti kosovští Srbové po několik měsíců 

demonstrovali v ulicích, masově opouštěli pracovní místa v kosovských institucích a 

vztahy mezi kosovskými Srby a Albánci opět uvízly na mrtvém bodě. Během let 2008 

až 2013 rezonovala v politikách Kosova i Srbska otázka srbské komunity v Kosovu. Až 

v roce 2011 začala však jednání o normalizaci vztahů mezi Kosovem a Srbskem pod 

dohledem EU. Přijaté dohody se bezprostředně dotýkaly kosovských Srbů. Dva roky 

dialogu mezi Kosovem a Srbskem nakonec vyústily v přijetí První dohody o principech 

normalizace vztahů známé také pod názvem Bruselská dohoda (First Agreement on 

Principles Governing the Normalization of Relations). Ta výrazně upravila 

decentralizační práva Srbů v Kosovu. Kosovským Srbům dosud nebyla věnována 

v akademickém prostředí dostatečná pozornost. Přitom v kosovském, srbském, ale i 

regionálním balkánském kontextu se jedná o důležité  téma týkající se nacionalismu, 

bezpečnosti a stability na Balkáně.    

Cílem práce je analyzovat vztahy v letech 2008 až 2013 mezi kosovskými Srby, 

Srbskem a Kosovem a zjistit, jaké postavení v tomto trojúhelníku srbská komunita 

zaujímá. Jaké cíle sleduje? Je ze strany kosovských úřadů perzekuována? Jaký vztah má 

k Srbsku? A jak se staví Srbsko ke kosovským Srbům? Snaží se srbskou menšinu 

podporovat a chránit nebo s ní vstupuje do konfliktu? A jakou roli hraje v celém vztahu 

OSN a EU?

Pro práci bylo zvoleno několik hypotéz. Předpokladem je, že čím větší míra 

samosprávy byla kosovským Srbů poskytnuta kosovskou vládou, tím více stupňovali 

požadavky na autonomii. Zásadní překážku pro integraci kosovských Srbů do kosovské 

společnosti představují tzv. paralelní instituce, na jejichž zřizování a financování se od 

roku 1999  podílela srbská vláda. Další hypotézou je, že Srbové na severu Kosova od 

počátku představují, vedle vyhlášení nezávislosti Kosovské republiky, zásadní překážku 

pro urovnání vztahů mezi Kosovem a Srbskem a zároveň napomáhali během 

zkoumaného období k destabilizaci a eskalaci napětí mezi Kosovem a Srbskem.

Práce je pojata jako případová studie. Pro teoretické ukotvení práce bude použit 

koncept „Triadic Nexus“ Rogerse Brubakera mezi národnostní menšinou – kosovskými 

Srby, nacionalizujícím státem - Kosovem a externí národní domovinou – Srbskem. 
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„Triadic Nexus“ doplní koncept „Quadratic Nexus“ Davida Smitha o mezinárodního 

aktéra – EU a OSN.1 Pro podrobnou charakteristiku konceptů bude  poskytnut bohatý 

prostor v samostatné kapitole. Na teoretickou kapitolu naváže krátká stať, která 

předestře postavení Srbů v Kosovu během let 1999 až 2008. Rok 1999 jsem zvolila 

záměrně. Etnický konflikt na území Kosova v devadesátých letech završil jednu 

kapitolu vývoje Kosova, která se táhla od konce 70. let 20. století. Kosovští Srbové 

s ustavení mezinárodní správy v roce 1999 definitivně ztratili výsadní postavení 

v kosovské společnosti. Kromě toho, kosovští Srbové se až po přesídlení v roce 1999 

v rámci Kosova ocitli v oblastech, která obývají dodnes, a zde také byly zřízeny srbskou 

vládou paralelní instituce. 

Hlavní část práce se dělí do tří tematických kapitol. První se zaměřuje na 

postavení srbské komunity v Kosovu. Kromě právních záruk, které kosovská vláda jako 

multietnický občanský stát garantuje všem nemajoritním komunitám včetně Srbů v řadě 

zákonů včetně ústavy, jsou rozebrány postoje Srbů, proč se odmítají nebo naopak jsou 

ochotni podílet se na fungování kosovských administrativních a politických institucí. 

Druhá kapitola se zaměřuje na vztah mezi kosovskými Srby a srbskými 

administrativními a politickými institucemi. Třetí kapitola pojednává o jednáních 

Kosova Srbska, které se týkaly srbské menšiny v Kosovu, během let 2008 až 2013.  

Práce vychází z širokého spektra primárních i sekundárních zdrojů. Monografie, 

která by se věnovala kosovsko-srbským vztahům do roku 2013, natož problematice 

soužití kosovských Srbů a Albánců, v českém prostředí dosud nevznikla. Velmi 

zajímavým počinem je kniha českého balkanisty Václava Štěpánka Jugoslávie – Srbsko 

– Kosovo: Kosovská otázka ve 20. století. Gros práce spočívá v analýze albánsko-

srbských vztahů od doby osmanské nadvlády nad kosovským územím do vypuknutí 

etnických střetů v 90. letech.2 Z českých děl lze ještě zmínit Dějiny Srbska kolektivu 

kolem Jana Pelikána, které prošly revizí a poslední edice z roku 2013 eviduje vývoj 

Srbska až do roku 2012. Bohužel především jen z pohledu srbské vnitrostátní politiky. Z 

pasáží, ve kterých se autoři dotýkají kosovské otázky a kosovsko-srbských vztahů může 

být v práci čerpáno jen velmi omezeně.3

Kosovskou otázkou se v nedávné minulosti bohatě zabývali i srbští autoři, často 

                                               
1 V práci bude užit jako ekvivalent pro „Triadic Nexus“ triadický vztah  a pro „Quadratic Nexus“ 
kvadratický vztah.
2 Václav Štěpánek, Jugoslávie – Srbsko – Kosovo: Kosovská otázka ve 20. století (Brno: MU Brno, 
2011).
3 Jan Pelikán et al., Dějiny Srbska (Praha: NLN, 2013).
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však ovlivnění nacionalismem. Rozsáhlou monografii Kosovo i Metohija: 1912 – 2010: 

Hronologija zpracoval kolektiv kolem Momčila Pavloviće bez zbytečných ideologismů. 

Publikace se jako jedna z mála věnuje albánsko-srbským vztahům i po vyhlášení 

nezávislosti Kosova do poloviny roku 2010. Přes relativně nízkou podjatost, 

v porovnání např. s dílem Serbia’s Kosovo Drama: A Historical Perspective Dušana 

Batakoviće nebo  Kosovo: 1966 – 2013 Dobrici Ćosiće a dalších,  se však vyhýbá 

některým sporným okamžikům, jako byly např. napjaté vztahy mezi částí politických 

představitelů  z řad kosovských Srbů se srbskou vládou po srbských komunálních 

volbách v roce 2008. Nabízí se však logické vysvětlení. Zejména po roce 2008 bylo 

třeba adekvátně poukázat na jednotu srbského obyvatelstva vůči nelegitimitě 

jednostranného aktu vyhlášení Kosova. Až na opomenutí některých historických faktů 

však publikace může nabídnout základní představu, jak se vztahy mezi Kosovem a 

Srbskem vyvíjely.4

Nepatrný zlomek děl, která se věnují kosovské otázce i po roce 2008 bez ohledu 

na prostředí, ve kterém byla napsána, se primárně zaměřuje na kosovskou nezávislost. 

Autoři ji rozebírají z pohledu mezinárodního práva, Srbska, Kosova, mezinárodních 

organizací, států, které odmítly uznat kosovskou nezávislost, ale i těch zemí, které 

samostatnost Kosova podpořily. Mezi kvalitně zpracované monografie, které 

pojednávají o kosovsko-srbských jednáních a vztazích do roku 2008, lze zařadit knihy 

Contested Statehood: Kosovo’s Struggle for Independance a Escaping the Self-

Determination Trap od Marca Wellera nebo monografii Kosovo: The Path to Contested 

Statehood in the Balkans Jamese Ker-Lindsaye. Pro účely této práce je čerpáno pouze 

z knihy Contested Statehood: Kosovo’s Struggle for Independance, která se mj. obšírně 

věnuje postavení menšin v Kosovu, nevyjímaje Srby, v rámci platné kosovské 

legislativy.5

Publikace, která by rozebírala kosovsko-srbské vztahy z jiné perspektivy a 

nebyla alespoň částečně tendenční, dosud nevznikla. Práce nezkoumá diskurz 

v srbském ani albánském prostředí. Pokud je během práce čerpáno z děl albánských 

nebo srbských autorů, jedná se o akademiky, kteří zaujímají ke kosovsko-srbským 

                                               
4 Momcilo Pavlović eds., et al., Kosovo i Metohija: 1912 – 2010: Hronologija (Bělehrad, Nový Sad: 
Institut za savremenu istoriju, Centar za istraživanje i publikovanje, 2011).
Dušan T. Bataković, Serbia’s Kosovo Drama: A Historical Perspective (Bělehrad: Čigoja Štampa, 2012).
Dobrica Ćosić, Kosovo: 1966 – 2013 (Bělehrad: Vukotić media, 2013).
5 Marc Weller, Contested Statehood: Kosovo’s Struggle for Independance (Oxford: Oxford University 
Press, 2009). Marc Weller, Escaping the Self-Determination Trap (Leiden: Nijhoff, 2008). James Ker-
Lindsay, Kosovo: The Path to Contested Statehood in the Balkans (Londýn: I. B. Tauris, 2009).
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vztahům kritický postoj, zbavený jakýchkoliv nacionalismů.  

Při zkoumání kosovsko-srbských vztahů s důrazem na srbskou komunitu 

v Kosovu mi především posloužily primární zdroje. Kromě pramenů právní povahy se 

cenným zdrojem informací staly výstupní zprávy mezinárodních organizací, ale i řady 

nevládních institucí. 

V poslední řadě bych se ráda vyjádřila k necelistvosti poddávaných informací 

řady  autorů, což pak může vést k matení čtenářů. Jako příklad může posloužit  

působení srbských institucí na území Kosova v letech 2008 až 2013. Autoři reflektují 

existenci srbských institucí v oblastech s převahou Srbů na severu Kosova. Ve velmi 

omezeném množství případů jsem se setkala s tím, že zdůraznili i existenci těchto 

orgánů na jihovýchodě Kosova. Tomuto tématu však bude poskytnut široký prostor  

v následujících kapitolách.6

Postoj srbské komunity a Srbska k nezávislosti Kosova je pro tuto práci důležitý. 

Prostor mu však bude věnován do té míry, do jaké bude bezprostředně souviset i  se 

srbskou menšinou. K vyhlášení nezávislosti Kosova zaujímám neutrální postoj. 

Respektuji srbské stanovisko neuznat Kosovo jako suverénní stát i touhu kosovských 

Albánců po vlastním státě. 

Na závěr zbývá vysvětlit, jak budu v práci zacházet s kosovskými a srbskými 

názvy. Názvy kosovských administrativních a politických institucí jsou kromě českého 

překladu uvedeny v závorce i albánským a srbským ekvivalentem včetně oficiálních 

nebo ustálených zkratek. Srbské administrativní a politické instituce budou uvedeny 

kromě názvu v češtině i srbským plným i zkráceným označením. U citování  kosovské 

legislativy se řídím zvyklostmi kosovského právního systému. 

Při značení kosovských správních jednotek, municipalit, využívám 

standardizace mezinárodních organizací. V municipalitách s převahou srbského 

obyvatelstva se na prvním místě uvádí srbský název a až za ním následuje albánský 

ekvivalent. V municipalitách s albánskou majoritou se ustálilo na prvním místě 

používání názvu v albánštině, za ním se cituje srbský překlad. V případě, že si čeština 

osvojila ustálený výraz, bude primárně používán český název.  

                                               
6 Např. Gezim Krasniqi, „Quadratic Nexus and the Process of Democratization and State – Building in 
Albania and Kosovo: A Comparision Nationalities Papers, in the Journal of Nationalism and Ethnicity
41, č. 3 (2013): 395 – 411, http://www.research.ed.ac.uk/portal/en/publications/quadratic-nexus-and-the-
process-of-democratization-and-statebuilding-in-albania-and-kosovo(3dfba993-00c2-4536-86c6-
61fb1ad758be).html (staženo 9. 2. 2015).
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Jak již bylo předestřeno v úvodu, v práci bude operováno s názvem Kosovo. 

Zkrácené „Kosovo“ se běžně užívalo mezi lety 1999 až 2008 v době mezinárodní 

správy. Výraz je zavedený a zachovává si neutrální význam. Srbsko používá názvu 

Kosovo a Metohija, který si osvojilo v minulosti. Po únoru 2008 Republika Kosovo

(Republika e Kosovës/Republika Kosovo) přijala rovněž zkrácený výraz na prosté 

Kosovo (Kosovë/Kosovo). 
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1 Nacionalismus v pojetí etnosymbolismu

Než bude přistoupeno k objasnění konceptu triadického vztahu Rogerse 

Brubakera a kvadratického vztahu Davida Smitha, je vhodné nejdříve vysvětlit, jak 

etnosymbolisté, k nimž se řadí i Brubaker, chápou nacionalismus. Podle hlavního 

představitele tohoto proudu,  lavírujícího mezi primordialismem a modernismem, 

Anthonyho Smitha je nacionalismus ideologické hnutí, které se snaží zajistit a udržet 

autonomii, jednotu a identitu obyvatel, o němž si někteří myslí, že utváří existující nebo 

potencionální národ.7  

U etnosymbolistů hraje při zkoumání nacionalismu důležitou roli etnicita, která 

vytváří různé etnické kategorie od skupin, které byť sdílí  určité společné rysy na bázi  

jednoho území nebo dialektu, tak mezi sebou nevytváří žádné asociace, až po  etnickou 

skupinu, která často tvoří předstupeň vzniku jednoho národa.8   Anthony Smith 

charakterizuje etnickou skupinu na základě několika znaků. Etnická skupina používá 

jedno kolektivní jméno. Členové skupiny sdílí mýtus o společném původu a vyznávají 

stejné náboženství, mají podobné zvyky a používají totožný jazyk. Etnická skupina se 

dále vymezuje dle území, které obývá, a členové mezi sebou musí pěstovat solidaritu.9

Národ pak Anthony Smith ohraničuje čtyřmi obvyklými rysy, které se s vymezením 

etnické skupiny autora prolínají. První z nich je teritoriální sounáležitost. Druhý rys 

spočívá ve společných mýtech,  paměti, symbolech a tradicích, které jsou pro daný 

národ jedinečné. Třetí pak vymezuje národ na základě společných zvyklostí, ceremonií, 

při nichž jsou užívány společné politické symboly jako např. vlajka, hymna apod. 

Nakonec Anthony Smith definuje ještě čtvrtý znak, který však necharakterizuje každý 

národ, a tím jsou společné zákony.10

S etnickými skupinami a národy úzce souvisí pojem groupism. Brubaker jej 

charakterizoval jako  vnitřně homogenní, provázené skupiny se stejnými cíli, které se 

utváří právě z etnických skupin nebo národů. Tyto skupiny v rámci nacionalismu 

                                               
7 Anthony D. Smith, Nationalism (Cambridge, Malden: Polity Press, 2010), 9 - 14. 
„Interview – Anthony D. Smith“, http://www.e-ir.info/2013/09/03/interview-anthony-d-smith/ (staženo 
10. 3. 2015).
8 „Interview – Anthony D. Smith“.
9 John Hutchinson a Anthony D. Smith, eds., Ethnicity (New York: Oxford University Press, 1996), 7.
10 Smith, „Nationalism“, 9 - 14. „Interview – Anthony D. Smith“.
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nezřídka způsobují tenze ve společnosti, někdy mohou narušit i dosavadní hranice 

daného území.11  

Většina výzkumníků, která se zabývá studiem nacionalismu, jej dělí na 

občanský, který není založen na etnicitě, jazyku, víře, ale primárně na politických a 

právních termínech,  a etnický. Zatímco občanský nacionalismus je charakteristický pro 

země západní Evropy a USA, etnický nacionalismus se projevuje v nástupnických 

státech bývalého Sovětského svazu a Jugoslávie. Brubaker namítá, že takové členění je 

problematické a své tvrzení mimo jiné argumentuje na základě projevů etnického 

nacionalismu v Belgii. Upozorňuje také, že pejorativně zabarvená definice etnického 

nacionalismu vedla nacionalisty např. v postsovětském Kazachstánu nebo Ukrajině

k tomu, aby navenek své cíle prezentovali občanským nacionalismem, který byl pro 

okolí lépe stravitelný.12

1.1 Triadický vztah Rogerse Brubakera

Brubaker chápe triadický vztah mezi třemi vzájemně se ovlivňujícími aktéry, 

národnostní menšinou, nacionalizujícím státem a externí národní domovinou, kteří 

jednají na základě nacionalistických ambicí, jako velmi provázaný a dynamický.13

Brubaker používá pro vysvětlení konceptu triadického vztahu několika pojmů. 

Pro překlad slova nationness neexistuje přesný český ekvivalent. Jeho významu se asi 

nejvíce přibližuje pojem národovectví. Další sporný moment by mohl nastat u slova 

nationhood, které v českém jazyce znamená národnost nebo státnost. Na základě 

bližšího seznámení se s konceptem je vhodnější použít překlad národnost. Brubaker dále 

užívá nationalism, nation, nation-state, která jsou dobře pro český jazyk přeložitelná 

jako nacionalismus, národ, národní stát. Brubaker definuje národ jako reálnou entitu, 

která vytváří dění kolem sebe. Vznik nacionalismu připisuje různým aktérům, kteří se 

nacházejí v určitém politickém, ekonomickém nebo kulturním vztahu k danému národu. 

Národnost lze označit za institucionalizovanou kulturní a politickou formu. 

                                               
11 Rogers Brubaker, Ethnicity without Groups (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 
2004), 8 – 28. 
12 Občanský je charakteristický pro země západní Evropy, zatímco etnický se objevuje obvykle ve 
státech, které vznikly po rozpadu Sovětského svazu nebo Jugoslávie. Brubaker však takové dělení 
považuje za zkreslené. Jako příklad uvádí etnický nacionalismus v Belgii.  Rogers Brubaker, Ethnicity 
without Groups (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2004), 132 – 146.
13 Rogers Brubaker, Nationalism Reframed: Nationhood and the National question in the New Europe
(Cambridge, New York : Cambridge University Press, 1996), 21.
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Národovectví je pak podmíněné události nebo dění. Nacionalismy, které utvářejí 

triadický vztah, jsou dle Brubakera národnostní menšiny, nově nacionalizující státy, ve 

kterých menšiny žijí a externí národní domoviny, ze kterých  národnostní menšiny 

pocházejí. Je nutné zmínit, že triadický vztah dle Brubakera není charakteristický jen 

pro evropský kontinent. Odkazuje např. na původně čínské obyvatelstvo žijící 

v nacionalizujících jihovýchodních asijských státech, které hledalo ochranu pod záštitou 

Číny.14

V této práci budou v triadickém vztahu jako národnostní menšina chápáni 

Srbové žijící na severu Kosova. Nově nacionalizující stát bude přestavovat Kosovo a 

externí národní domovinu bude v triadickém vztahu reprezentovat Srbsko. 

1.1.1 Národnostní menšina

V obecném vymezení může být národnostní menšina minoritní skupinou, která 

se odlišuje a vymezuje vůči okolní majoritní společnosti. V rámci triadického vztahu 

Brubaker chápe národnostní menšinu jako interaktivní dynamickou skupinu, která 

neváhá vstupovat do určité formy konfliktu s nově nacionalizujícím státem, ale za 

určitých okolností i s národní externí domovinou. Aby tato definice platila, musí se  

národnostní menšina chovat alespoň podle tří základních znaků. Prvním z nich je 

otevřený požadavek národnostní menšiny na  „připojení“ k národu na základě 

etnokulturní identity, která je však odlišná od majoritního národa. Druhým je pak 

požadavek na respektování národnostní menšiny. Za třetí  se musí národnostní menšina 

domáhat určitých kolektivní práv.  Ta se mohou v požadavcích lišit od  např. práva na 

vzdělání v jazyku užívaném menšinou až po nároky na autonomii, jak teritoriální či 

politickou.15

Taras Kuzio připomíná, že národnostní menšinu Brubaker definuje jako skupinu, 

která ztratila výsadní postavení ve společnosti.16 V případě, že národnostní menšina 

organizuje demonstrace, které doprovází násilnosti, jedná se o vstupování národnostní 

menšiny do konfliktu s nově nacionalizujícím státem.17  

                                               
14 Brubaker, „Nationalism Reframed“, 6 – 22.
15 Ibid., 60 – 62. 
16 Taras Kuzio, „Nationalising States or Nation-Building? A Critical Review of the Theoretical Literature 
and Empirical Evidence“, in Nations and Nationalism 7, č. 2, (2001): 135 – 154, 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1469-8219.00009/abstract (staženo 8. 2. 2015).
17 Gëzim Krasniqi, „Quadratic Nexus and the Process of Democratization and State – Building in Albania 
and Kosovo: A Comparision Nationalities Papers, in the Journal of Nationalism and Ethnicity 41, č. 3 
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Brubaker tvrdí, že je ale možný i konflikt národnostní menšiny s externí 

domovinou. Ten nastává tehdy,  když se národnostní menšina rozhodně plně 

participovat a kooperovat s nově nacionalizujícím státem, pokud má externí domovina 

nacionalistické ambice.18 Lze předpokládat, že takového konfliktu se dopustili kosovští 

Srbové z jihovýchodní části Kosova poté, co začali v roce 2011 plně participovat 

v kosovských administrativních ale i politických institucích.19

Brubaker uvádí, že v národnostní menšině se mohou objevovat proti sobě různě 

smýšlející skupiny. Některé upřednostňují plnou spolupráci v rámci institucí 

nacionalizujícího státu, zahrnující participaci v koaličních vládách, jiní mohou 

upřednostňovat  separatistický, nekooperativní postoj. Část národnostní menšiny je 

loajální k nacionalizujícímu státu a část k externí národní domovině.20

1.1.2 Nacionalizující stát

Nově nacionalizující stát je  podle Brubakera stát, který zatím nelze označit za 

národní. Nacionalizující stát usiluje o nezávislost nebo ji před nedávnou dobou získal a 

nyní na svém území se za pomoci nation-buildingu snaží vytvořit národní stát. Aby 

mohl být určitý stát označen za nacionalizující, musí ho tak nejprve vnímat národnostní 

menšina žijící na území nacionalizujícího státu nebo externí národní domovina, která 

sama sleduje politické, ekonomické či kulturní aktivity nacionalizujícího státu nebo ji 

informuje národnostní menšina žijící na území nacionalizujícího státu.  Není vyloučeno, 

že nacionalizující stát vede proti národnostní menšině na jeho území nacionalistickou 

politiku.21

Sociologové Juan Linz a Alfred Stepan zkoušeli Brubakerovu definici 

nacionalizujícího státu částečně změnit. Nacionalizující stát lze charakterizovat na 

základě chování jeho elit, které se pokouší za použití restriktivní politiky vůči 

národnostním menšinám homogenizovat společnost. Linz a Stepan chování elit označují 

                                                                                                                                         
(2013): 395 – 411, http://www.research.ed.ac.uk/portal/en/publications/quadratic-nexus-and-the-process-
of-democratization-and-statebuilding-in-albania-and-kosovo(3dfba993-00c2-4536-86c6-
61fb1ad758be).html (staženo 9. 2. 2015).
18 Brubaker, „Nationalism Reframed“, 60 - 62.
19 Research Report: Consolidating Kosovo’s Statehood: Processes, Problems, and Perspectives (Priština: 
RIDEA, University of Oxford, Centre for International Studies, 2012), 8.
20 Brubaker, „Nationalism Reframed“, 60 – 61.
21 Ibid.,	63	– 66.
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za porušování demokratických principů a  nacionalizující stát za nedemokratický.22

Taras Kuzio tvrdí, že pokud se promítá nacionalismus v politice nacionalizujícího státu, 

ale i národnostní menšiny a externí národní domoviny, nemusí se nutně jednat o 

negativní jev. Naopak nacionalismus může ve společnosti urychlit demokratický vývoj. 

Na druhou stranu se Kuzio sám označil nacionalistické státy za země, ve kterých nejsou 

respektována občanská a multietnická práva. Chování nacionalizujícího státu pak Kuzio 

zaměňuje s budováním občanského státu.23

Vyhlášení nezávislosti Kosova v únoru 2008 a vybudování kosovské společnosti 

by tedy mělo naplňovat podstatu občanského státu. Kosovo se v ústavě z roku 2008 

deklaruje jako občanský multietnický stát, ve kterém jsou menšinám garantována 

značná práva.24 Jak bylo uvedeno již dříve, Brubaker nerozlišuje občanský a etnický 

nacionalismus. Lze předpokládat, že i přes profilování  Kosova jako občanského státu 

stále dochází k naplňování podstaty etnického nacionalismu kosovských Albánců vůči 

kosovským Srbům. 

1.1.3 Externí národní domovina

Brubaker definuje externí národní domovinu na základě jejího vymezení vůči 

národnostní menšině v nově nacionalizujícím státě a zároveň podle toho, jak 

národnostní menšina vnímá externí domovinu. Pokud zástupci národnostní menšiny 

deklarují spřízněnost s externí národní domovinou na základě etnicity, národa či 

obojího, dožadují se od domoviny ochrany a podpory, pak ji dle Brubakera lze označit 

za externí domovinu. Externí domovina vystupuje vůči národnostní menšině a 

nacionalizujícímu státu různými způsoby: Národnostní menšině může za zvýhodněných 

podmínek garantovat „návrat do vlasti“ nebo získání občanských práv. Vůči 

nacionalizujícímu státu se pak externí domovina může pokoušet uplatňovat politiku 

                                               
22 Juan J. Linz a Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, 
South America and Post-Communist Europe (Baltimore, MD: John Hopkins University Press, 1996), 35 –
37.
23 Kuzio, „Nationalizing state“, 135 – 154.
24 Constitution of the Republic Kosovo, 
http://www.kushtetutakosoves.info/repository/docs/Constitution.of.the.Republic.of.Kosovo.pdf (staženo 
10. 2. 2015). 
„Research Report: Consolidating Kosovo’s Statehood“ 12. 
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vměšování, kterou brání potřebou chránit obyvatele žijící v současnosti mimo 

domovinu.25

Srbové žijící na severu Kosova se odmítli v roce 2008 podřídit nové kosovské 

vládě, protože se cítili být Srby. Představitelé severokosovských Srbů ze severu Kosova 

deklarovali podporu a loajalitu Srbsku. Srbsko si tak zachovávalo vliv na severu 

Kosova. Části, které obývali Srbové, finančně Srbsko dotovalo a podporovalo. Kosovští 

Srbové žijící na severu Kosova tak byli zcela nezávislí na kosovské finanční podpoře.26

Pokud národnostní menšina či externí domovina zaznamenají při neustálém 

pozorování politiky nacionalizujícího státu jakýkoliv projev nacionalizace či pokus 

„rozšířit“ práva většinového obyvatelstva v nacionalizujícím státě na úkor národnostní 

menšiny, národnostní menšina informuje externí domovinu a zároveň sama začíná konat 

– na nacionalizujícím státě se dožaduje více práv. Národní menšina trvá na získání 

autonomie, v krajním scénáři se může chtít  odtrhnout od nacionalizujícího státu. 

Externí domovina se v tomto případě začíná chovat jako ochránce národnostní menšiny, 

plně deklaruje právo na ochranu svých etnických spoluobčanů v zahraničí. Podílí se 

materiálně a morálně na iniciativách národnostní menšiny, může upozorňovat 

mezinárodní organizace na dějící se bezpráví vůči minoritě.  Nacionalizující stát může 

skutečně pak  proti národnostní menšině zavést nacionalistickou politiku, pokud ji ještě 

nezačal provádět. Menšina může být na území nacionalizujícího státu perzekuována ve 

prospěch majoritní společnosti. Nacionalizující stát v případě vměšování může obvinit 

externí národní domovinu z neoprávněného zasahování do jeho vnitřních záležitostí.27

1.2 Kvadratický vztah Davida Smitha

Triadický vztah Smith doplňuje o čtvrtého aktéra - mezinárodní společenství.28

David Smith tvrdí, že triadický vztah nelze aplikovat na postkomunistické země. 

Většina z nich se během 90. let 20. století a na počátku 21. století začlenila do 

mezinárodního společenství, velká část z nich je členy NATO, EU, Organizace pro 

bezpečnost a spolupráci v Evropě (Organization for Security and Co-operation in 

                                               
25 Brubaker, „Nationalism Reframed“, 66 - 67. 
26 Krasniqi, „Quadratic Nexus“, 395 – 411.
27 Brubaker, „Nationalism Reframed“, 66 - 67.
28 David Smith,  „Framing the national question in Central and Eastern Europe: A quadratic nexus?”, in
Global Review of Ethnopolitics 2, č. 1 (září 2002): 3 – 16, 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14718800208405119?journalC (staženo 10. 2. 2015).
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Europe, OBSE), OSN a dalších. Stejně jako Srbsko, tak i Kosovo by se rádo 

v budoucnosti stalo členem EU. Vliv EU na vztahy Kosova a Srbska je značný. Krom 

Misi EU k prosazování práva v Kosovu (The European Union Rule of Law Mission in 

Kosovo, EULEX), která do jisté míry nahradila v Kosovu civilní misi OSN (United

Nations Interim Administration in Kosovo, UNMIK), tak vrcholní představitelé EU 

iniciovali a dozorovali vrcholné schůzky představitelů Kosova a Srbska během let 2011 

až 2013, které se týkaly vyřešení statusu Kosova a postavení srbské menšiny na severu 

Kosova.29 Na rozdíl od Brubakera Smith přikládá větší váhu vlivu mezinárodního 

společenství na usměrňování nacionalistických politik menšin a států.30

1.3 Dílčí závěry

V této kapitole byl představen nacionalismus z pohledu etnosymbolistů. Ti 

nacionalismus spojují s etnicitou a etnickými skupinami. Rogers Brubaker odmítá 

striktní dělení na občanský a etnický nacionalismus, naopak oba typy vnímá jako úzce 

propojené. Dále byl v kapitole představen triadický vztah Rogerse Brubakera a 

kvadratický vztah Davida Smitha. Triadický vztah tvoří tři aktéři: Národnostní menšina, 

nacionalizující stát a externí národní domovina. Vztah kosovských Srbů, Kosova  a 

Srbska doplní koncept Smitha o mezinárodní společenství, kdy bude vzat důraz 

především na působení misí EU  a OSN v Kosovu. V následujících kapitolách tak 

budou analyzovány vztahy mezi kosovskými Srby, Kosovem a Srbskem a 

akceptováním faktoru, že na vyvíjení vztahů mezi třemi aktéry měly zvláštní vliv EU a 

OSN.

                                               
29 Krasniqi, „Quadratic Nexus“, 395 – 411.
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2 Postavení srbské menšiny v Kosovu v letech 1999 –
2008

V roce 1999 začala na základě rezoluce č. 1244 Rady bezpečnosti OSN působit 

v zemi UNMIK a jednotky v rámci mírové mise NATO (Kosovo Force, KFOR), aby 

zajistily poválečnou obnovu a znovu vybudovaly administrativní a politické instituce 

v Kosovu. Byť Kosovo zůstalo de iure součástí Svazové republiky Jugoslávie, de facto 

UNMIK převzal nad Kosovem veškeré rozhodovací pravomoci. Snahy srbské 

nacionalisticky orientované reprezentace zvrátit ztrátu Kosova v letech 1999 - 2008, 

byly neúspěšné.31

2.1 Vznik srbských enkláv na území Kosova a paralelní 
instituce

Srbské enklávy, včetně největší na severu Kosova, vznikly po  druhém 

bombardování NATO v červnu 1999. Poté, co Kosovo opustilo téměř 200 tisíc Srbů a 

Romů,  bylo na 100 tisíc Srbů rozmístěno do předem určených lokalit.32  Především 

docházelo k nedobrovolným stěhováním Srbů z jihovýchodního do severního Kosova.33

Nejasný status Kosova za mezinárodní správy OSN a nedořešený albánsko-

srbský konflikt vedl mezi kosovskými Albánci a Srby k napětí. Navíc UNMIK musela 

balancovat mezi třemi vládnoucími skupinami v Kosovu a jejich nově vzniknuvšími 

paralelními organizacemi: Kosovskými Albánci v Kosovu v čele s Ligou pro 

demokratické Kosovo (Lidhja Demokratike e Kosovës, LDK), kosovskými Albánci 

v exilu v čele s Bujarem Bukoshim a kosovskými Srby. 34   

Paralelní organizace, které vznikly v nově utvořených oblastech s převahou

srbského obyvatelstva, byly přímo podřízeny srbské vládě v Bělehradu. Srbská vláda 

vynakládala na chod paralelní policie, justice, administrativní správy, zdravotnictví a 

                                                                                                                                         
30 Smith, „Framing the National Question“, 3 – 16.
31 Pelikán, „Dějiny Srbska“, 533 - 540. 
32 Krasniqi, „Quadratic Nexus“, 395 – 411.
Alexandros Yannis, „Kosovo under International Administration“, in Survival: Global Politics and 
Strategy 43, č. 2 (2001): 31 – 48, http://dx.doi.org/10.1080/713660347 (staženo 5. 4. 2015). 
33 Adem Beha, „Disputes over over the 15-point agreement on normalization of relations between Kosovo 
and Serbia“, in Nationalities Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity (2015): 1 – 20,
http://dx.doi.org/10.1080/00905992.2014.990367 (staženo 20. 1. 2015).
34 Chris van der Borgh, „Resisting International State Building in Kosovo“, in Problems of Post-
Communism 59, č. 2 (2012): 31 – 42, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2753/PPC1075-
8216590203#.VTDta86WVE4 (staženo 10. 4. 2015). 
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školství značné finanční prostředky.35  V severním Kosovu UNMIK ani KFOR 

nedisponovaly příliš mnoha možnostmi, jak by mohly převzít dohled nad tamním 

územím.36 Jakékoliv snahy a výzvy UNMIKu Srbové ze severu Kosova i srbská vláda 

bojkotovaly. Paralelní instituce kosovským Srbům umožňovaly, aby nemuseli 

spolupracovat s kosovskými institucemi.37

Ne všichni kosovští Srbové pohlíželi na mezinárodní správu negativně. Byť 

v severním Kosovu vznikla Srbská národní rada Mitrovice (SNC-Mitrovica) v čele s 

Oliverem Ivanovićem, která měla vládnout v severním Kosovu do doby, než bude

Kosovo rozděleno, liberálněji orientovaní Srbové zřídili Srbskou národní radu pro 

Kosovo a Metohiji (SNS-Gracanica), která byla ochotna spolupracovat s mezinárodní 

správou.38

K etnickému rozdělení Kosova došlo definitivně až poté, co se UNMIK oficiálně 

rozhodl pověřit kosovské Albánce politickou správou země. Většina těchto Albánců si 

uchovala vazby na Kosovskou osvobozeneckou armádou (Ushtria Çlirimtare e 

Kosovës, UÇK) a jakákoliv spolupráce kosovských Srbů s novou albánskou politickou 

reprezentací se stala nemyslitelnou, kromě toho, že mnohé složky organizovaného 

zločinu dostaly zelenou pro ilegální činnost, jako např. pro zabavování majetku menšin 

z dob etnického konfliktu. Kosovští Srbové a další menšiny byly vystaveny 

soustavnému napadání ze strany pololegálních organizovaných skupin, které operovaly 

po celém Kosovu jako byl např. Kosovský ochranný sbor (Trupat e  Mbrojtjes së

Kosovës) prakticky až do roku 2009.39

2.2 Napětí a střety mezi kosovskými Albánci a Srby

UNMIK se pokoušel řešit srbskou otázku na území Kosova již krátce po vzniku 

mezinárodní správy. V roce 2002 předložil zvláštní zmocněnec generálního tajemníka 

OSN Michael Steiner tzv. sedmibodový plán Volba pro Mitrovici (A Choice for 

                                               
35 Všechny paralelní organizace na území Kosova nabízely občanům prakticky stejné služby.
36 Yannis, „Kosovo under International Administration“, 31 – 48. 
37 Roland Gjoni, Anna Wetterberg a David Dunbar, „Decentralization as a Conflict Transformation Tool: 
The Challenge in Kosovo“, in Public Administration and Development 30, č. 5 (2010): 291 – 312, 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pad.577/abstract?deniedAccessCustomisedMessage=&userIs
Authenticated=false (staženo 25. 4. 2015). 
38 Yannis, „Kosovo under International Administration“, 31 – 48.
39 Erin K. Jenne, „The Paradox of Ethnic Partition: Lessons from de facto Partition in Bosnia and 
Kosovo“, in Regional and Federal Studies 19, č. 2 (2009): 273 – 289, 
http://www.personal.ceu.hu/staff/Erin_Jenne/Jenne.RFS.09.pdf (staženo 20. 4. 2015).
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Mitrovica), který měl pomoci k uklidnění situace v etnicky rozdělené Mitrovici na 

albánskou a srbskou část a integrovat více Srbů v rámci kosovských politických institucí 

za pomoci decentralizačních opatření. Plán částečně reagoval i na etnické střety 

v Severní Mitrovici v únoru 2000 mezi kosovskými Albánci a Srby, kdy bylo zabito 

srbskými radikalisty  jedenácti Albánců. Na šest tisíc jich následně opustilo Severní 

Mitrovici. Plán pro Mitrovici byl však Albánci odmítnut, protože se obávali 

separatistických tendencí kosovských Srbů.40

V březnu 2004 se vztahy mezi kosovskými Srby a Albánci vyhrotily. Ve vesnici 

nedaleko od Prištiny se stalo několik mladých srbských mužů cílem střeleckého útoku. 

Následně kosovští Srbové zatarasili hlavní příjezdovou cestu do Prištiny. 16. března 

v řece Ibar utonuly tři srbské děti poté, co je honili psi, jejichž majiteli měli být kosovští 

Albánci. Albánci vyšli do ulic, kde se střetli se Srby. Následkem srážky zemřelo 19 

osob, osm Srbů a jedenáct Albánců, přes tisíc osob se zranilo, bylo spáleno 550 domovů 

a přes čtyři tisíce kosovských Srbů se muselo přestěhovat. Jedním z důsledků výše 

uvedených incidentů bylo, že se kosovští Srbové odmítli zúčastnit voleb, které se 

uskutečnily na podzim 2004. Kosovo a Srbsko po této události přerušili jednání o 

budoucím statusu Kosova na několik měsíců. 41

2.3 Účast Srbů v kosovských volbách

První komunální volby se pod mezinárodní správou v Kosovu uskutečnily v roce 

2000. Ty však většina kosovských Srbů, ostatně jako další komunální volby v roce 2007 

a parlamentní volby 2004 a 2007 ignorovala. Výjimku tvořily parlamentní volby v roce 

2001. V těch část srbské reprezentace kandidovala pod jednotnou kandidátní listinou 

Povratak poté, co nová srbská vláda výměnou za zřízení srbských koordinačních center 

v Kosovu souhlasila s účastí kosovských Srbů v těchto volbách.42 S 11,3 procenty hlasů 

Srbové získali 12 mandátů v kosovském parlamentu, tzv. Shromáždění Republiky 

                                               
40 Gjoni, Wetterberg a Dunbar, „Decentralization as a Conflict Transformation Tool“, 291 – 312. 
O decentralizaci Kosova do roku 2002 představitelé UNMIKU neuvažovali. Lana Srzić, 
„Dezentralization  as an Effective Tool of State-Building? The Cases of Bosnia and Herzegovina and 
Kosovo“, in Dezentralization and Local Development in South East Europe, eds. Will Bartlett, Sanja 
Maleković a Vassilis Monastiriotis et al. (Londýn: Palgrave Macmillan, 2013): 118 – 135. 
41 James Ker-Lindsay, „From Autonomy to Independence: The Evolution of International Thinking on 
Kosovo, 1998 – 2005“, in Journal of Balkan and Near Eastern Studies 11, č. 2 (2009): 141 – 156 (staženo 
27. 4. 2015). 
42 Povratak znamená v překladu do češtiny návrat. 
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Kosovo (Kuvendi i Kosovës, Skupština Kosova). Mimo jiné se srbská koalice stala třetí 

největší poslaneckou stranou. I přes tuto ojedinělou politickou aktivitu se více kosovští 

Srbové nezapojili do správy kosovských institucí pod dohledem UNMIKu a spolupráce 

mezi Srby a Albánci prakticky neexistovala.43

V letech 2003 až 2008 srbskou i kosovsko-srbskou politickou scénu ovládala

nacionalisticky orientovaná Demokratická strana Srbska (Demokratska stranka Srbije, 

DSS), která účast kosovských Srbů v politických i administrativních kosovských 

orgánech odmítla v jakékoliv podobě podporovat. Nejen změna srbské vládní 

reprezentace, ale i vystřízlivění srbských politiků v rámci Povrataku vedlo k dalšímu 

nezájmu o spolupráci s kosovskými politickými institucemi. Názory srbských politiků 

v kosovském shromáždění nebyly většinou brány jejich albánskými kolegy v potaz a 

jejich účast v parlamentu byla spíše formálního charakteru.44

2.4 (Ne)úspěšná mezinárodní správa

Na menšinovou politiku UNMIKU v Kosovu se mnozí autoři dívají 

pochybovačně. Někteří, jako např. Adem Beha, tvrdí, že UNMIK se dopustil de facto 

segregace Srbů v Kosovu.45 Erik K. Jenne dodává, že se UNMIK rozdělení Kosova na 

enklávy nepokusil zabránit. Vůle UNMIKu zamezit rozpínajícímu se vlivu Srbska na 

severu Kosova se rovněž nedá podle Jenne označit za  velkou.46

Chris van der Borgh označil působení UNMIKu na území Kosova jako naprosté 

selhání. Podle Borgha UNMIK nedokázal odhadnout, co způsobí zakonzervováním 

existence paralelních institucí na území Kosova. Srbsko si vzalo kosovské Srby jako 

zajatce, kterými se ohánělo při jakémkoliv jednání o budoucím statusu Kosova.47 Na to 

upozornil i Marc Weller. Srbská ústava z roku 2006 definuje všechny Srby jako občany 

Srbska, žádná zvláštní formule se však netýká ochrany a zajištění práv pro kosovské 

Srby. Např. během jednání ve Vídni v roce 2006  o budoucím statusu Kosova zástupci 

                                               
43 Krasniqi, „Quadratic Nexus“, 395 – 411.
44 Chris van der Borgh a Laura Lasance, „Parallel Governance and Boundary Strategies in Gracanica, 
Kosovo“, in Nationalism and Ehtnic Politics 19, č. 2 (2013): 187 – 209,
http://dx.doi.org/10.1080/13537113.2013.788916 (staženo 28. 4. 2015).
45 Adem Beha, „Minority Rights: An Opportunity for Adjustment of Ethnic Relations in Kosovo?“, in 
JEMIE 13, č. 4 (2014): 85 - 110, 
http://www.ecmi.de/fileadmin/downloads/publications/JEMIE/2014/Beha.pdf (staženo 28. 2. 2015).
46 Jenne, „The Paradox of Ethnic Partition“, 273 – 289. 
47 Beha, „Minority Rights “, 85 – 110.
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Srbska vedli jednání na téma teritoriální jednoty Srbska,  o dodržování práv kosovských 

Srbů nepadla ani zmínka.48 Prakticky až během února a března 2007 proběhlo 15 

jednání pod záštitou Úřadu zvláštního zmocněnce pro Kosovo (UN Office of the Special 

Envoy for Kosovo, UNOSEK), jejichž tématem bylo dodržování  menšinových práv 

v Kosovu.49

2.5 Dílčí závěry

Postavení srbské menšiny v Kosovu v letech 1999 až 2008 bylo velmi 

problematické. Správa UNMIKu postupně předala administrativní a politické 

pravomoci Albáncům, nicméně se nedokázala vypořádat s existujícími srbskými 

paralelními orgány na území Srbska. Navíc často zapříčinila i „zakonzervování“ těchto 

institucí na území Kosova. Poté, co v čele srbské vládní garnitury stanula 

nacionalisticky laděná koalice, začlenění kosovských Srbů do kosovských institucí se 

stalo prakticky nemožné. Integraci ztěžovaly i vyloučení kosovských Srbů do enkláv na 

severu a jihovýchodě Kosova a  nadále probíhající etnické střety mezi kosovskými 

Albánci a Srby, které vygradovaly v roce 2004.   

                                               
48 Michael Rossi, „Ending the Impasse in Kosovo: Partition, Decentralization, or Consociationalism?“, in 
The Journal of Nationalism and Ethnicity 42, č. 5 (2014): 867 – 889, 
http://dx.doi.org/10.1080/00905992.2014.937683 (staženo 21. 2. 2015).
49 Gjoni, Wetterberg a Dunbar, „Decentralization as a Conflict Transformation Tool“, 291 – 312.
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3 Postavení Srbů v Kosovu v letech 2008 - 2013

Jednostranným vyhlášením kosovské nezávislosti 17. února 2008 se kosovští 

Srbové po téměř deseti letech mezinárodní správy definitivně ocitli mimo hranice 

Srbska. Status kosovských Srbů  a práva a povinnosti této entity v Kosovu definuje 

kromě kosovské ústavy řada zákonů, z nichž některé byly zahrnuty do kosovské 

legislativy ještě před rokem 2008 pod dohledem UNMIKu.  Ty zákony, které vznikly po 

17. únoru 2008, z velké části vycházely z tzv.  Souhrnného návrhu budoucího statusu 

Kosova (Comprehensive Proposal for the Kosovo Status Settlement, CSP) zvláštního 

zmocněnce generálního tajemníka OSN Marttiho Ahtisaario z roku 2007, který ve svém 

návrhu počítal s faktickou samostatností Kosova pod mezinárodním dohledem.50 Poté, 

co Kosovo jednostranně vyhlásilo nezávislost, mezinárodní společenství pověřilo tímto 

dohledem Mezinárodní civilní úřad (International Civilian Office, ICO), který oficiálně 

ukončil činnost 10. září 2012. Zároveň Rada EU v rámci společného postupu pověřila 

mezinárodním dohledem nově zřízený EULEX, jejímž úkolem bylo dohlížet na 

kosovské instituce v oblasti policie, soudnictví, zákonodárství a obyčejů. EULEX pak

začal od 6. dubna 2009 na území Kosova plnit misi. 

3.1 Právní postavení kosovských Srbů v Kosovu po vyhlášení 
nezávislosti 

Základním dokumentem, který vymezuje práva a povinnosti nemajoritních 

komunit na území Kosova je kosovská ústava. Kosovský parlament přijal  ústavu 8. 

dubna 2008, ta pak vstoupila v platnost 15. června 2008.51 I samotný text kosovské 

ústavy vychází z valné části z CSP a deklaruje zástupcům minoritních i majoritních 

komunit stejná práva a svobody.52 Majoritním etnikem v Kosovu i po roce 2008 zůstali 

                                               
50 Weller, „Contested Statehood“, 240 – 258. „Comprehensive Proposal for the Kosovo Status 
Settlement“, S/2007/168/Add. 1 (26. března 2007), 
http://www.unosek.org/docref/Comprehensive_proposal-english.pdf (staženo 15. 3. 2015).
51 Kosovští Srbové se podíleli jako ostatní zástupci menšin v Kosovu  vypracování kosovské ústavy 
v rámci pracovní komise, která byla ustavena kosovským prezidentem v březnu 2007.   John Tunheim, 
„Rule of Law and the Kosovo Constitution“, in Minnesota Journal of International Law’s Rule 18, č. 2 
(2009): 371 – 378, http://www.law.umn.edu/uploads/Cr/kw/CrkwWKf98AHERafrvAidnQ/Tunheim-
Final-Online-PDF-03.30.09.pdf (staženo 25. 4. 2015). 
52 Kosovská ústava definuje komunitu, jako občany náležící k jedné etnické, náboženské nebo jazykové 
skupině. „Constitution of the Republic Kosovo“, Article 57.
Dren Doli a Fisnik Korenica, „The Consociational System of Democracy in Kosovo: Questioning Ethnic 
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Albánci, zatímco ostatní etnika, Srbové, Romové, Aškaliové,  Egypťané, Bosňáci, Turci 

a Gorani, nadále patřila k minoritním komunitám. 

Kosovská legislativa včetně ústavy se nachází v souladu s významnými 

mezinárodními právními dokumenty. Při zajištění práv minoritních komunit v Kosovu 

se kosovská ústava odvolává na dodržování Rámcové úmluvy o ochraně národnostních 

menšin Rady Evropy (Framework Conection for the Protection  of National Minorities, 

FCNM) a na Evropskou chartu regionálních a menšinových jazyků Rady Evropy 

(European Charter for Regional or Minority Languages, ECRML).53 Jak mezinárodní, 

tak místní organizace však upozorňují, že to, co je garantováno kosovským Srbům 

v legislativě, není již v praxi implementováno. Ačkoliv mezinárodní dohled nad 

Kosovem na základě Ahtisaariova plánu 10. září 2012 skončil, např. dle Adama Behy se 

nedá mluvit o úspěšném procesu co do adekvátního postavení národnostních menšin 

nevyjímaje kosovské Srby.54 Gëzim Krasniqi mluví o tzv. etnicizaci Kosova. Kosovská 

ústava rozlišuje občany Kosova na Albánce a ostatní komunity, což může vést 

k tendenci vnímat Kosovo jako ryze albánský stát.55

Kromě ústavy se národnostních menšin týkají další zákony: Zákon o 

antidiskriminaci 2004/3, Zákon č. 03/L-149 o státní správě Republiky Kosovo, Zákon č. 

02/L-37 o užívání jazyků, Zákon č. 2003/12 o přístupu k oficiálním dokumentům, 

Zákon č. 03/L-047 na ochranu a podporu práv komunit a jejich členů v Kosovu, Zákon 

č. 03/L-064 o státních svátcích v Republice Kosovo, Zákon č. 03/L-040  o místní 

samosprávě, a Zákon č. 02/L-88 o kulturním dědictví.56 Legislativa, která se 

bezprostředně dotýká kosovských Srbů, bude rozebrána v následujících odstavcích. 

                                                                                                                                         
Minorities Special Status in Kosovo’s Constitutional Regime“, in International Journal of Public 
Administration 36, č. 9 (2013): 601 – 613, http://dx.doi.org/10.1080/01900692.2013.773035 (staženo 5. 4. 
2015). 
53 „Constitution of the Republic Kosovo“, Article 58.  
54 Beha, „Minority Rights“, 85 – 110.
55 Gëzim Krasniqi, „Equal Citizens, Uneven Communities: Differentiated and  Hierarchical Citizenship in 
Kosovo“, in Ethnopolitics 14, č. 2 (2015): 197 – 217, http://dx.doi.org/10.1080/17449057.2014.991152, 
(staženo 28. 4. 2015). 
56 Beha, „Minority Rights“, 85 – 110.
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3.1.1 Decentralizace

Kosovská ústava, ale i Zákon č. 03/L-041 o administrativních municipálních 

hranicích57 označuje 38 municipalit jako základní územní jednotky s místní 

samosprávou.58 Podmínky o místní samosprávě upravuje ještě zákon o místní 

samosprávě a Zákon č. 03/L-174 o financování komunálních vlád.59

Do listopadu 2009  kosovští Srbové tvořili majoritu ve čtyřech municipalitách: 

Zvečan (Zvečan/Zveçan), Leposavić/Leposaviq a Zubin Potok na severu Kosova a 

Štrpce (Štrpce/Shtërpcë) v jihovýchodní části Kosova. 

Před komunálními volbami 15. listopadu 2009 kosovští Srbové vytvořili na 

základě aplikace Ahtisaariova plánu většinu v devíti municipalitách. Nově byla 

vytvořena municipalita Severní Mitrovica na severu Kosova, zatímco v jihovýchodní 

části Kosova vznikly municipality Gračanica (Gracanica/Graçanicë), Štrpce, Novo 

Brdo/Novobërdë, Klokot/Kllokot a Ranilug/Ranillug. Desátá municipalita Parteš

(Parteš/Partesh), kde převažuje srbské obyvatelstvo, byla ustavena v červnu 2010.60

Kosovští Srbové jsou rozptýleni v dalších municipalitách, kde však tvoří početně malou 

skupinu. Týká se to např. municipality Ferizaj/Uroševac, Viti/Vitina, Gjilan/Gnjilane 

nebo Kamenicë/Kamenica v regionu Gjilan/Gnjilane, v kterém se nachází i nachází 

municipality s majoritním srbským obyvatelstvem Štrpce, Klokot a Ranilug.61 Janine 

Clark upozorňuje, že Srbové, kteří jsou zcela odděleni od dalších srbských municipalit, 

                                               
57 Law 2008/03-L041 on Administrative Municipal Boundaries,
http://www.kuvendikosoves.org/?cid=2,191,250 (staženo 10. 3. 2015).
58 „Constitution of the Republic Kosovo“, Articles 12.  
59  Law 2008/03-L040 on Local Self Government, http://www.kuvendikosoves.org/?cid=2,191,249
(staženo 10. 3. 2015). 
Law on Amending and Supplementing the Law no. 03-L-174 on Financing Political parties, s novelizací 
21. 12. 2011 (2011/04-L-058), http://www.kuvendikosoves.org/?cid=2,191,1058 (staženo 10. 3. 2015). 
60 60 V Severní Mitrovici žije přibližně 22 530 Srbů, Zvečan obývá 16 000 Srbů z celkového počtu 17 000 
osob, v Zubinu Potoku žije 13 900 Srbů z 14 900 obyvatel, z nichž jeden tisíc osob jsou Albánci a 
municipalita Leposavić zahrnuje 18 000 obyvatel z počtu 18 900. Severní Mitrovici se také nachází 
několik ryze albánských vesnic. Atilla Nagy, „North Kosovo as a Political and Administrative 
Phenomenon “, in RSP 42 (2014):  25 – 33, 
http://cis01.central.ucv.ro/revistadestiintepolitice/files/revista_stiinte_politice_issue_42.pdf (staženo 5. 3. 
2015).
V Gračanici žije asi 7 200 Srbů z celkového počtu 11 000 obyvatel, v Štrpci asi 9 000 Srbů z 13 600 
obyvatel, v Novom Brdu  téměř 6 000 Srbů z 10 000 osob , v Klokotu asi 1 300 Srbů z 2 500 lidí, 
Ranilugu 3 700 Srbů z asi 4 000 a v Parteši žije 1 785 Srbů ze 1787. 
http://www.osce.org/kosovo/88762?download=true, http://www.osce.org/kosovo/13130?download=true, 
http://www.osce.org/kosovo/13122?download=true, http://www.osce.org/kosovo/88759?download=true, 
http://www.osce.org/kosovo/88760?download=true,  http://www.osce.org/kosovo/88761?download=true
(vše staženo 4. 5. 2015).
61 OSCE Report, Mission in Kosovo, „Community Profile Kosovo Serbs“ in Kosovo Communities 
Profiles 2010 (únor 2011): 3 - 5, http://www.osce.org/kosovo/75450 (staženo 21. 2. 2015). 
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musí spolupracovat s kosovskými institucemi.62 Beha upozorňuje, že co do vytvoření 

nových srbských municipalit v rámci decentralizace kosovského území, bylo Kosovo 

velmi úspěšné, byť municipalita Severní Mitrovica nebyla nakonec utvořena dle 

časového plánu.63

Z Ahtisaariova plánu vychází i část zákona o místní samosprávě, která se týká 

rozšířených pravomocích pro srbské municipality. Zákon o místní samosprávě rozlišuje 

čtyři typy pravomocí, které jsou municipalitám deklarovány: tzv. úplné a exkluzivní, 

residuální, delegované a  posílené. Prvními třemi pravomocemi disponují všechny 

kosovské municipality. Posílené pravomoci zákon umožňuje využívat pouze těm 

municipalitám, ve kterých žije většina Srbů, a to ve dvou úrovních. Některé posílené 

pravomoci se týkají jen určitých  „srbských“ municipalit, které mohou nabídnout např. 

vyšší vzdělání (Univerzita Severní Mitrovica) nebo sekundární zdravotní péči 

(municipality Gračanica, Štrpce a Severní Mitrovica). Zákon o místní samosprávě 

garantuje rozšířené pravomoci v oblasti místní samosprávy i nově utvořeným srbským 

municipalitám v Kosovu, tedy samosprávným jednotkám Gračanica, Severní Mitrovica, 

Štrpce a Parteš. Druhá úroveň posílených pravomocí pak již platí pro všechny „srbské“ 

municipality, jedná se např. o kulturní záležitosti nebo  zřizování místní policie. Entela 

Cukani upozorňuje, že např. podle Briana C. Smitha může decentralizace vést ke 

konsolidaci nových národních identit. Např. Arendt Lijphart pak označil sdílení moci 

jako prostředek ve státech, které jsou rozdělené etnickými spory. Cukani uvádí, že 

decentralizace na municipality byla vstřícným krokem kosovské vlády bez toho, aniž by 

z toho získala nějaké benefity. Představitelé kosovských Srbů odmítali přistoupit na 

decentralizační plán. Jednak nevěřili, že by jim decentralizace  mohla přinést skutečné 

výhody, jednak si s akceptací decentralizace spojovali de facto uznání kosovské 

nezávislosti. Decentralizaci v „srbských“ municipalitách také ztěžovala angažovanost 

Srbska v paralelních institucích v srbských entitách v Kosovu.64

Čl. 30 zákona o místní samosprávě zvlášť povoluje spolupráci municipalit 

v rámci všech jejich vlastních kompetencí se srbskými opštinami a institucemi. Zejména 

Srbové na severu Kosova však chápou i díky slabému mezinárodněprávnímu postavení 

                                               
62 Janine Natalya Clark, „Kosovo’s Gordian Knot: The Contested North and the Search for a Solution“ in 
The Journal of Nationalism and Ethnicity 42, č. 3 (2014): 526 – 547, 
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00905992.2013.870147#abstract
(staženo 21. 2. 2015).
63 Beha, „Minority Rights“, 85 – 110.
64 Entela Cukani, Ongoing Pristina – Belgrade Talks: from Decentralization to Regional Cooperation 
and Future Perspektives, (EDAP, 2012): 5 – 28, http://aei.pitt.edu/38188/ (staženo 11. 2. 2015).
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Kosova tuto část zákona velmi volně a podporují existenci srbských paralelních 

administrativních a politických orgánů, které fungují ale i v dalších kosovských 

municipalitách, kde převažuje srbské obyvatelstvo. Dle zprávy Evropské komise 

monitorující období října 2012 až září 2013 se úroveň organizace kosovské 

administrativy v municipalitách zlepšila. Důležitým aktem kosovské vlády bylo zřízení 

Administrativního úřadu Severní Mitrovice, který začal pracovat v říjnu 2012. Vznik 

této instituce lze považovat za velmi úspěšný ze dvou důvodů. Za prvé se jedná o orgán 

zřizovaný kosovskou vládou na do té doby nekontrolovaném území kosovskou správou. 

Za druhé asi 70 procent z celkových 54 zaměstnanců tohoto úřadu tvoří Srbové, kteří 

jakékoliv snahy kosovské vlády implementovat centralizační prvky hlavně na území 

severního Kosova bojkotovali.65 Neznamená však, že by decentralizační proces byl 

ukončen.66 Hlavní překážkou pro úspěšnou decentralizaci zůstávají paralelní instituce na 

severu Kosova.67

3.1.2 Kosovské politické instituce na podporu menšin

Pro podporu politické integrace již bylo zřízeno dříve několik centrálních 

institucí, z nichž některé navázaly na činnost před 17. únorem 2008.  Kromě 

Ministerstva pro komunity a návraty (Ministria për Komunite dhe Kthim/Ministarstvo   

za Zajednice i Povratak) existuje celá řada výborů se stálým zastoupením komunit pod 

záštitou kosovského prezidenta, parlamentního shromáždění a premiéra. 

V souladu s čl. 60 byla v Kosovu prezidentským dekretem 15. září 2008 

založena Konzultativní rada pro komunity (Këshilli Konzultative për Komunitete/

Savedodavno Veće za Zajednice, KKK/SVZ) pod ochranou prezidenta Kosova, která má 

za cíl usnadnit komunikaci mezi kosovskou vládou a zástupci národnostních menšin v 

Kosovu. Náplň činnosti KKK/SVZ spočívá ve čtyřech oblastech. KKK/SVZ prezentuje 

                                               
65 European Commission, Kosovo Progress Report 2013, 8, 
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/ks_rapport_2013.pdf (staženo 2. 3. 
2015).
66 European Commission, Kosovo Analytical Report 2012, 6, 
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/package/ks_analytical_2012_en.pdf (staženo 2. 
3. 2015)
67 European Commision, Kosovo Conclusions 2010, 1, 
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2010/package/conclusions_kosovo_en.pdf (staženo 
4. 3. 2015). 
European Commision, Kosovo Conclusions 2009, 1
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2009/conclusions_on_kosovo_en.pdf (staženo 4. 3. 
2015)
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názory menšin, pokud se jedná o veřejnou politiku kosovských institucí, recenzuje

legislativu v počátečním stádiu a vyjadřuje se ve stanoviscích k speciálním zákonům. 

KKK/SVZ dále slouží jako koordinační a konzultační instituce pro mezietnické vztahy. 

Nakonec umožňuje reprezentantům národnostním menšin naplňovat potřeby komunit.

V KKK/SVZ mají kosovští Srbové garantováno pět křesel, navíc z toho dva Srbové 

mohou být poslanci v kosovském shromáždění.68  

Výbor na ochranu práv a zájmů komunit (Komisioni për të Drejtat, Interesat e 

Komuniteteve dhe për Kthim/Komisija za Prava, Interese Zajednica i Povratak, 

KDIKK/KPIZP), který funguje pod záštitou kosovského shromáždění, disponuje mnoha 

pravomocemi. Podílí se společně s kosovským shromážděním na rozhodování, je 

oprávněn se vyjadřovat a vypracovávat připomínky k návrhům zákonů tak, aby zároveň 

chránil práva a zájmy komunit. Úřad pro záležitosti komunit (Zyra për Çështje të 

Komuniteteve/Kancelarija za pitanja zajednica, ZÇK/KPZ), jako poradní orgán 

kosovského premiéra ve věci komunit vznikl v květnu 2008. Dále existuje Municipální 

úřad pro komunity a  návraty (Zyrat Komunale për Komunitete dhe Kthim/Opstinske 

kancelarije za zajednice i povratak, ZKKK/OKZP) a  v rámci municipálních 

shromáždění výbory pro komunity na úrovni municipalit, jejichž vznik a chod upravuje 

zákon o místní samosprávě nařízením o jejich zřízení. Lars Burema nicméně 

upozorňuje, že byť vzniklo v Kosovu nepřeberné množství institucí na podporu 

komunit, nefungují tak, jak by měly a zároveň ani legislativa na podporu komunit 

nebyla úspěšně implementována a všechna tato opatření byla kosovskou reprezentací 

přijata, jen aby byly uspokojeny mezinárodní organizace, které se téměř 15 let v Kosovu 

angažují.69

                                               
68 Gezim Visoka a Adem Beha, „Minority Consultative Bodies in Kosovo: A Quest for Effective 
Emancipation or Elusive Participation?“, in JEMIE 10, č. 1 (2011): 1 – 30, 
http://www.academia.edu/543679/_Minority_Consultative_Bodies_in_Kosovo_A_quest_for_effective_e
mancipation_or_elusive_participation_ (staženo 8. 3. 2015).
69 Lars Burema, „Reconciliation in Kosovo: A Few Steps Taken, a Long Road Ahead“, in JEMIE 11, č. 4 
(2012): 7 – 27, http://www.ecmi.de/fileadmin/downloads/publications/JEMIE/2012/Burema.pdf (staženo 
11. 3. 2015).
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3.2 Účast kosovských Srbů v komunálních a parlamentních 
volbách

Pravidla voleb upravuje kromě kosovské ústavy Zákon č. 03/L-073 o 

všeobecných volbách, zákon o samosprávě, zákon o občanství, zákon o užívání jazyků a 

zákon o financování politický stran. 

Ústava nemajoritním komunitám zaručuje, aby se podílely na veřejné správě 

státu na nejvyšší úrovni. V kosovském shromáždění  je ze 120 křesel 20 garantováno 

menšinám, z nichž minimálně deset křesel mají zástupci srbské menšiny, a to pokud 

získají ve volbách od voličů méně než deset mandátů. Zbylých deset křesel si pak 

rozebírají zvolení delegáti ostatních menšin v Kosovu.70

Podle čl. 67 kosovské ústavy poslanci v národním shromáždění volí většinou 

kromě tří místopředsedů parlamentu ze tří největších parlamentních stran také dva 

místopředsedy, kteří pocházejí z nemajoritních komunit ve shromáždění, přičemž jeden 

místopředseda  musí pocházet ze srbské komunity a jeden místopředseda pak pochází 

z ostatních nemajoritních komunit. Ústava také zavedla pravidlo v čl. 96, že jeden 

zástupce srbské menšiny a reprezentant další nemajoritní skupiny, obsadí vždy jeden  

ministerský post. V případě, že by počet členů kosovské vlády přesahoval 12 míst, pak 

náleží podle ústavy tři ministerské posty zástupcům menšin. Krom toho mají kosovští 

Srbové právo na obsazení dvou postů náměstka ministra, zbylé dva posty zabírají 

zástupci ostatních národnostních komunit.71

Menšiny v kosovském parlamentu disponují dvojím právem veta. Pokud se 

projednává dodatek k ústavě, je třeba, aby kromě dvou třetin všech poslanců hlasovaly 

pro přijetí také dvě třetiny poslanců z nemajoritních komunit. Vzhledem k tomu, že 

největším zastoupením v rámci menšin oplývají v kosovském parlamentu Srbové,  velká 

část rozhodovacího podílu, zda bude ústavní dodatek přijat či ne, spočívá v jejich rukou. 

Druhé právo veta se pak týká tzv. nepostradatelných zákonů, což je legislativa, která 

určuje municipální hranice, práva  nemajoritních komunit, užívání jazyků, pravidla pro 

místní volby, ochranu kulturního dědictví, vzdělání, používání symbolů a náboženskou 

svobodu menšin na území Kosova.72

                                               
70 Čtyři křesla připadají tak pro Romy, Aškaly a Egypťany, Bosňáci získávají tři, Turci dvě a Gorani 
jedno křeslo. http://www.kuvendikosoves.org/?cid=2,107 (staženo 10. 2. 2015). Toto pravidlo zavedl již 
Konstituční rámec pro provizorní samovládu v Kosovu  15. května 2001.  
71 „Constitution of the Republic Kosovo“, Articles 67 a 96.  
72 „Constitution of the Republic Kosovo“, Article 144. Doli a Korenica, „The Consociational System of 
Democracy in Kosovo“, 601 – 613. 
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Na rozdíl od kosovského parlamentu zákon o samosprávě negarantuje 

kosovským komunitám určitý počet křesel v municipálních shromážděních. Čl. 53 

tohoto zákona zajišťuje zástupcům národnostní menšiny, aby se podíleli na správě tzv. 

výboru pro komunity, přičemž by měl být v něm zastoupen vždy alespoň jeden 

reprezentant národnostní menšiny, která žije v dané  municipalitě. Čl. 54 říká, že 

v municipalitě, kde menšina tvoří více než deset procent obyvatel, má tato menšina 

právo na zřízení postu zástupce starosty pro komunity.73

3.2.1 Komunální volby 2009

Vyhlášení nezávislosti Kosova ještě více zkomplikovalo vzájemné soužití 

kosovských Srbů a Albánců. Kosovští Srbové vycházeli do ulic vyjádřit protest proti 

novému státu, během čehož docházelo i k potyčkám mezi Srby a Albánci nebo k ničení 

majetku. Např. v únoru 2008 došlo k destrukci dvou hraničních přechodů. V březnu se 

pak odehrál útok na soudní budovu v Severní Mitrovici, během něhož byl zabit jeden 

policista UNMIKu a na 158 osob bylo zraněno.74

11. května 2008 se uskutečnily v Kosovu municipální volby organizované 

Srbskem, v kterých kosovští Srbové volili kandidáty do nového Shromáždění komunity 

municipalit autonomní provincie Kosova a Metohije (Skupština Zajednice opština 

Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija), a starosty.75 Zvláštní zmocněnec generálního 

tajemníka OSN Joachim Rücker, stejně jako kosovská vláda, označil pořádání srbských 

voleb v Kosovu za protiprávní.76 Shromáždění komunity municipalit autonomní 

provincie Kosova a Metohije přijalo v červnu 2008 deklaraci, která deklarovala Kosovo 

                                               
73 „Law Nr. 03/L-040 on Local Government“, Articles 53 a 54.
74 Zraněno bylo  64 pracovníků UNMIKu, 24 z KFOR a 70 Srbů. International Crisis Group, Kosovo‘s 
Fragile Transition, Europe Report No 196 (25. 9. 2008), 1, 
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2015).
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75 Krasniqi, „Quadratic Nexus“, 395 – 411.
76 International Crisis Group, North Kosovo: Dual Sovereignty in Practice, Europe Report No211 (14. 
březen 2011), 2, 
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jako součást Srbska. Shromáždění se dále zavázalo, že zákony týkající se Kosova bude 

posílat ke schválení srbskému parlamentu.77

I Srbové, kteří byli poslanci v kosovském národním shromáždění vyhlášení 

nezávislosti nepřijali s pochopením a odmítli se podílet na kosovské vládě.  Krasniqi 

uvádí, že Bělehrad tlačil na kosovské Srby, aby vyjádřili nesouhlas s novým politickým 

uspořádáním Kosova a výsledkem mnoho kosovských Srbů mělo odejít z dosavadních 

pracovních pozic v kosovských orgánech. Srbské ministerstvo pro Kosovo a Metohiji se 

zaručilo, že bude „chránit paralelní politické struktury zahrnující administrativní 

služby“, které vzniknou v kosovsko-srbském prostředí.78 Nicméně je třeba uvést, že po 

nějaké době se kosovští Srbové začali do kosovských institucí zpět vracet. To platilo i 

v případě poslanců v kosovském shromáždění.79  

V rámci plnění Ahtisaariova plánu byly uspořádány poprvé od vyhlášení 

nezávislého Kosova komunální volby. Stejně jako v předešlých letech včetně listopadu 

2007 se většina kosovských Srbů ze severního Kosova odmítla komunálních voleb, 

které byly naplánovány na 15. listopad 2009, zúčastnit. Tyto volby zahrnovaly i volbu 

nových starostů, včetně nově vytvořených jihovýchodních „srbských“ municipalit. 

K květnu 2010 se pak pořádaly dodatečné volby v municipalitách Severní Mitrovica a

Parteš.

Zpráva organizace KIPRED zdůvodňuje chabou účast Srbů ze severního Kosova 

v těchto volbách  třemi důvody. Srbské paralelní bezpečnostní síly měly údajně 

vyhrožovat potencionálním voličům z řad Srbů, vlivné srbské politické strany se 

postavily proti konání kosovských komunálních voleb v srbských oblastech a třetí 

důvod měl být ten, že nekandidovaly dostatečně důvěryhodné srbské politické strany 

v komunálních volbách. Např. Kosovsko-srbská politická strana ve Zvečanu  - Unie pro 

Evropskou budoucnost (Union for European Future) se voleb nakonec neúčastnila kvůli 

spáchání atentátu na dům lídra strany Bozidara Stojkoviće. I některé prosrbsky 

orientované strany se kosovských komunálních voleb zúčastnily, nebo alespoň jejich 

jednotlivé frakce. Např. část Srbské radikální strany (Srpska Napredna Stranka, SNS) 

v některých částech na  jihovýchodě země ve volbách kandidovala, zatímco na severu 

Kosova představitelé SNS komunální volby bojkotovali.  Před volbami  představitelé 

srbských politických stran otáleli s registrací u Centrální volební komise (Komisioni 

                                               
77 OSCE, Human Rights, Ethnic Relations and Democracy in Kosovo, Background Report (Léto 2007 –
2008), Background Report, 9, http://www.osce.org/kosovo/33282?download=true (staženo 5. 3. 2015). 
78 Krasniqi, „Quadratic Nexus“, 395 – 411.
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Qendror i Zgjedhjeve/ Centralna Izborna Komisija, KQZ/CIK), a to z toho důvodu, že 

nebylo jisté, zda se kvůli vzniku nových pěti municipalit v nově vzniknuvších 

komunální volby uskuteční.80

Celkem v komunálních volbách kandidovalo 21 srbských politických uskupení. 

Protože až 15. října 2009 oficiálně vznikly tři nové srbské municipality Gračanica, 

Klokot a Ranilug, některá srbská politická uskupení se nestihla zaregistrovat do voleb u 

KQZ/CIK v termínu, který byl stanoven o několik hodin později, než byly vyhlášeny 

nové „srbské“ municipality. Deda z KIPREDu se domnívá, že kdyby KQZ/CIK

prodloužila termín registrací pro srbská politická uskupení v nových municipalitách, 

účast kosovských Srbů v kosovských komunálních volbách mohla být vyšší. Srbská 

vláda ke kosovským komunálním volbách zaujala rezervovaný postoj, ten pak bude 

rozebrán v další části práce.81  K květnu 2010 se uskutečnily dodatečné volby v nových 

municipalitách Severní Mitrovica a Parteš.

Kosovští Srbové pocházející z jihovýchodní části Kosova se ve velké počtu 

kosovských komunálních voleb zúčastnili. Dle některých údajů byla účast kosovských 

Srbů až desetkrát vyšší než když byli volit do komunálních voleb v roce 2007. 

KQZ/CIK uvedla, že hodit lístek do volební urny přišlo přes 10 000 kosovských Srbů 

z jihovýchodu Kosova oproti roku 2007, kdy volební účast dosahovala jen 1 300 

kosovských Srbů z celkového počtu asi 80 000 oprávněných voličů. Některé 

mezinárodní organizace připouští, že kosovští Srbové pochopili, že nemají jinou 

možnost, než se integrovat do kosovské společnosti.82

3.2.2 Parlamentní volby 2010

Krasniqi uvádí, že Srbové žijící jižně od řeky Ibar se na rozdíl od Srbů ze severu 

Kosova ještě před konáním všeobecných voleb aktivně zapojili do kosovských institucí. 

To potvrzuje i zpráva Evropské komise, která pokrývá období října 2010 až  dubna 

2011. Srbové žijící na jih od řeky Ibar nebojkotovali ani sčítání obyvatelstva v roce 

2011, na rozdíl od Srbů ze severního Kosova.83 Gezim Visoka a Elvin Gjevori vnímají

                                                                                                                                         
79 European Commision, „Kosovo Progress Report 2008“, 9.
80 Ilir Deda, Dezentralization in Kosovo I: Municipal Elections and the Serbs Participation (Priština: 
KIPRED, 2009), 3 – 5, 
http://www.kipred.org/advCms/documents/40183_Decentralization_in_Kosovo_I.pdf (staženo 8. 3. 
2015).
81 Ibid., 4 – 8.
82 International Crisis Group, „North Kosovo: Dual Sovereignty in Practice“, 8.
83 European Commision, Kosovo Conclusions 2011, 1,
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odmítnutí účasti ve sčítání obyvatelstva jako mocný politický nástroj. Už jen proto, že 

sčítání se odehrálo poprvé od roku 1981. Na rozdíl od ministra pro návraty Slobodana

Petroviće prezident Srbské národní rady pro Kosovo a Metohiji (Serbian National 

Council of Kosovo and Metohija) Draga Velić ostře konání censu zkritizoval.84

Když v květnu 2010 Srbsko uspořádalo na území Kosova další paralelní 

komunální volby, kosovští Srbové jak ze severní, tak i jižní části Kosova šli ve velkém 

počtu volit. Když se porovná, v jakém počtu se kosovští Srbové z jihovýchodní části 

Kosova zúčastnili kosovských parlamentních a  srbských paralelních komunálních 

voleb, účast Srbů ve volbách byla vyšší při volbě do kosovského shromáždění.85

Srbové, kteří žili v jihovýchodní části Kosova, se neodstřihli od Srbska úplně, dále 

využívali služby srbských paralelních institucí, které fungovaly podobně jako na severu 

Kosova. Naopak Srbové ze severní části Kosova proti kosovským parlamentní volbám, 

v kterých hlasovali pouze dva Srbové ze severní Mitrovice, podpořili paralelní srbské 

volby s téměř osmdesátiprocentní účastí.86

Do voleb se zaregistrovalo 55 politických uskupení, z nichž 23 se profilovalo 

jako albánských, 11 jako srbských a 21 utvořily ostatní nemajoritní komunity. 

KQZ/CIK povolila 26 politickým stranám a třem občanským hnutím, aby se zúčastnily 

voleb, z nichž devět politických uskupení bylo srbských.

Srbská Nezávislá liberální strana (Samostatna Liberalna Stranka, SLS) v čele 

s Slobodanem Petrovićem vyhrála poslední municipální volby organizované Kosovem 

v srbských municipalitách, na což orientovala i volební kampaň. SLS lze každopádně 

definovat jako stranu, která podporuje větší začlenění kosovských Srbů  na úkor Srbska 

do kosovské společnosti.87

SLS, Srbská demokratická strana za Kosovo a Metohiji (Srpska Demokratska 

Stranka Kosovo i Metohije, SDS KiM) a další občanské iniciativy vytvořily koalici 

Sjednocený srbský seznam (Jedinstvena Srpska Lista, JSL) a obdržely od voličů ve 
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volbách takový počet hlasů (10 křesel získaly na základě garance ústavy, tři křesla na 

základě výsledků voleb), že mohly obsadit 13 křesel v národním shromáždění.88

JSL, která byla doteď součástí vlády, utvořila v parlamentu koalici společně 

s dvěma albánskými politickými stranami a několika politickými stranami 

nemajoritních menšin. Jak stanoví ústava, tak se jedním ze tří vicepremiérů stal Srb 

Slobodan Petrović (SLS), který jako vicepremiér vedl agendu návratů. Počet ministrů 

přesáhl hranici 12 a tak se ministry mohli stát tři zástupci srbské komunity. Petrović se 

krom vicepremiéra stal  ministrem pro místní samosprávu, Nenad Rašić se stal 

ministrem práce a sociálního zabezpečení a Radoica Tomić nastoupil v čele ministerstva  

komunit a návratů. V souladu s ústavou byl místopředsedou kosovského shromáždění 

rovněž jmenován zástupce srbské komunity. Srbové z jihovýchodní části Kosova se 

rovněž podíleli na správě politických orgánů pro záležitosti komunit. Kosovští Srbové 

žijící na severu Kosova zvýšili bojkot centrálních kosovských institucí a prohloubili 

spolupráci se srbskými orgány. 89

V roce 2010 se v severním Kosovu se odehrálo několik násilných incidentů. To 

bylo dáno několika faktory. Kosovští Srbové na severu Kosova odmítli respektovat misi 

EULEX. Pokus jednotek EULEXu převzít kontrolu nad hranicemi na severu Kosova 

vedl k několika potyčkám, během nichž  bylo v červenci a září 2010 pár lidí zraněno a 

jeden člověk zabit.  Kosovská vláda zaujala vůči kosovským Srbům ofenzivní postoj, 

což k uklidnění situace příliš nepřispělo.90

Poté, co kosovští Srbové žijící na severu Kosova ignorovali vyhlášení zákazu 

dovozu srbského zboží přes kosovsko-srbské hranice, bylo kosovskou vládou nařízeno 

v létě 2011 speciálním policejním jednotkám (ROSU), aby převzaly kontrolu nad 

dvěma hraničními přechody se Srbskem na severu Kosova. Kosovští Srbové se na 

severu Kosova vzbouřili. Protest vyjádřili nejprve demolováním infrastruktury a 

stavěním barikád.91 Později se s ROSU a mezinárodními jednotkami dostali kosovští 

Srbové do potyček.  Krize eskalovala několik týdnů. Kosovští Srbové na severu Kosova 

nereagovali ani na výzvy z Bělehradu, aby umožnili průchod bezpečnostním silám a 
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odstranili zátarasy.92 Střety ROSU s kosovskými Srby vedly k úmrtí jednoho 

albánského policisty a k zapojení jednotek KFOR. Situace na severu Kosova zůstala 

napjatá do 10 listopadu 2011, kdy byl zabit jeden Srb. Burema uvádí, že do roku 2011 

se počet násilných napadeních mezi Srby a Albánci celkově snížil. Nicméně po zvýšení 

napětí na severu Kosova v roce 2011 došlo k navýšení střetů mezi Srby a Albánci i v 

„srbských“ municipalitách na jihovýchodě Kosova.93  

3.3 Integrace komunit včetně kosovských Srbů do 
administrativních kosovských institucí

Na základě čl. 61 kosovské ústavy  a zákona o státní službě mají nemajoritní 

komunity právo na alespoň desetiprocentní zastoupení v kosovských státních 

institucích. Potencionální pracovníci však musí  jako ostatní projít standardním 

příjímacím řízením. Ačkoliv kosovská ústava garantuje menšinám minimálně 

desetiprocentní zastoupení ve státní správě, skutečnost ani zdaleka neodpovídá 

deklarovanému procentuálnímu zastoupení. Během června 2012 až července 2013  na 

místo deklarovaných deseti procent zástupci národnostních menšin obsadili pracovní 

posty jen ze dvou procent. Avšak na druhou stranu je nutné říci, že počet kosovských 

Srbů ve státních institucích převažuje v některých municipalitách na úkor ostatních 

komunit. Kosovští Srbové za únor až červen 2012 byli ve státních institucích zastoupeni 

buď dostatečně nebo nad garantovaný počet, a to ve všech nemajoritních 

municipalitách. Pokud by bylo zastoupení kosovských Srbů ve státních institucích 

v jednotlivých municipalitách srovnáno s ostatními kosovskými komunitami, ukázalo 

by se, že Albánci dominovali jako nemajoritní etnikum ve dvou ze tří municipalit, 

zatímco např. kosovští Turci v šesti municipalitách ze sedmi neobsadili deklarovaný 

počet pracovních míst a kosovští Gorani dokonce ani v jedné municipalitě ze dvou.94  

Nicméně nelze nepodotknout, že čísla, která porovnávají procentuální zastoupení 

národnostních menšin v kosovských centrálních institucích, se do jisté míry liší, 

nicméně ne co do nadměrného zastoupení kosovských Srbů. Např. Beha uvedl, že za 
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období března 2012 a  července 2013 z osmi procentuálního celkového zastoupení 

menšin ve státní správě kosovští Srbové zabírali 4,34 procent na úkor ostatních 

nemajoritních skupin.95

3.4 Začlenění Srbů do kosovské justice

Čl. 108 kosovské ústavy v oblasti justice zřizuje  Kosovskou soudní radu, ve 

které mají být zastoupeni čtyři zástupci nemajoritních komunit z celkových 13, kdy dvě 

křesla jsou garantována kosovským Srbům, kdy jeden byl jmenován soudcem.  Tito dva 

zástupci pak rozhodují o jmenování ostatních soudců ze srbské komunity. Od roku 2011 

zastupuje kosovské Srby v Kosovské soudní radě Nebojša Boričić a Živojin Gojko 

Jokanović.96Dále kosovská ústava garantuje menšinám např. patnáctiprocentní 

zastoupení soudců u kosovského nejvyššího soudu, s tím, že jejich počet nesmí být nižší 

než tři soudci.97  

Nic nemění na faktu, že počet soudců i státních zástupců jak z řad kosovských 

Srbů, tak z řad kosovských Albánců na severu Kosova zcela neodpovídá potřebnému 

počtu a vykonávání spravedlnosti na severu Kosova je tak neadekvátní co do standardů 

nezávislého demokratického státu.98 V municipalitách na severu Kosova, v Mitrovici, 

Leposavići a Zubině Potoku, nefungovaly po vyhlášení nezávislosti žádné soudy.99 A 

ostatně ještě v roce 2013 v Severní Mitrovici, ale i na dalších místech v municipalitách 

v severním Kosovu, tamní soudy dle kosovského ombudsmana nevykonávaly žádnou 

činnost.100 OBSE v reportu k roku 2010 zhodnotilo, že v „srbských“ municipalitách 

operují kromě kosovských soudů také srbské paralelní soudní instance.  Kosovští 

Srbové kosovskou justici vnímali buď za nedůvěryhodnou, zaujatou nebo případně 

neefektivní. 101
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Na základě průzkumu z roku 2007 bylo zjištěno, že mnoho kosovských Srbů 

z jihovýchodního Kosova příliš nedůvěřovalo policejním jednotkám, které se skládaly 

převážně z kosovských Albánců. Kosovští Albánci žijící na severu Kosova také

neprojevili důvěru vůči srbským policistům. Podobně jako v jiných oblastech kosovské 

správy po únoru 2008 většina kosovských Srbů, žijících v jihovýchodním Kosovu,

podala u policie výpověď. Kosovský policejní inspektorát zahájil s mnohými těmito 

kosovskými Srby disciplinární řízení, na základě kterého byli dočasně suspendovaní ze 

služby a byl jim odebrán plat. Na konci srpna 2008 bylo takto potrestáno 325 

kosovských Srbů, z nichž 287 čítalo policistů.   Z celkového počtu 7 500 zaměstnanců 

bylo u policie zaměstnáno  834 (12 procent) policistů, z nichž 259 pracovalo v severní 

části Kosova a 575 na jihu. Počet navrátivších Srbů do práce byl tristní,  za období 

března až července 2008 tak učinilo pouze 17 kosovských Srbů. Je zajímavé, že OBSE 

neuvádí, že by kosovští Srbové na severu Kosova také odcházeli z pracovní pozice a 

podíleli se na bojkotování kosovské správy. OBSE argumentovalo, že sever Kosova se 

nacházel pod přímou správou policie UNMIKu, a tudíž tamní kosovští Srbové neměli 

důvod od policie odcházet.102 Bohužel další čísla k této problematice OBSE nezmiňuje. 

Kosovská vláda v roce 2012 odhadla, že v severním Kosovu pracuje v rámci paralelních 

policejních organizací 500 až 600 Srbů (MUP) a zvláštních agentů (BIA), zatímco pro 

kosovskou policii na severu Kosova pracovalo v té době asi 250 Srbů.103

3.5 Překážky pro úspěšnou integraci Srbů do kosovských 
institucí

Pracovníci pobočky Mezinárodní krizové skupiny (International Crisis Group, 

ICG) v Kosovu po měsících rozhovorů s kosovskými Srby ze severu Kosova v roce 

2011 došli k závěru, že  nenalezli ani jednoho kosovského Srba, který by podporoval 

rozvoj Kosova jako nezávislé země a integraci v ústředních kosovských institucích. Na 

základě rozhovorů pracovníci ICG zjistili, že dotazovaní kosovští Srbové vnímají 

částečné začleňování do kosovské společnosti jako otázku přežití. Integraci kosovských 

Srbů přes veškerá další úskalí do kosovské společnosti ztěžuje i fakt, že Srbové často 

                                               
102 OSCE, „Human Rights“, 7.
103 International Crisis Group, Serbian and Kosovo: The Path to Normalization, Europe Report No 223 
(19. 2. 2013), 21, http://www.crisisgroup.org/en/regions/europe/balkans/kosovo/223-serbia-and-kosovo-
the-path-to-normalisation.aspx (staženo 5. 4. 2015).
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neumí albánsky a naopak Albánci nehovoří srbsky. To platí především pro Srby žijící 

v severní části Kosova. Srbové z jižního Kosova kvůli nutnosti přežití se albánský jazyk 

v alespoň omezené míře naučili.104  

Situace mezi Albánci a Srby se zhoršila poté co po jednostranném vyhlášení 

kosovské nezávislosti začaly kromě srbských paralelních administrativních institucí 

vznikat také kosovské politické orgány. Byť se kosovská vláda pokoušela integrovat 

kosovské Srby v rámci kosovských administrativních a politických institucí, jejich 

nejistota a nedůvěra vůči kosovským orgánům je příčinou toho, že k integraci Srbů i 

z jiných oblastí Kosova než jen ze severních dochází velmi těžko. Dohled nad srbskými 

paralelními institucemi nese srbské ministerstvo pro Kosovo a Metohiji. OBSE 

zkonstatovalo, že ačkoliv se kosovská vláda pokoušela kosovské Srby integrovat do 

společnosti, kosovští Srbové nejevili o zařazení do majoritní albánské společnosti 

zájem.105

Beha a Gezim Visoka tvrdí, že srbská vláda zřídila a podporovala paralelní 

instituce v Kosovu za účelem toho, aby mohla podrývat aktivity institucí mezinárodní 

správy v Kosovu a později pak i kosovských orgánů. Beha a Visoka se také domnívají, 

že existence paralelních institucí vytváří prostor pro další etnickou nevraživost mezi 

Albánci a Srby. Zároveň upozorňují, že Srbsko za pomoci paralelních institucí může 

ovlivňovat chování kosovských Srbů do takové míry, že na něm závisí teritoriální 

integrita a bezpečnost Kosova. Dokud budou fungovat srbské paralelní instituce 

v Kosovu, pak Beha a Visoka označují větší integraci Srbů v kosovských institucích za 

nepravděpodobnou.106

Na základě průzkumu mezi kosovskými Srby pracovníci ICG v roce 2011 

uvedli, že kosovští Srbové žijící na severu Kosova mají dojem, že paralelní instituce 

organizované Srbskem a celkově společnost na severu Kosova funguje lépe než 

v jihovýchodních „srbských“ municipalitách. Dojem odvozovali od vysokých dotací, 

jež tyto municipality získávají ze Srbska, a funkčnosti a organizaci sociálních, 

administrativních a politických paralelních institucí. Z průzkumu také vyplynulo, že  se 

                                               
104 International Crisis Group, „North Kosovo: Dual Sovereignty in Practice“, 7.
105 OSCE, Community Rights Assessment Report, Third Edition, 25- 27,
http://www.osce.org/kosovo/92244?download=true (staženo 6. 3. 2015).
106 Adam Beha a Gezim Visoka, „Human Security as „Ethnic Security“ in Kosovo“ in Human Security 
Perspectives 7, č. 1 (2010): 83 – 101, 
http://www.academia.edu/3531402/Human_Security_as_Ethnic_Security_in_Kosovo (staženo 25. 2. 
2015).
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kosovští Srbové ze severu Kosova obávají z možné diskriminace od Albánců, pokud by 

s integrací do kosovské společnosti souhlasili.107

Lars Burema považuje za překážku pro integraci Srbů do kosovské společnosti 

oddělenou výuku srbských a albánských dětí a jejich vzdělávání v historii z albánské 

nebo srbské perspektivy.108 Systém vzdělávání hraje v rámci potencionální integrace 

zásadní roli. V Kosovu není sjednocen, v „srbských“ oblastech vedle sebe existují 

kosovské a paralelní srbské vzdělávací instituce. V kosovských školských zařízeních se 

vyučuje v albánštině, v srbských paralelních vzdělávacích institucích zase srbsky, což 

má za následek, že se obě etnické skupiny ještě více odcizují. Pokud byly kosovské a 

albánské děti vzdělávány společně v jedné školní budově, k čemuž docházelo velmi 

zřídka, k mimoškolním setkáváním mezi žáky prakticky nedocházelo. Zpráva OBSE 

upozornila, že v kosovských školských zařízeních nebyla na druhém stupni dostupná ani 

výuka v srbštině.109

Burema také odkazuje na problém nezvěstných Srbů a nedořešené válečné 

zločiny pro integraci Srbů do kosovské společnosti. Kosovští Srbové vnímali např. 

bývalého kosovského premiéra Hashima Thaçiho negativně za jeho působení v KLA. 

Negativní postoj se pak vystupňoval, když byl obviněn ze spolupodílení se na 

obchodování s lidskými orgány. Kosovští Srbové vnímají i dost negativně zprávy o 

korupci v Kosovu a „bratříčkování“ ve státní správě mezi prominentními politickými 

představiteli.110

Byť ústava definuje jako dva úřední jazyky na celokosovské úrovni albánštinu a

srbštinu, přetrvávaly v roce 2008 problémy se zajištěním překladatele ze srbštiny do 

albánštiny a naopak při výsleších. Nicméně i uvnitř řad policie docházelo kvůli jazyku 

k neporozumění, když např. instrukce byly psány pouze v albánštině a policisté z řad 

Srbů těmto instrukcím nebyli schopni porozumět.111 Situace se nicméně za tři roky 

nezlepšila a zpětně k prosinci 2011 se kosovské úřady potýkaly s problémy  zajištění 

překladu úředních dokumentů do srbského jazyka v některých municipalitách, jako 

např. v municipalitě Deçan/Dečane. 112 Podobná situace nastala v případě překladu 

z albánštiny do turečtiny v municipalitě Priština (Prishtinë/Priština). Problém s překlady 

                                               
107 International Crisis Group, „North Kosovo: Dual Sovereignty in Practice“, 7.
108 Burema, „Reconciliation in Kosovo“, 7 – 27. 
109 OSCE, „Community Rights Assessment Report“, 25- 27.
110 Burema, „Reconciliation in Kosovo“, 7 – 27.
111 OSCE, „Human Rights“, 3 - 9.
112 Ostatní jazyky, jako jsou turecký, bosenský a romský jazyk, mají status úředního jazyka na úrovni 
municipality. Constitution of the Republic Kosovo, Articles 5.  
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se netýká jen úředních listin, ale i označení na veřejných budovách, dopravních značek 

apod. OBSE ve zprávě upozorňuje, že se situace v některých municipalitách zlepšila, 

ale celkový stav nelze označit za uspokojivý. Nápisy na veřejných budovách a 

dopravních značkách byly často uvedeny jen v albánském,  případně srbském jazyce. 

OBSE tak muselo ohodnotit práci jazykové komise jako nedostatečnou.113 Do roku 

2010 se albánští úředníci neměli snahu učit srbský jazyk. Pokud někde kosovské 

instituce zajistily překladatele, nejednalo se o dostatečně kvalitní pracovníky. Podobně 

lze hovořit o překladech úředních listin do srbštiny, které často obsahovaly chyby.114  

Na zlepšení dialogu mezi jednotlivými komunitami v Kosovu se podílely během 

července 2010 až prosince 2011 především nevládní a mezinárodní organizace. 

Kosovské instituce nevyvíjely žádné aktivity, aby zlepšily spolupráci  a porozumění 

mezi komunitami. Vrcholní kosovští představitelé maximálně reagovali na událost, 

která by mohla eventuálně zostřit napětí mezi komunitami. Jednou z nich bylo zastřelení 

kosovského Srba v obci Dobrushë kvůli majetku, jehož vrah měl pocházet z albánské 

komunity, kdy jak kancelář prezidenta, tak i premiéra, čin odsoudila a žádala o 

zklidnění situace. Tak učinil i starosta municipality Istog/Istok krom toho, že se událost 

probírala i na bezpečnostní radě municipality. Aby mohl být vytvářen v municipalitách 

dialog, bylo závislé na aktivních jednotlivcích, a to podporovaných mezinárodními 

organizacemi, lokálními nevládními organizacemi, mezinárodními organizacemi a 

celkově občanskou společností. Bohužel kosovská vláda zaujímá k problematice 

začleňovaní komunit do kosovské společnosti stále ambivalentní postoj.115  

3.6 Dílčí závěry 

Tato kapitola se věnovala právnímu postavení kosovských Srbů v Kosovu a 

postoji kosovských Srbů vůči integraci v politických a centrálních kosovských 

institucích.  Snažila jsem se ukázat, že během období 2008 – 2013 otázka začlenění 

kosovských Srbů do politických a centrálních kosovských orgánů nebyla uspokojivě 

vyřešena. Byť Kosovo poskytuje kosovským Srbům silné legislativní zázemí, pokud se 

jedná o jejich práva a ochranu, implementace do praxe zůstává sporná. Vrcholné 

                                               
113

OSCE, „Community Rights Assessment Report“, 33.
114 OSCE, „Mission in Kosovo“, 35 – 37.
115 OSCE, „Community Rights Assessment Report“, 22 – 23.



40

instituce na ochranu  práv a podporu komunit stoprocentně neplní svoji funkci, pro 

kterou byly zřízeny. Deklarovaná zastoupení v kosovských politických a centrálních 

institucích byla za zkoumané období zcela dodržována a přestože kosovští Srbové 

v těchto institucích zaujímali proti ostatním komunitám privilegované postavení,  

integrace kosovských Srbů v těchto orgánech není dostatečná. 

Přístup kosovských Srbů v „srbských“ municipalitách na jihovýchodě a severu 

Kosova k integraci do kosovských institucí se liší. Přestože po  vyhlášení nezávislosti 

Kosova stejně jako Srbové ze severu Kosova i Srbové z jihovýchodní části bojkotovali 

kosovské orgány a masivně odcházeli z politických a centrálních institucí. V roce 2009 

se však již zúčastnili komunálních voleb, následně i parlamentních voleb v roce 2010 a  

začali se navracet zpět do úřadů. Hlavní roli pozvolné integrace kosovských Srbů 

z jihovýchodní části Kosova v kosovských institucích představuje geografická poloha. 

Přestože paralelní instituce i v „srbských“ jihovýchodních  municipalitách fungují, 

Srbsko nemá v těchto oblastech tak silný vliv jako v severním Kosovu. Na druhou 

stranu integrace může být pro kosovské Srby žijících jižně od řeky Ibar výhodná. Přes 

začleňování v kosovských administrativních a politických strukturách můžou 

jednodušeji ovlivňovat  podmínky, za jakých v municipalitách žijí. Zásadní překážka 

pro integraci kosovských Srbů ze severu Kosova tkví v blízké geografické poloze a 

existenci paralelních institucích, přes které udržuje Srbsko v severním Kosovu značný 

vliv. 
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4 Postavení kosovských Srbů z pohledu Srbska

Status kosovských Srbů v Srbsku se odvíjí od toho, jak Srbsko chápe Kosovo. 

Srbská ústava z roku 2006 v preambuli definuje „Provincii Kosovo a Metohiji jako 

integrální část srbského území, které má status značné autonomie v rámci suverénního 

státu Srbsko a z takového statusu Provincie Kosova a Metohije vyplývají konstituční 

závazky všech státních orgánů prosazovat a chránit státní zájmy Srbska v Kosovu a 

Metohiji ve všech vnitřních i zahraničních politických vztazích.“116 Kosovští Srbové 

jako občané Republiky Srbsko, byť obývající ze srbského pohledu autonomní oblast 

Kosovo, mají všechna práva a povinnosti, které srbská ústava svým občanům garantuje 

a ukládá. 

Kosovští Srbové na severu Kosova se během období 2008 až 2013 řídili srbskou 

legislativou, zatímco kosovské zákony bojkotovali. Srbská legislativa definuje jako 

úřední jazyk srbštinu - nápisy na severu Kosova do roku 2013 byly uvedeny pouze 

v srbském jazyce, často jen v cyrilici.117 Téměř po celé oblasti nebylo možné platit 

v jiné měně než v srbských dinárech. 

To, že se kosovští Srbové odmítali podvolit kosovské justici, jim způsobovalo 

řadu problémů, ačkoliv Srbsko plně podporovalo snahu kosovských Srbů odolávat 

tlakům Kosova na zavedení kosovského právního systému v „srbských“ oblastech 

v Kosovu.  Nejmarkantnější problém představovalo omezení pohybovat se  po 

kosovském území bez platného kosovského občanského průkazu, který většina 

kosovských Srbů ze severu Kosova nevlastnila. Cestování do jiných „srbských“ částí 

v Kosovu se stalo prakticky nemožné kvůli častým kontrolám ze strany kosovské 

policie. Janine Natalya Clark na základě několika desítek rozhovorů s kosovskými Srby 

ze severního Kosova upozorňuje, že byť tito Srbové odmítli kosovské občanské průkazy 

z důvodu, že se necítí být „Kosovany“ a obávají se, že by i tímto činem de facto 

akceptovali kosovskou nezávislost, nelze nikomu upírat právo na svobodný pohyb, 

který deklaruje svým občanům  kosovská ústava jako základní lidské právo. Bez 

občanského průkazu kosovští Srbové nemohou využívat dalších výhod kosovského 

systému -  dostávat penze nebo si pořizovat řidičská oprávnění.118

                                               
116 Constitution of the Republic of Serbia, Preamble, 
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=191258 (staženo 2. 1. 2015). 
117 Constitution of the Republic of Serbia, Article 10.
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4.1 Ústřední srbské politické instituce na podporu srbské 
komunity v Kosovu

Hlavní politickou organizací, která vznikla v roce 2007, aby chránila a 

podporovala srbskou komunitu, bylo Ministerstvo pro Kosovo a Metohiji Republiky 

Srbsko (Ministarstvo za Kosovo i Metohiju Republike Srbije), které existovalo do roku 

2012.   

V období mezi 15. květnem 2007 a 7. červencem 2008 úřadoval v čele 

ministerstva Slobodan Samardžić z DSS. Na základě výsledků parlamentních voleb, 

které se v Srbsku uskutečnily v květnu 2008, nastoupil do čela resortu na místo 

Samardžiće Goran Bogdanović z Demokratické strany (Demokratska stranka, DS). 

Bogdanović pak působil na postu ministra pro Kosovo a Metohiji od 7. července 2008 

do 27. července 2012, kdy bylo ministerstvo přeměněno na Úřad pro Kosovo a 

Metohiji (Kancelarija za Kosovo i Metohiju). V čele Úřadu stanul na místo Aleksandara 

Vutina, který se pak stal v roce 2013 ministrem bez portfolia, Marko Đurić. Đurić jako 

zahraničně politický poradce prezidenta má starost především koordinaci aktivit 

úředníků s ohledem na mezinárodní reakci na vyhlášení nezávislosti Kosova v 2008 a 

přípravu srbské oficiální platformy na hovory mezi Bělehradem a Prištinou v roce 2012, 

tedy diplomatickou komunikaci a strategické plánování.119 Po incidentech mezi ROSU a 

kosovskými Srby na místo zástupců kosovských Srbů přijel na jednání se zástupci 

KFOR srbský ministerský předseda Nebojša Stefanović. Po setkání s představiteli 

KFOR však měl společně s Bogdanovićem podle   Shpenda Kursaniho pobízet kosovské 

Srby k dalšímu stavění barikád. 120  Ilir Deda dodává, že pokud srbská vláda naznala, že 

není zcela vhodné  se v kosovských otázkách angažovat, nechala vyjádřit pouze 

ministerstvo pro Kosovo a Metohiji, jako tomu bylo např. v případě vyjádření 

nesouhlasu s konáním kosovských komunálních voleb  v listopadu 2009.121 Z jednání 

pracovníků ministerstva pro Kosovo a Metohiji je patrné, že se pomoci kosovským 

Srbům příliš nevěnovalo.  V letech 2008 až 2010 se ministerstvo zabývalo statusem 
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120 Shpend Kursani, A Comprehensive Vision for the North: The Final Countdown (Priština: KIPRED, 
2012), 12, 
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121 Deda, „Dezentralization in Kosovo I“, 5. 
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Kosova, pokud se setkali zástupci ministerstva s politickými představiteli kosovských 

Srbů, tak jen proto, aby pak veřejně odsoudili jednostrannou nezávislost Kosova.122

Koordinační centrum pro Kosovo a Metohiji (Koordinacioni Centar za Kosovo i 

Metochiju, KCKM), které bylo součástí srbského ministerstva pro Kosovo a Metohiji, 

vzniklo pod záštitou srbské vlády.123 Srbsko v září 2008 dalo najevo přemístěním sídla 

KCKM ze severu Kosova do municipality Gračanica, že důležitý význam mají pro 

Srbsko i „srbské“ oblasti v Kosovu nacházející se jižně od řeky Ibar. ICG upozornila na 

ne zcela čisté praktiky, které využíval bývalý ředitel KCKM Zvonimir Stević 

(Socialistická strana Srbska, Socialistička partija Srbije, SPS), který měl patřit 

k dřívějším fanouškům Slobodana Miloseviće. V září 2008, několik měsíců po 

paralelních komunálních volbách, uspořádal setkání starostů a požadoval po nich 

loajalitu vůči centrální srbské vládě. Ti, kteří se Stevićovi nezdáli dostatečně loajální, 

pak nebyli podle ICG akceptováni srbským obyvatelstvem.124

V Kosovo se také aktivně angažuje srbské ministerstvo pro vnitřní záležitosti 

(Ministarstvo unutrašninjih poslova, MUP). Resort se skládá ze srbských umírněnějších 

a radikálnějších představitelů. Carl T. Dahlman a Trent Wiliams tvrdí, že asi 200 

radikálů z řad Srbů bylo organizátory protestních akcí, z nichž část najímala trestance, 

aby se spolupodíleli na násilných činech zaměřených proti kosovské vládě.  Podle 

Dahlmana a Williamse hlavní spojnici pro politickou a sociální mobilizaci kosovských 

Srbů se Srbskem představuje pravoslavná církev, která má velký vliv jak v Srbsku, tak i 

v enklávách v Kosovu, kde žije srbské obyvatelstvo. Dahlman a Williams se pak 

domnívají, že srbská pravoslavná církev aktivně vystupovala na podporu Srbska a 

podněcovala kosovské Srby, aby nepřistoupili na spolupráci s kosovskými úřady.125

Tvrzení Dahlmana a Williamse podporuje vyjádření Svatého synodu a některých 

představitelů  srbské pravoslavné církve, kteří označili např. potenciální účast 

kosovských Srbů v kosovských komunálních volbách v roce 2009 za podporu 

                                               
122 Pavlović, „Kosovo i Metohija “, 552 – 636. 
123 http://www.kirs.gov.rs/articles/sastav.php?lang=ENG (staženo 6. 4. 2015). 
124 International Crisis Group, Serb Integration in Kosovo: Taking the Plunge, Europe Report No 200 (12. 
5. 2009), 9, 
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/europe/200_serb_integration_in_kosovo___taking_the_plunge
(staženo 21. 3. 2015).
125 Carl T. Dahlman a Trent Williams, „Ethnic Enclavisation and State Formation in Kosovo“, in 
Geopolitics 15, č. 2 (květen 2010): 406 – 430, 
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14650040903500890 (staženo 21. 3. 2015).
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nezávislosti Kosova a výslovně vybízeli kosovské Srby, aby k volebním urnám 

nechodili.126

Na municipální úrovni kosovští Srbové vytvořili shromáždění srbských 

municipalit, které vzniklo na základě výsledku paralelních komunálních voleb v květnu 

2008. Shromáždění disponovalo 48 členy z 26 opštin, především z řad kosovských 

Srbů. Nejvíce křesel ve shromáždění obsadila Srbská radikální strana (Srpska Radikalna 

Stranka, SRS), následovala DSS, SPS , DS, konzervativní G17+ a nezávislí.  Hlavní 

náplní činnosti Shromáždění měla být příprava zákonů pro Národní shromáždění v 

Bělehradu.127  To také mělo tlačit kosovské Srby k tomu, aby se neúčastnili voleb 

pořádaných Kosovem a odmítali se nadále začleňovat skrz kosovské instituce do 

kosovské společnosti.128  

4.2 Účast kosovských Srbů v srbských volbách

Kosovští Srbové jako občané Srbska mají možnost kandidovat za jakoukoliv 

srbskou politickou stranu do ústředních srbských politických institucí. Hlavní z nich je 

Národní shromáždění Republiky Srbska (Narodna Skupština Republike Srbije). Stejně 

jako Srbové z centrálního Srbska se  kosovští Srbové aktivně či pasivně účastní 

prezidentských a komunálních voleb. 

4.2.1 Parlamentní a prezidentské volby 

Od vzniku nezávislého Kosova se srbské parlamentní volby uskutečnily dvakrát, 

v květnu 2008 a květnu 2012. Do dvěstěpadesátičlenného národního shromáždění se na 

základě výsledků parlamentních voleb v roce 2008 se dostali pouze čtyři Srbové 

z Kosova. Dragiša Doković žijící v Kosovské Mitrovici a Smiljana Milisavljević ze 

Zvečanu kandidovali za DS, Vladimir Milentijević ze Zubina Potoka zastupoval  ve 

                                               
126  http://www.spc.rs/eng/communique_holy_synod_bishops_soc_october_15th_2009, (staženo 8. 4. 
2015). „Artemije: Srbi ne treba da učestvuju na izborima“, http://www.rtv.rs/sr_lat/politika/artemije-srbi-
ne-treba-da-ucestvuju-na-izborima_153109.html (staženo 8. 4. 2015).
127 „Na Gazimestanu obeležena godišnjica Kosovskog boja“ 
http://www.politika.rs/rubrike/Tema-nedelje/svi-nasi-vidovdani/Na-Gazimestanu-obelezena-godishnjica-
Kosovskog-boja.lt.html (staženo 6. 4. 2015). 
128 Dahlman, „Ethnic Enclavisation“, 406 – 430.
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volbách principy DSS. Dejan Radenković, rodným bydlištěm v Prištině, se do srbského 

parlamentu dostal za SPS.129

Ve volbách do srbského Národního shromáždění v květnu 2012 získal 

dostatečný počet hlasů Goran Bogdanović z Lešaku, který se nachází v Leposavići,  

kandidující za DS, Bojan Jakovljević z Leposaviće ze SNS, z Kosovské Mitrovice se za 

DSS dostal do parlamentu  Marko Jakšić. Svoje křeslo v Národním shromáždění uhájil 

za SPS Radenković. Nebyl však tentokrát jediný, který se probojoval z Kosova za SPS 

do srbského parlamentu, mandát získal také  Zvonimir Stević z Prištiny.130 Na základě 

volebních výsledků lze vidět, že většina politiků, která se dostala z řad kosovských Srbů 

do srbského parlamentu, měla trvalé bydliště v severním Kosovu.  V jihovýchodním 

Kosovu byla integrace do kosovských politických institucí větší a zájem na účasti 

v srbském parlamentu nižší. 

V srbských prezidentských volbách v roce 2012 přišlo k volebním urnám i   62 

tisíc voličů z řad kosovských Srbů. Pro účely prezidentských voleb Srbsko v Kosovu 

zřídilo 277 volebních místností. Z výše uvedeného počtu zúčastněných voličů z Kosova 

71,4 procent podpořilo ve volbách nacionalisticky orientovaného Tomislava Nikoliće ze 

SRS.131

4.2.2 Komunální volby v roce 2008

Vedle parlamentních voleb uspořádalo Srbsko v květnu 2008 ještě volby 

komunální, a to ve 23 kosovských municipalitách z 30, kde žilo srbské obyvatelstvo.132

Zatímco v parlamentních volbách zvítězila koalice „Pro evropské Srbsko“ (ZES) v  čele 

s DS, jejímž lídrem byl  Vojislav Koštunica, v komunálních volbách vyhrála SRS 

s Vojislavem Šešeljem, která v komunálních volbách kandidovala jako dosavadní 

politický hegemon na severu Kosova. Pro DSS znamenaly parlamentní volby těžkou 

prohru. V Srbsku se po DSS dostala do protivládní opozice a v DSS skončila 

v paralelních volbách jako druhá. V Kosovu vytvořily koalici SRS s DSS, zatímco 

                                               
129 Za albánskou komunitu se do srbského parlamentu probojoval v roce 2008 i 2012 Riza Halimi se 
stranou Strana za demokratickou akci. http://www.parlament.gov.rs/national-
assembly/composition/parliamentary-groups/11-june-2008-legislature-.1573.html (staženo 6. 4. 2015).
130 http://www.parlament.gov.rs/national-assembly/composition/parliamentary-groups/31-may-2012-
legislature-.2217.html (staženo 6. 4. 2015).
131 http://www.rik.parlament.gov.rs/latinica/propisi_frames.htm (staženo 6. 4. 2015). 
132 Poslední komunální volby v srbské režii se na území Kosova uskutečnily v roce 1996. Kosovští 
Albánci odmítli v těchto volbách jít k volebním urnám.
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v Srbsku se DS dohodla na spolupráci se SPS. Zahraniční politika Srbska vůči Kosovu 

se s příchodem nové vlády částečně změnila a s tím se musela vypořádat i koalice 

utvořená v „srbských“ municipalitách v Kosovu. Do paralelních vlád  vstoupila i dvě 

občanská hnutí – nacionalistický „Vidovdan“, složené ze SPS, Strany sjednocených 

penzistů Srbska (Partija ujedinjenih penzionem Srbije, PUPS) a Jediného Srbska 

(Jedinstvena Srbija, JS) a Hnutí pro Kosovo a Metohiji. Tyto dvě občanské iniciativy 

projevily zájem o spolupráci s kosovským MLGA na decentralizaci Kosova. Obě

společenství se kvůli nedostatku politických postů v paralelních institucích nemohly 

dostatečně prosadit.133

Po komunálních volbách začala DSS ztrácet v Kosovu svůj vliv. Nová srbská 

koalice v čele s DS nemínila nadále akceptovat mocenské postavení DSS v Kosovu a 

začala postupně DSS eliminovat. Jedním z ukazatelů bylo zatčení vlivného srbského 

politika za DSS ze severu Kosova Milorada Todoroviće. Na místo politických 

představitelů DSS začali být dosazováni jedinci přátelsky naladění srbské vládní koalici. 

Do čela distriktu Mitrovica byl za DS dosazen Radenko Nedeljković na místo Dragana 

Delibašiće.134 Také jeden z nejmocnějších osob ze severu Kosova Marko Jakšić byl 

zbaven funkce ředitele nemocnice v Severní Mitrovici poté , co na Bogdanoviće byl při 

jeho návštěvě v severním Kosovu hozen kámen.135 Výše zmiňovaná jména z řad 

kosovsko-srbských politiků mohou dobře ukázat na to, jaká sorta politiků byla mezi 

kosovskými Srby žádána. Většinou se jednalo o konzervativně smýšlející osoby, které 

odmítaly v jakékoliv minimální podobě spolupracovat s kosovskými institucemi. Tyto 

lidi zvolili kosovští Srbové z pohledu srbského zákonodárství v řádných volbách. Navíc 

se jednalo často o jedince, kteří se v kosovsko-srbské politice pohybovali přinejmenším 

od ustavení mezinárodní správy v Kosovu a kteří si za léta v politické funkci vybudovali 

silné postavení a vazby jak na politické představitele v centrálním Srbsku, tak bohužel i 

na kosovsko-srbskou mafii.136

                                               
133 Ilir Deda, Kosovo at a Crossroad: Dezentralization and the Creation of New Municipalities (Priština: 
KIPRED, 2009), 5, http://www.kipred.org/advCms/documents/16264_Kosovo_at_a_crossroad.pdf
(staženo 20. 3. 2015). 
134 Delibašić společně s vlivným kosovskosrbským politikem Oliver Ivanović byli v Kosovu odsouzeni za 
to, že měli zosnovat smrt deseti Albánců mezi lety 1999 až 2000.  „Serb Arrested in K. Mitrovica 
Charged on Three Counts“, 
http://www.b92.net/eng/news/crimes.php?yyyy=2014&mm=02&dd=06&nav_id=89237 (staženo 6. 4. 
2015).
135

Jakšiće	nechal	odvolat	Milan	Jakovljević	z DS. International Crisis Group, „North Kosovo: Dual 
Sovereignty in Practice“, 3 - 4.
136 Jedná se např. o Milana Ivanoviće, Radu Trajkoviće, Randjela Nojkiće nebo Dragana Veliće. 
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Postupně se DS podařilo rozdělit DSS na severu Kosova na dvě skupiny. První 

z nich svolila ke spolupráci se srbskou vládou, zatímco druhá se ke kooperaci především 

s DS stavěla více než neochotně. Nutno však dodat, že část politické reprezentace DSS 

ze severního Kosova, která se rozhodla spolupracovat s DS, nechtěla přijít o snadně 

získané peníze z fondu srbské vlády na chod srbských institucí v Kosovu. Problémovou 

situaci v municipalitách Mitrovica a Leposavič kolem nespolupracující DS vyřešila 

srbská vláda tak, že zde zosnovala náhradní volby na listopad 2009. Srbská vláda 

nevyloučila, že by se v případě nutnosti mohla zachovat podobně i v dalších 

municipalitách, čímž se jí podařilo posílit vliv na severu Kosova. Srbská vláda 

v oficiálním vysvětlení, proč uspořádala další komunální volby v Srbsku, tvrdila, že se 

musela zbavit nejzarytějších příznivců konzervatismu ze  severního Kosova, bez čehož 

by nemohl v budoucnosti nastat prostor pro případná jednání mezi severním Kosovem, 

Kosovem a Srbskem. Výrok srbské vlády se ukázal již v létě 2010 jako nepravdivý. 

Nejvlivnější představitelé DSS na severu Kosova, pokud slíbili loajalitu DS, 

z dosavadních funkcí odstraněni nebyli. Srbská vláda pravděpodobně brzy zjistila, že je 

pro ni výhodné nechat některé členy DSS v jejich pozicích, oslabovat DSS zevnitř i 

zvenčí a vytvářet iluzi, že hlavní překážku pro jednání představuje radikální DSS na 

severu Kosova, zatímco kosovská vláda se vyřešení problematické situace kolem 

kosovských Srbů vůbec nebrání a naopak zaujímá k celé situaci umírněný postoj.137

Minimálně do roku 2010 srbská vláda kontrolovala sever Kosova jen částečně, 

byť se od roku 2008 snažila posílit dohled tím, že dosazovala do vedoucích pozic 

paralelních institucí představitele z řad koaličních stran a vynakládala obrovské sumy, 

aby zajistila existenci paralelních municipalit.   Úspěch DS zaznamenala především 

v tom, že předáci DSS ze severního Kosova se již nemohli tak snadno dostat 

k finančním prostředkům poskytovaných Bělehradem, čímž došlo ke snížení korupce, 

kupčení a obchodování na černém trhu.138

Boj o vliv mezi srbskou politickou reprezentací v Kosovu a vládními složkami v 

Bělehradu není v historii Kosova ojedinělý jev. V minulosti vždy záleželo, jaká 

politická strana stála v čele srbské vládní koalice, zejména pak, co Kosovo ovládli 

představitelé DSS a SRS.139

                                               
137 International Crisis Group, „North Kosovo: Dual Sovereignty in Practice“, 3 - 4.
138 Dahlman, „Ethnic Enclavisation“, 406 – 430.
139 Borgh a Lasance, “Parallel Governance”, 187 – 209.
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Srbsko na základě paralelních komunálních voleb posílilo svůj vliv i v těch 

kosovských municipalitách, kde dominovalo albánské obyvatelstvo a Srbové tvořili 

minoritní skupinu. Dokonce rozšířilo administrativní a politické paralelní instituce. Na 

severu Kosova, na rozdíl od ostatních kosovských oblastí, se nově zřízené srbské 

instituce etablovaly rychle.  V jihovýchodních „srbských“ municipalitách bylo však 

zřízení nových paralelních institucí omezeno kvůli nedostatečnému množství lidí. 

Srbská vláda nechala zřídit paralelní instituce dokonce i v municipalitách, kde Srbové 

ani nežili. Jednalo se např. o municipality Gjakova/Djakovica a Malisheva/Malisevo. 

Vznik paralelních politických orgánů v těchto dvou oblastech závisel na volební účasti  

migrantů z řad kosovských Srbů, kteří v době voleb pobývali především v Srbsku. I 

v municipalitách, kde Srbové tvořili minoritní část kosovské populace,  činilo zajištění 

základního chodu srbských organizací značný problém. Stěží si proto představit, jak 

v reálu vypadalo zavádění paralelních orgánů v těchto dvou municipalitách.140

V jihovýchodní Gračanici zvítězila v srbských komunálních volbách SRS a 

Vidovdan. Konzervativní smýšlení kosovských Srbů z Gračanice bylo podobné jako 

v ostatních srbských oblastech v Kosovu.141

V některých municipalitách zřídila srbská vláda nadsazený počet míst, který 

zdaleka neodpovídal skutečné situaci a část paralelních orgánů nebyla ani z poloviny 

obsazena zaměstnanci. Byť se srbská vláda snažila zajistit veškeré služby kosovským 

Srbům i z jiných částí Kosova než jen ze severu, Srbové žijící jižně od řeky Ibar se 

neobešli bez částečné spolupráce s kosovskými úřady, např. při získávání osobních 

průkazů.142

K reorganizaci srbských institucí na území Kosova zpravidla nedocházelo, pouze 

noví političtí lídři z SRS a DSS obsazovali řídící funkce v těchto orgánech. Na druhou 

stranu některé paralelní municipality se co do počtu pracovníků úspěšně rozrostly. 

Paralelní instituce v municipalitě Kamenicë po květnových volbách čítaly na 140 

zaměstnanců, zatímco v paralelních orgánech Gračanica pracovalo asi 900 

pracovníků.143

UNMIK odsoudil konání paralelních komunálních voleb v květnu 2008. 

V červenci téhož roku se pak uskutečnil dialog mezi UNMIKem a srbskou vládou, 

                                               
140 International Crisis Group, „North Kosovo: Dual Sovereignty in Practice“, 3 - 4.
141 Borgh a Lasance, „Parallel Governance“, 187 – 209.
142 Gjoni, Wetterberg a Dunbar, „Decentralization as a Conflict Transformation Tool“, 291 – 312.
143 Počet pracovníků se zvýšil poté, co bylo do Gračanice přesídleno centrum KCKM. International Crisis 
Group, „Serb Integration in Kosovo: Taking the Plunge“, 9.
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jehož hlavním tématem byla budoucnost paralelních institucí v kosovských 

municipalitách, v kterých převládalo srbské obyvatelstvo. Generální tajemník OSN Ban 

Ki-moon pověřil vyjednáváním se Srbskem Lamberta Zanniera. Jednání mezi novým 

zvláštním zmocněncem Zannierem a srbskou vládou se konkrétně týkala existence 

paralelní policie, justice, celních úřadů, hranic,  dědictví, dopravy a infrastruktury. 

Volba Zanniera pro vyjednávání nebyla příliš šťastná. Se srbskými partnery se nebyl 

schopen dohodnout ani na pořadí projednávaných témat a jednání několikrát uvízla na 

mrtvém bodě.144

4.2.3 Komunální volby v roce 2009

16. srpna 2009 se konaly v albánsky majoritních municipalitách Priština a Peč 

(Pejë/Peć) další paralelní komunální volby, byť v dubnu 2009 Srbsko v obou oblastech

paralelní správu zrušilo. Na základě hlasování 35 procent kosovských Srbů z 10 397 

oprávněných voličů vyhrála ve volbách v municipalitě Přiština SNS. Za SNS se umístily 

koalice „Vidovdan“,  následovaly DS, SRS, občanské hnutí Opstanak a jako poslední 

skončila DSS. SNS s DSS a DS utvořily paralelní vládu v paralelním národním 

shromáždění. 29. listopadu 2009 se uskutečnily další paralelní komunální volby 

v municipalitě Leposavič. Účast v těchto volbách byla vysoká, z 11 888 vhodilo 

hlasovací lístek do  volební urny 67 procent. Ve volbách zvítězila DS, po ní následovaly 

SNS, DSS, koalice SPS-PUPS-JS-PV, Nové Srbsko (Nova Srbija, NS) a jako poslední 

skončila SRS.145

V prosinci se uskutečnily dodatečné paralelní komunální volby i v municipalitě 

Mitrovica. Výsledek komunálních voleb v květnu 2008 přinutil Srbsko opakovat volby 

také v municipalitách Zvečan a  Zubin Potok. Na základě výsledků komunálních voleb 

ve výše uvedených třech municipalitách lze vidět, že Srbové DSS v dodatečně 

zorganizovaných volbách ztratila. Kurz vůči kosovské otázce se prakticky nezměnil, i 

proevropsky laděné SNS nebo DS zaujímaly ke kosovskému statusu konzistentní postoj 

jako srbské konzervativní strany typu DSS a SRS.146  

Krenar Gashi ve zpráva KIPREDu z května 2010 upozornil, že kosovští Srbové 

neprojevili tak velký zájem o paralelní volby konané na území Kosova v květnu 2008  a 

                                               
144 International Crisis Group, „Kosovo‘s Fragile Transition“ , i – 30.
145 Deda, „Dezentralization in Kosovo I“, 5.
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srpnu 2009 ve srovnání s komunálními volbami pořádanými Kosovem v roce 2010. 

Gashi z nižší účasti kosovských Srbů v paralelních volbách vydedukoval, že především 

Srbové z jihovýchodní části Kosova začali považovat srbské instituce na území Kosova 

za zbytečné.147 V roce 2011 proběhlo v Srbsku sčítání obyvatelstva, kterého se však 

nezúčastnili ani Srbové v severním Kosovu.148

4.3 Integrace kosovských Srbů do ústředních srbských 
institucí – paralelní organizace

V roce 2008 Srbsko rozšířilo rámec pro fungování paralelních institucí v Kosovu 

a během let 2008 až 2013 srbské paralelní organizace fungovaly za pomoci finanční a 

další podpory ze Srbska na celém kosovském území.149 Jižně od řeky Ibar se tyto 

srbské instituce nacházely v nižším počtu oproti paralelním organizacím na severu 

Kosova. V jižní části Kosova si tak Srbsko uchovávalo v každodenním životě 

kosovských Srbů  menší vliv. Především tomu napomáhala nevýhodná geografická 

poloha, kdy Srbům z jižní a jihovýchodní části Kosova nezbývalo nic jiného, než 

alespoň částečně využívat služeb kosovských institucí a pracovat za kosovskou mzdu. 

Nebylo vzácností, že Srbové z jižního Kosova, kteří pracovali v 

kosovských administrativních nebo politických institucích, pobírali mzdu z obou zemí.  

Neprůhledné financování ze strany Srbska částečně  zapříčinilo, že někteří Srbové byli 

odměňování v rámci vykonávání několika funkcí jak v srbských, tak v kosovských 

institucích, oběma zeměmi vícekrát. Oliver Ivanović v únoru 2009 přiznal, že asi 20 

procent z celkového počtu mezd 5 500 nemuselo být proplaceno Srbům, kteří pracovali 

v srbských institucích oprávněně.150   

Ilir Deda tvrdí, že Srbsko nabádalo kosovské Srby, aby zrušili své bankovní účty 

u kosovských bank, aby jim nemohla být vyplácena výplata od kosovských institucí. 

Kosovští Srbové vyřešili situaci kulantně, jeden účet si u kosovské banky zrušili, 

                                                                                                                                         
146 Ibid., 5 - 6.
147 Krenar Gashi, Review of Dezentralization – Functioning of Serb Majority Municipalities (Priština: 
KIPRED, 2010), 4, http://www.kipred.org/advCms/documents/41503_Review_of_Decentralization.pdf 
(staženo 16. 3. 2015).
148 http://www.srbija.gov.rs/pages/article.php?id=40 (staženo 16. 3. 2015).
149 International Crisis Group, Kosovo and Serbia: A Little Goodwill Could Go a Long Way, Europe 
Report No215 (2. února 2012), 2, 
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/europe/balkans/kosovo/215%20Kosovo%20and%20Serbia%20
-%20A%20Little%20Goodwill%20Could%20Go%20a%20Long%20Way (staženo 21. 03. 2015).
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následně pak u jiné zřídili účet nový. Tento způsob se pak po vyhlášení nezávislého 

Kosova stal velmi oblíbený u kosovských Srbů, kteří tak řešili neuspokojivou finanční 

situaci. Jistě se však mezi nimi našli tací, u kterých převládl oportunismus. Kosovská 

ani srbská legislativa duální čerpání mezd nezakazovala.  Dokonce kosovská ústava 

dovoluje Srbsku, aby se podílelo na finanční správě vzdělávacích, zdravotnických a 

municipálních zřízeních, s tím už počítal ICO, který podporoval srbské dotace pro 

„srbské“ oblasti v Kosovu v rozvoji školství, zdravotnictví, penzí a grantů.  Nejen 

Srbsko, ale i Kosovo se snažilo posílit vliv mezi kosovskými Srby poskytováním 

adekvátní mzdy a kosovští Srbové neviděli nic špatného na tom, proč nevýhodně 

nastaveného systému nevyužít. Některé Srby, hlavně z oblasti terciárního sektoru, 

dohnala ke kroku využít kosovských mezd snížení finančních obnosů, které se jim 

objevilo na výplatní pásce poté, co Srbsko jako jiné evropské země bylo zasaženo 

hospodářskou krizí.151

Není však překvapením, že se kosovské politické instituce proti „využívání“ 

systému začaly bránit. V oblastech se srbských obyvatelstvem kosovské ministerstvo 

zdravotnictví omezilo počet kosovských zdravotnických zařízeních, respektive dbalo na 

to, aby nedocházelo k vyplácení „druhé“ výplaty. U vzdělávacích institucích kontrola ze 

strany Kosova nebyla tak vysoká.  Na druhou stranu smlouvy s kosovským 

zaměstnavatelem  podepsalo velmi málo Srbů. Ze  Srbska dostávali Srbové daleko vyšší 

mzdu než by získali v Srbsku. Konkurenceschopnost Kosova a Srbska byla 

neporovnatelná.   V roce 2005 Srbsko financovalo severní Kosovo roční sumou 300 

milionů eur. V důsledku hospodářské krize již vynakládalo v roce 2011 na severní 

Kosovo 200 milionů eur za rok.152 V roce 2008 poskytlo Srbsko srbským oblastem 

v Kosovu 500 milionů eur. Zlí jazykové tvrdí, že úbytek dotací poskytnutých ze Srbska 

nemá nic společného s hospodářskou krizí, jen že již Bělehradu došla trpělivost 

s nevděčnými Srby, kteří využívají i kosovského systému k obohacení.153

Zdá se, že paralelní municipality v Kosovu nebyly ze Srbska financovány 

rovným dílem. Srbsko významně peněžně nadhodnocovalo oblasti severního Kosova, 

zatímco zbytku poskytovalo o mnoho menší apanáž. ICG uvedla, že jedním z důvodů 

vysokých finančních dotací kosovským Srbům, je snaha přinutit je, aby neemigrovali a 

zůstali v Kosovu. Přes ně si může Srbsko uchovat vliv a snáze kontrolovat a do určité 

                                                                                                                                         
150 International Crisis Group, „Serb Integration in Kosovo: Taking the Plunge“, 16.
151 Ilir Deda, „Kosovo at a Crossroad“, 5.
152 International Crisis Group, „North Kosovo: Dual Sovereignty in Practice“, 4.
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míry regulovat vývoj nezávislého Kosova. Přičemž kosovští Srbové vnímají srbskou 

přítomnost jako projev přátelství ze strany srbského státu.154

4.3.1 Školství a zdravotnictví

Pro chod University Mitrovica o devíti tisících studentech bylo do roku 2010 

třeba  30 až 35 milionů eur ročně. Kosovští Srbové, kteří pracovali na univerzitě,

dostávali vyšší mzdu než jejich soukmenovci v Srbsku. Dokonce i částí vybavení 

mitrovická univerzita převyšovala univerzitu v Bělehradu. Srbsko dále vynakládalo do 

roku 2010 asi 45 milionů eur ročně na chod základního a středoškolského vzdělání 

v severním Kosovu. Přičemž ve školských zařízení, které poskytovaly středoškolské 

vzdělání, působilo 127 učitelů na 566 studentů. Uměle udržované zaměstnanecké vztahy 

nejsou v paralelním školství v Kosovu ale ostatně i v ostatních strukturách nic 

neobvyklého. Dotacemi Srbsko může zabránit migracím kosovských Srbů do Srbska. 

Např. nemocnice v Mitrovici disponovala ročně do roku 2010 16,5 milionu eur, zatímco 

municipální instituce mohly využít pouze 6,4 milionu eur za rok. Na základě výše 

uvedeného lze  pozorovat, že Srbsko preferovalo především financování vzdělávacích a 

zdravotních institucí na úkor politických. Díky dobré dostupnosti a přístupnosti do 

těchto institucí mohla srbská vláda  získat politické body. Srbsko vynakládá asi 200 

milionů eur na platy a důchody kosovských Srbů na severu Kosova, již se nachází asi 19 

500. Každopádně i Srbsku začalo, byť z jiných důvodů, vadit, že Srbové čerpají mzdy a 

důchody z Kosova, takže začalo plánovat změnu legislativy.155

Paralelní vzdělávací instituce přes vysoké finanční dotace vykazovaly 

ambivalentní výsledky. Vzdělaní Srbové z Kosova po ukončení studia odcházeli za 

prací do Srbska a srbské municipality v Kosovu co do životních podmínek upadaly. 

Příčiny odchodu se nabízely tři. Jednak se  v Kosovu nenacházelo dostatečné zázemí 

pro pracovní uplatnění, druhý problém tkvěl v nedostatečně vyvinuté infrastruktuře a za 

třetí pro zajištění místa v srbských institucích v Kosovu hrála zásadní roli majetnost 

absolventa. Obchodování  s pracovními posty představuje v srbském prostředí uvnitř 

Kosova poměrně rozšířený jev. 156

                                                                                                                                         
153 Gjoni, Wetterberg a Dunbar, „Decentralization as a Conflict Transformation Tool“, 291 – 312. 
154 International Crisis Group, „Serb Integration in Kosovo: Taking the Plunge“, 15.
155 International Crisis Group, „North Kosovo: Dual Sovereignty in Practice“, 4 - 7.
156 International Crisis Group, „Kosovo and Serbia: A Little Goodwill“, i.
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Cíle srbského ministerstva školství nebyly, pokud se jedná o zlepšení kvality 

výuky kosovských Srbů, naplněny. Nutno však uvést, že se v případě zefektivnění 

paralelního školského systému ze strany Srbska v Kosovu, jednalo spíše o plané sliby. 

V celém systému vesele bujela korupce, počet žáků převyšoval množství učitelů, kteří 

byli placeni srbským ministerstvem školství. Dokonce někteří učitelé, oficiálně působící 

v srbských paralelních školách, se ani nevyskytovali přímo v Kosovu. Na druhou stranu 

nelze upřít zásluhy Srbsku, že zlepšilo vzdělanost srbských žáků v rámci existence 

srbských školních zařízeních. 

Podobně jako paralelní školská zařízení fungovaly v Kosovu i paralelní 

zdravotnické instituce. Stejně jako školství, tak i srbské zdravotnictví doplácelo na 

přebytečné množství zaměstnanců a rozbujelou korupci. Kosovští Srbové si mysleli, že 

srbské zdravotnictví je kvalitnější než kosovské, každopádně se jedná o sektor, který je 

podobně jako ostatní paralelní instituce často zcela separovaný od kosovských 

zdravotnických zařízeních. Na severu Kosova kromě Srbů chodí do paralelních 

zdravotnických institucí i například Romové.157

4.3.2 Doprava

Zatímco např. v roce 2008 Srbsko vynakládalo na rozvoj dopravní infrastruktury 

v Kosovu asi 1,3 milionu eur, z nichž 1,07 milionu šlo do severního Kosova. V roce 

2009 již Srbsko poskytlo „srbským“ municipalitám na severu Kosova jen 775 tisíc eur, 

ostatní kosovské oblasti s převahou srbského obyvatelstva od Srbska neobdržely žádný 

finanční příspěvek.158

I další sektory, jako je např. rozvoj dopravy, čelí problémům korupce. Některé 

projekty municipalit, ve kterých převažuje srbské obyvatelstvo, byly dotovány jak 

srbskou, tak kosovskou vládou. Občas se také stalo, že byť byly peníze poskytnuty 

jedou nebo druhou vládou, daná municipalita projekt nezrealizovala a peníze zůstaly 

viset někde ve vzduchoprázdnu. Po vzniku nové vlády po komunálních volbách v roce 

2008 byly srbské státní instituce méně tolerantní k nedobře vedeným paralelním 

                                               
157 Dahlman, „Ethnic Enclavisation“, 406 – 430.
158 Přitom na rok 2009 měly kosovské projekty týkající se dopravy získat 2,9 milionu eur. Ilir Deda, 
„Kosovo at a Crossroad“, 5.
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organizacím. Jedním z důvodů bylo i to, že představitelé těchto paralelních institucí se 

často vymezovali proti srbské vládní koalici.159

Na severu Kosova operovaly kosovské i srbské instituce prakticky přímo vedle 

sebe. Na severu Kosova využívali Srbové srbských paralelních organizací, zatímco 

Albánci navštěvovali kosovské instituce, aniž by však docházelo mezi oběma typy 

organizací k nějakému kontaktu, ať už se jednalo o sociální, politické nebo bezpečnostní 

instituce. 

4.3.3 Bezpečnost

Nejenže zřízené paralelní soudy rozhodovaly v soudním sporech na základě 

srbské legislativy160, ale v rámci paralelních institucí vedle kosovských byly Srbskem 

z řad kosovských Srbů ustaveny i bezpečnostní jednotky. Na severu Kosova působila 

jak MUP, tak Bezpečnostní informační agentura (Bezbednosnoinformativna agencija, 

BIA). Obě instituce celkem zaměstnaly na severu Kosova  500 – 620 policistů. 

Rezoluce RB OSN zakázala, aby v Kosovu vedle kosovské policie fungovala také 

srbská. Kvůli terénní nepřístupnosti zejména do „srbských“ municipalit na severu

Kosova však působnosti srbské policie mohlo být těžko zamezeno a rovněž jen obtížně 

bez zájmu srbského obyvatelstva mohlo být kosovské policii umožněno, aby 

vykonávala na severu Kosova svoji náplň práce. Nicméně v červnu 2009 na žádost EU 

srbské ministerstvo financí zastavilo vyplácení mezd policistům ze severního Kosova, 

kteří dříve pracovali v rámci kosovských policejních sborů a po vyhlášení kosovské 

nezávislosti dali v práci výpověď.161 318 z 325 srbských policistů, zaměstnaných MUP 

v dubnu 2009, se vrátilo do konce června 2009 zpět ke kosovské policii.162

                                               
159 Christina Isabel Zuber a Jan Jakub Mus, „Representative Claims and Expected Gains. Minority 
Council Elections and Intra-Ethnic Competition in Serbia“, in East European Politics 29, č. 1 (2013): 52 –
68, http://dx.doi.org/10.1080/21599165.2012.757737 (staženo 8. 4.  2015). 
160 Dahlman, „Ethnic Enclavisation“, 406 – 430.
161 EU pohrozilo politickými a finančními dopady, pokud by MUP neukončilo se srbskými policisty 
z Kosova smlouvu. 
162 Ilir Deda, „Kosovo at a Crossroad“, 5.
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4.4 Dílčí závěry

Vztah mezi kosovskými Srby a jejich mateřskou domovinou lze označit  v letech 

2008 až 2013 za komplikovaný. Se změnou vládní garnitury na základě parlamentních 

voleb v Srbsku se nová liberálněji orientovaná vládní koalice v čele s DS dostávala 

konfliktu s představiteli konzervativní DSS a SRS. Prosrbská politika v Kosovu tak byla 

často upozaděna před mocenskými boji kosovsko-srbských politiků s politickými 

představiteli v Bělehradu. Pokud kosovští Srbové, kteří stáli v čele paralelních 

politických struktur za DSS nebo SRS, nebyli ochotni plně spolupracovat s centrální 

vládou v Bělehradu, byli kosovo-srbští  lokální politici rychle vyměněni. Třecí plochou 

mezi „srbskými“ oblastmi v Kosovu a centrálním Srbskem se stala samotná politika 

vůči Kosovu. Byť se kosovští Srbové se Srby ze Srbska shodli, že Kosovo je integrální 

součástí Srbska, srbská zahraniční politika se v ostatních oblastech vůči Kosovu začala 

s příchodem nové vládní garnitury po roce 2008 postupně měnit. Srbská vláda si 

uvědomovala, že bez projevení „dobré“ vůle vůči Kosovu a navázání určitých vztahů s 

Kosovem jen těžko někdy bude moci vstoupit do EU.  Na druhou stranu nijak 

nezasahovala do konzervativních vyjádření kosovsko-srbských politiků, z nichž ti, co si 

nakonec uchovali své politické pozice, patřili často k nejradikálnějším představitelům 

SRS a DS vůbec. 

Chod politických a správních paralelních organizací v Kosovu byl závislý na 

financování a politické vůli Bělehradu. Jedna část kosovských Srbů si díky štědrým 

finančním příspěvkům žila na slušné životní úrovni, neměla tendence emigrovat do 

centrální části Srbska a odmítala využívat kosovských institucí v domnění, že 

neposkytují tak kvalitní služby jako ty, které byly zřizovány srbskou vládou. Druhá 

polovina kosovských Srbů brzy zjistila, že může profitovat z obou systémů a např. 

pobírat srbskou i kosovskou mzdu. Snaha Srbska zamezit styku kosovských Srbů 

s kosovskými institucemi se tak v tomto případě minula účinkem. 
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5 Vztahy mezi Kosovem a Srbskem, 2008 - 2013

Poté, co Kosovo vyhlásilo v roce 2008 nezávislost, dialog mezi Kosovem a 

Srbskem prakticky na tři roky ustrnul na mrtvém bodě. Až v roce 2011 se EU za 

přispění politických představitelů Kosova a Srbska podařilo zprostředkovat první 

jednání o normalizaci vztahů mezi oběma zeměmi. Započetí rozhovorů předcházelo 

jednak vydání stanoviska Mezinárodního soudního dvora (International Court of 

Justice, ICJ), že se Kosovo vyhlášením nezávislosti nedopustilo porušení 

mezinárodního práva a také to, že EU začala tlačit na Srbsko, že pokud se chce stát 

v dohledné době členským státem, mělo by vztahy s Kosovem zlepšit. Podmínkou EU 

však nebylo, že by Srbsko muselo uznat Kosovo jako suverénní stát. Do roku 2013 se 

uskutečnila řada jednání mezi nejvyššími představiteli Kosova a Srbska, které vyústila 

v přijetí dosud nejdůležitější právní normy, která potvrdila narovnání vzájemných 

vztahů a zásadně upravila životní podmínky Srbů v Kosovu. 

Oponuji názoru, že se kosovští a srbští představitelé problematikou kosovských 

Srbů zabývali během jednáních pod dohledem EU jen poskrovnu. Již od začátku jednání 

přisuzovaly obě strany vyřešení kosovských Srbů primární význam a  v rámci 

technických hovorů od března 2011 se dařilo dojednávat smlouvy, které pak měly 

zásadní dopad i pro Srby v Kosovu, byť to na první pohled nemusí být patrné.163

V kosovsko-srbských vztazích nelze opomenout roli mezinárodního 

společenství. Rick Fawn a Oliver Richmond upozorňují na problém tzv. etnické 

suverenity Stephena Krasnera,  která navenek přiznává určitému území svrchovanost, ta 

je však ve skutečnosti omezena na úkor mezinárodních aktérů. Autoři zdůraznili, že 

vztahy mezi mezinárodním společenstvím a lokálními aktéry jsou důležitější pro 

stabilitu balkánského regionu než vztahy mezi regionálními aktéry.164 Např. Sumantra

Bose pojmenovala Kosovo jako „výtvor mezinárodních organizací“. Lze skutečně říci, 

že Kosovo v mnoha aspektech vypadá jako věrná kopie multikulturních a občanských 

                                               
163 Např. Filip Ejdus, The Brussels Agreement and Serbia’s National Interests: A Positive Balance Sheet?
(Bělehrad: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2014), 2 - 3, http://www.kas.de/wf/doc/kas_12788-1442-1-
30.pdf?140428121637 (staženo 29. 4. 2015).
164 Rick Fawn a Oliver P. Richmond, „De Facto States in the Balkans: Shared Governance versus Ehtnic 
Sovereignty in Republika Srpska and Kosovo“, in Journal of Intervention and Statebuilding 3, č. 2 
(2009): 205 – 238, http://dx.doi.org/10.1080/17502970902830026 (staženo 5. 4. 2015).
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zřízeních v západoevropských demokraciích.165

Fawn a Richmond se ale spíše kloní na místo etnické suverenity k používání 

pojmu „vládní suverenita“, která se zaměřuje na vazby mezi lokálními hráči. Vládní 

suverenita pak úzce souvisí s „etnickou suverenitou“, kdy jednotlivé etnické skupiny se 

chovají tak, jako by patřily mezi nezávislé entity.166

5.1 Jednání mezi Kosovem a Srbskem 2008 – 2013

Většina hovorů na nejvyšší politické úrovni mezi prezidenty, premiéry a 

ministry zahraničních věcí Kosova a Srbska se uskutečnila mezi říjnem 2012 a zářím 

2013 na vrcholné úrovni mezi premiéry obou zemí v Bruselu, přičemž technický dialog 

pod dohledem EU mezi Kosovem a Srbskem probíhal od března 2011 do února 2012.167

Přímá  jednání mezi Kosovem a Srbskem ohledně kosovských Srbů se týkala spíše až 

po skončení technického dialogu, ale jak bylo uvedeno v úvodu kapitoly, smlouvy 

přijaté během března 2011 až února 2012 měly na kosovské Srby bezprostřední 

dopad.168

Kromě toho, že oficiální představitelé Kosova a Srbska  spolu komunikovali na 

nejvyšší politické úrovni, pro udržování styků s Kosovem sloužilo ministerstvo pro 

Kosovo a Metohiji – od července 2012 pak Úřad pro Kosovo a Metohiji. Ministerstvo 

zahraničních věcí postupně převzalo od ministerstva pro Kosovo a Metohiji jeho agendu 

týkající se Kosova a jeho suverenity, zatímco ministerstvo pro Kosovo a Metohiji se 

výhradně soustředilo na kosovské oblasti, kde přebývali Srbové. Jelena Obradović-

Wochnik a Aleksandar Wochnik se domnívají, že k přerozdělení agendy srbských 

ministerstev došlo poté, co Srbsko začalo vnímat Kosovo jako zahraniční subjekt. 

S tímto tvrzením nemohu souhlasit. Je pravděpodobnější, že když srbská vláda 

přistoupila k přerozdělení agendy mezi ministerstvo pro Kosovo a Metohiji a 

                                               
165 Sumantra Bose, „The Bosnian State a Decade after Dayton“, in International Peacekeeping 12, č. 3 
(2006): 322 – 335, 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13533310500074028?journalCode=finp20#.VTUJrs6WVE
4 (staženo 20. 4. 2015). 
Gëzim Krasniqi, „Overlapping jurisdiction, disputed territory, unsettled state: The Perplexing Case of 
Citizenship in Kosovo“, in Citizenship Studies 16, č. 3 – 4 (2012): 353 – 366, 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13621025.2012.683214#.VTUKLM6WVE4 (staženo 11. 3. 
2015). 
166 Fawn a Richmond, „De Facto States in the Balkans“, 205 – 238. 
167 Shpend Kursani, Violeta Haxholli a Gent Gjikolli, Kosovo in Regional Context: Bilateral Political 
Relations (Priština: KIPRED, 2014), 37,
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ministerstvo zahraničních věcí, zcela si neuvědomila, jaké interpretace to může 

způsobit. Zůstává také otázkou, zda v rámci transformace ministerstva pro Kosovo a 

Metohiji na úřad pro Kosovo a Metohiji se nesnažila srbská vláda ulehčit končícímu 

ministerstvu narůstající agendu tím, že část odpovědnosti přenesla na ministerstvo 

zahraničí.  Kromě ulehčení v činnosti ministerstvu pro Kosovo a Metohiji se zas toho 

tolik nezměnilo, srbská politika vůči Kosovu zůstala stejně konzistentní jako předtím.169

5.1.1 Návrhy na řešení situace kolem kosovských Srbů 2008 - 2011

Generální tajemník OSN po konzultaci s představiteli Srbska, USA, EU a Ruska 

s ohledem na napjatou situaci v Kosovu během roku 2008 navrhl šestibodový plán. 

Kosovský prezident Fatmir Sejdiu a premiér Hashim Thaçi označili návrh jako snahu 

vymanit severní Kosovo z Kosova. Kromě toho, že plán počítal se zřízením neutrální 

mise EULEX pod záštitou UNMIKu, tak zároveň navrhoval, aby regiony s převahou 

srbského obyvatelstva v oblasti policie, justice, cel a hranic, dopravy, přepravy a 

infrastruktury a kultury spadaly pod správu UNMIK. Podle kosovského prezidenta 

Fatmira Sejdiua a premiéra Hashima Thaçiho by de facto došlo k vymanění severního 

Kosova od zbytku Kosova, což nemohla vláda připustit a odmítla plán 

implementovat.170  

S podobnými plány jako OSN na řešení palčivého problému Srbů v Kosovu 

přicházeli i kosovští nebo srbští představitelé. Např. v roce 2010 ICO a kosovská vláda 

předložily tzv. Strategii pro severní Kosovo (Strategy for northern Kosovo). Tato 

strategie si stanovila několik cílů. Kromě úspěšnější implementace kosovského práva 

v severní oblasti Kosova navrhovala i další decentralizaci a zřízení municipality Severní 

Mitrovica a celkové zlepšení sociálních a ekonomických podmínek v severním Kosovu. 

Aby se mohla zlepšit sociální a ekonomická situace na severu Kosova, tak muselo být 

přijata lepší opatření, která by zajistila větší právní dohled nad severní částí Kosova. 

Krom jiného však plán přijatý ICO a kosovskou vládou upozorňoval, že kosovští

Srbové ze severního Kosova, kteří byli svolní spolupracovat s kosovskými institucemi, 

                                                                                                                                         
168 Beha, „Disputes over the 15-point Agreement“, 1 – 20.
169 Jelena Obradović-Wochnik a Alexander Wochnik, „Europeanising the „Kosovo Question“: Serbia 
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byli šikanováni ze strany srbských nacionalistů a paralelních úřadů. Na strategii 

zareagovalo Srbsko tím, že rozšířilo paralelní instituce v „srbských“ municipalitách a 

plán Kosova a ICO definitivně uzavřelo, když v roce zvětšilo justiční sbor v Severní 

Mitrovici o 32 soudcích a státních zástupcích. Když nakonec strategie vzala za své, 

Kosovo a ICO se pokusily zřídit v Severní Mitrovici tzv. Centra občanských služeb

(Citizens Services Center, CSC), jehož existenci však ztěžovaly podle kosovských úřadů 

ataky srbských nacionalistů. 171 Na pokus o uvedení strategie do praxe, reagovalo Srbsko 

stížností na Kosovo u BR OSN, které pokusem implementovat strategii ohrozilo 

fungování „srbských“ oblastí na severu Kosova jako jednoho celku.172 I kosovští Srbové 

proti strategii protestovali. 

Shpend Kursani tvrdí, že to, že Srbsko přestalo protlačovat myšlenku rozdělení 

Kosova a přimknutí severokosovských oblastí s převažujícím srbským obyvatelstvem 

k Srbsku, zapříčinily dva faktory. První z nich bylo rozhodnutí ICJ, druhým pak 

intervence KFOR na severu Kosova v roce 2011, kdy mezinárodní společenství 

ukázalo, že nemíní podporovat jakékoliv náznaky možného štěpení územní celistvosti 

Kosova.  Pravdivost svého tvrzení Kursani zakládá na přípravě čtyřbodového plánu 

srbským prezidentem Tadićem v roce 2012, tzv. Platformě, ve kterém Tadić navrhnul 

zvláštní řešení pro severní Kosovo, řízení srbských klášterů, zvláštní práva pro Srby 

žijící v enklávách  a zavedení pravidel vztahujících se k majetku srbských občanů a 

Republice Srbsko. Je třeba podotknout, že se Kosovo za dohledu mezinárodního 

společenství nadále snažilo dovést CSP, co se týče vyřešení otázky srbské menšiny 

v Kosovu, až do konce.173

Není pochyb, že výše zmíněné dva faktory měly dopad na srbskou politiku vůči 

Kosovu. Kursani tvrdí, že Srbsko předpokládalo, že vydání Ratka Mladiće 

Mezinárodnímu soudnímu tribunálu pro bývalou Jugoslávii (International Criminal 

Tribunal for the former Yugoslavia, ICTY) mělo usnadnit přinejmenším rozdělení 

Kosova, které srbský prezident Tadić měl požadovat v létě 2011 i po vysoké 

představitelce EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (High Representative for 

Foreign Affairs and Security Policy) Catherine Ashton během setkání v Bělehradu, 

                                                                                                                                         
170 „Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo“, 
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171 Kursani, „A Comprehensive Vision for the North“, 9 – 10.
172 „Serbian President, in Security Council Meeting, Blames Unilateral Declaration of Independence for 
Deadly Violence in Kosovo“, 6353rd Meeting (červenec 2010), 
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které se týkalo přistoupení Srbska do EU.174 Z oficiálních vyjádření v prosinci 2011 

Tadiće není však patrné, že by podporoval myšlenku dělení Kosova.175

Srbská ústava z roku 2006 jasně definuje Kosovo a Metohiji jako neoddělitelnou 

součást Republiky Srbsko, rozdělením by tak Srbsko přišlo o část svého území včetně 

jihovýchodních oblastí, kde žije srbská majorita.  Nicméně ještě v února 2013 Dacić 

uvedl, že „stále věří, že rozdělení Kosova a segregace Srbů od Albánců by bylo

nejlepším řešením.176 Stěží si představit, že by na dělení Kosova přistoupilo 

mezinárodní společenství. Vyšla by vniveč několikaletá snaha ukázat, že Kosovo může 

fungovat jako multietnický občanský stát i po všem, co se v devadesátých letech na jeho 

území stalo. Pokud přišlo na řadu téma rozdělení Kosova, kosovští političtí představitelé 

opakovali jako jejich západoevropští kolegové argumenty, že by rozpad Kosova vyvolal 

destabilizaci regionu a otevřel staré teritoriální spory, které nebyly dosud vyřešeny, což 

se týká prakticky celého prostoru bývalé Jugoslávie.177

Michael Rossi upozorňuje, že návrh, který předložil prezident Tadić,  lze vyložit 

jako smíření se se ztrátou vlivu v některých „srbských“ oblastech v Kosovu. Tvrzení 

Rossiho nezní zcela nelogicky.  Situace v srbských enklávách jižně od řeky Ibar se za 

čtyři roky rapidně změnila. 178  V roce 2011 velká část kosovských Srbů aktivně 

participovala v kosovských administrativních a politických institucích, navíc udržování 

paralelních srbských institucích v těchto oblastech stálo Srbsko daleko větší úsilí než na 

severu Kosova. 

5.1.2 Jednání pod dohledem EU 2011 - 2013 

Poté, co ICJ rozhodl, že se Kosovo vyhlášením nezávislosti nedopustilo porušení 

mezinárodního práva,  Valné shromáždění OSN v rezoluci vyzvalo k navázání dialogu 

mezi Kosovem a Srbskem v zájmu zachování „dobrých sousedských vztahů“ mezi 

oběma zeměmi a pověřilo v Rezoluci č. 64/298  EU dohledem nad jednáními mezi 
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Kosovem a Srbskem.179

Rozhodnutí ICJ zcela změnilo postoj srbských politiků ke kosovské otázce. 

Oponenti vytýkali srbskému prezidentovi Tadićovi i ministrovi zahraničí Vukovi 

Jeremićovi, že selhali v  zahraniční politice vůči Kosovu.   Kriticky se k Tadićovi 

vyjádřil i např. vlivný politik Rada Trajković ze severu Kosova, proč Srbsko 

nepracovalo s několika strategiemi v rámci přístupu ke kosovské otázce. Zdůraznil, že 

Srbsko opakuje stále stejné chyby do kola už od dob vlády Miloseviće a je očividné, že 

tato konzistentní letitá politika nepřinesla dosud žádný pozitivní výsledek.180

Rozhodnutí ICJ vyvolalo v mnoha kosovských Srbech zděšení a proti výsledku ICJ se 

masově stavěli na odpor. Podle Dahlmana a Williamse právě chování kosovských Srbů 

umožňovalo, aby Srbsko mohlo legitimně označovat Kosovo jako součást svého území. 

Dahlman a William však podotkli, že vztahy Bělehradu vůči kosovským Srbům jsou 

poněkud ambivalentní – Srbsko nepodporuje snahy některých kosovských Srbů opustit 

Kosovo, i přestože tito Srbové byli v rámci Kosova v minulosti násilně přesidlováni do 

uměle vytvořených srbských enkláv.181  Je nutné zmínit, že někteří srbští politici jako 

např. tehdejší místopředseda DS Dragan Šutanovać vybízeli srbskou vládu k činnosti už 

v roce 2008, aby zaujala „potřebné“ kroky, které by ochránily Srby v Kosovu.182

Jak již bylo dříve uvedeno, v rámci tzv. technického dialogu začalo Kosovo a 

Srbsko jednat od 8. března 2011. Otázka kosovských Srbů se řadila k ústředním 

tématům hovorů mezi Kosovem a Srbskem od začátku jednání. Srbsko prosazovalo, aby 

kosovským Srbům byla deklarována širší autonomie, odmítlo však, aby totéž 

privilegium získali Albánci žijící na jihu Srbska. Vyřešení zejména statusu srbských 

oblastí na severu Kosova  mělo pro budoucnost Srbska nesmírný význam.  

Priština s Bělehradem jednaly mj. o volném pohybu osob, přechodech, 

dopravních značkách apod. V červenci 2011 Kosovo a Srbsko přijalo tři nové dohody, 

které se týkaly akceptování kosovských občanských průkazů k prokázání  identity 

v Srbsku, registrací a uznávání univerzitního vzdělání.183 Srbská opozice reagovala na 

uzavření dohody s velkou nevolí (především z řad DSS a SRS, SNS reagovala smířlivěji 

a vybízela pokračovat v dialogu), byť srbská vláda obhajovala tento krok jako pomoc 

                                               
179 Beha, „Disputes over the 15-point Agreement“, 1 – 20.
180 Jelena Obradović-Wochnik, „Europeanising the „Kosovo Question“, 1158 – 1181. 
181 Dahlman, „Ethnic Enclavisation“, 406 – 430.
182 „Serbia Must Cooperate with All in Kosovo, Minister“, 
http://www.balkaninsight.com/en/article/serbia-must-cooperate-with-all-in-kosovo-minister (staženo 23. 
4. 2015).
183 „Kosovo, Serbia Reach Breakthrough Deal“
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kosovským Srbům a odmítla jej označovat jako cestu k uznání kosovské nezávislosti.184

V září 2011 dosáhla kosovsko-srbská jednání dalšího pokroku a obě země podepsaly 

dohodu o povolení importu zboží z Kosova do Srbska.185 Každopádně Filip Ejdus 

upozorňuje, že výše zmíněné dohody nebyly tak výhodné pro Srbsko, jako pro Kosovo. 

Faktem je, a to zdůrazňuje i Ejdus, že přímo např. kosovským Srbům se jednání 

nevěnovala vůbec a kdyby nedošlo v severním Kosovu k protestům v létě 2011, dosud 

zůstává otázkou, jestli by se problém Srbů zejména na severu Kosova začal vůbec 

řešit.186

Poté, co sever Kosova zachvátily protikosovské demonstrace proti přijetí nové 

dohody o vývozu kosovských produktů do Srbska, srbská vláda trvala na tom, aby se 

začala řešit v rámci kosovsko-srbského dialogu otázka Srbů v Kosovu, a to se zvláštním 

důrazem na severní Kosovo.187 Do listopadu 2011 se obě země napadaly, kdo může za 

napjatou situaci v severním Kosovu, která v té době trvala již půl roku a kosovští 

Srbové se neměli k tomu, aby rozebrali barikády i přes zásah KFOR. Německá 

kancléřka Angela Merkel  v roce 2011 obvinila ze zranění dvou německých vojáků 

v misi KFOR Srbsko za to, že způsobilo situaci v severním Kosovu, která vedla ke 

střetům v roce 2011. 

Nutno říci, že předtím než kosovský premiér Thaçi poslal ROSU  na sever 

Kosova, aby sjednala pořádek, představitelé EULEXu varovali Thaçiho, že kosovská 

vláda nemůže na sever Kosova bezpečnostní jednotky. Byť mezinárodní společenství 

požadovalo po Kosovu, aby řešilo problém severní části Kosova, Kosovo se postavilo 

k dané problematice laxně a nesmířilo se s myšlenkou, že severní část Kosova je vnitřní 

záležitostí kosovských institucí a je nutné, aby kosovská vláda sama přijala potřebná 

opatření, která by vyřešila napjatou situaci v severní části Kosova, v kterých tvořili 

majoritu Srbové.188

V prosinci 2011 po jednáních Kosovo a Srbsko uzavřely dohodu o řízení hranic 

(Integrated Border Management Deal, IBM). Ta však do prosince 2012 nenabyla 

účinnosti. Podobně na tom byly i ostatní dohody v rámci technického dialogu, na jejichž 
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přijetí se dohodlo Srbsko a Kosovo. Srbsko na rozdíl od Kosova a EU očekávalo, že 

IBM umožní za podpory EU Srbům dozorovat u dvou oficiálních „hraničních“ 

přechodů kosovské celníky a  prezentovat svrchovanost srbských úřadů nad 

kosovskými. Je nutno říci, že návrh na IBM přišel z Bělehradu.  De facto až Dacić 

v červenci 2012 ve snaze nasbírat politické body především vně hranice Srbska, slíbil, 

že se jejich implementace posune výrazně vpřed. Nicméně situace se vyvinula tak, že 

kosovští Srbové překračují „hranice“ Kosova se Srbskem jinými cestami, než v rámci 

oficiálních přechodů a po Srbsku se pohybují na základě speciálních srbských povolení, 

které Kosovo považuje za nezákonné. Nekontrolování a obcházení hranic způsobuje 

nadále problémy s vybíráním cel a nepřehledností, kolik zboží je importováno do 

severního Kosova a pak dále na jih. Byť Srbové ze severu Kosova a Srbsko slíbili, že 

nebudou bránit naplnění jedné z dohod v rámci technického dialogu, zboží pro osobní 

potřebu Srbové danit nechtěli. I v této záležitosti však byl učiněn pokrok, když se Dacić 

a Thaci dohodli na dočasném řešení, kdy veškeré zboží proudící ze Srbska do Kosova 

bude zdaněno a zároveň dozorováno tříčlennou komisí 10 miliony eur ročně, které se 

vrátí do severního Kosova. Na čem se však Dacić s Thaçim nedohodli, kdo přesně bude 

zodpovědný za výběr a kontrolu vzniknuvší komise. V případě dohody o volnosti 

pohybu uzavřené v červenci 2011 nastaly rovněž určité těžkosti při její implementaci. 

V severním Kosovu nebyla dohoda akceptována vůbec. Kosovská vláda se začala v září 

2012 domáhat, aby kosovští Srbové používali výhradně kosovské automobilové 

dopravní značky bez možnosti volby, jak deklarovala původní dohoda. Kosovští Srbové 

a Srbsko se proti požadavku kosovské vlády postavili na odpor. V tomto nicméně došlo 

na začátku 2013 ke kompromisu obou stran. 189

Kosovští Srbové ze severu Kosova stejně jako srbská vládní opozice vedená 

SNS a DSS smlouvu odmítli jako akt, který dle jejich názoru potvrzoval nezávislost 

Kosova.190 Situace se změnila po parlamentních volbách, na základě kterých se DS 

dostala opět do opozice a Tadić byl v prezidentských volbách téhož roku vyměněn 

Tomislavem Nikolićem ze SNS. Důležité je zmínit, že se v Srbsku vytvářela vládní 

koalice několik měsíců. Složitá politická situace v Srbsku prodloužila jednání 
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s Kosovem. V Kosovu se však politika nevyvíjela zrovna v poklidném rytmu kvůli 

sporu o ústavní dodatky ke kosovskému prezidentství.

9. prosince 2011 Rada EU rozhodla, že udělí kandidátský status Srbsku až na 

základě výsledků jednání s Kosovem o severním Kosovu, a jednání přerušila do března 

2012.  Od 1. března 2012 Srbsko mělo kandidátský status do EU. Srbský prezident 

Boris Tadić při své návštěvě v Kosovu během Vánoc 7. ledna 2012, na dotazy místních 

médií uvedl, že Srbsko bude nadále podporovat chod srbských institucí na území 

Kosova. Kosovští Srbové ze severního Kosova nezůstali stát mimo kosovsko-srbská 

jednání a na základě referenda, které se uskutečnilo v polovině března 2012, odpovídali, 

zda souhlasí, že „ instituce tzv. Republiky Kosovo mají sídlo v Prištině“.  99,7 procent 

Srbů žijících na severu Kosova se vyslovilo proti existenci kosovských orgánů a 

v zásadě i proti kosovské vládě. Srbsko označilo konání referenda za „neústavní“, 

Entela Cukani však upozorňuje, že tak učinilo pod tlakem EU.191 Premiér Hashim Thaçi 

27. října 2012 zdůraznil, že „Kosovo bude fungovat jako celistvý státní útvar... 

Budoucnost srbských občanů i jiných na severu je se integrovat do kosovských 

institucí“.192

Ačkoli se může zdát, že cíle EU během jednání Kosova a Srbska byly naplněny, 

není to zcela pravda. Naopak tzv. europenizace neboli  unijních priorit na potencionální 

kandidáty z řad balkánských zemí do EU, probíhala problematicky. Srbsko veřejně

neproklamovalo změnu politiky vůči Kosovu, která by zajistila v regionu spolupráci a 

klid. Navíc hrozilo, že pokud by EU selhala, co se týče normalizace vztahů mezi 

Kosovem a Srbskem, vedlo by to k zničení veškerých snah EU o začlenění zemí 

západního Balkánu do EU. Dle Judy Batt EU vnímá Srbsko jako zemi, která bude 

zaručovat stabilitu v regionu kvůli své centrální poloze na Balkáně. Navíc v samotném 

kontextu politiky EU je kosovská otázka problematická hned ze dvou důvodů.  Prvním 

z nich je  to, jak Srbsko vnímá Kosovo, druhým pak, že přístup všech členských států 

EU vůči Kosovu nebyl konzistentní, byť členské státy souhlasily se zřízením  mise 

EULEX  v Kosovu, a EU do budoucna počítá s Kosovem jako jednou ze zemí, které 

vstoupí do EU.193
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Těsně předtím, než byl ukončen mezinárodní dohled nad Kosovem, vybídla 

Mezinárodní řídící skupina (International Steering Group, ISG) Srbsko, aby ukončilo 

chod paralelních institucí v severním Kosovu a v budoucnosti již zde neorganizovalo 

paralelní volby. Kursani zdůraznil, že ISG vůbec jako první, pokud se vezmou v potaz 

jen mezinárodní organizace i jednotlivé státy, veřejně Srbsko nařkla z toho, že zřizuje 

v Kosovu paralelní srbské orgány.194

5.1.3 Bruselská dohoda

Těsně před podepsáním První dohody o principech normalizace vztahů známé 

také pod názvem Bruselská dohoda (First Agreement on Principles Governing the 

Normalization of Relations), kterou podepsal v dubnu 2013 premiér Kosova Hashim 

Thaçi a předseda vlády Srbska Ivica Dačić, schválil srbský parlament (vláda SNS a 

SPS) na návrh srbského prezidenta Nikoliće a srbské vlády dokument, který upravil 

pravidla pro jednání Srbska s Kosovem v rámci jejich budoucích vztahů (tzv. Resolution 

of the National Assembly of the Republic of Serbia on Basic Principles for Political 

Talks with Interim Institutions of Self-Government in Kosovo-Metohija). Krom jiného 

Rezoluce obsahovala požadavek na širší  „teritoriální a politickou autonomii“ pro 

srbskou komunitu v Kosovu, jejíž představitelé se na přípravě daného materiálu 

podíleli. Dokument také obsahoval požadavek na vyřešení majetkových vyrovnání a 

zahrnutí kosovských Srbů do jednání mezi Kosovem a Srbskem. Kosovo rezoluci 

odmítlo akceptovat. EU k požadavkům, které byly obsaženy v Rezoluci, zaujala 

neutrální stanovisko a trvala na pokračování normalizačních jednání mezi Kosovem a 

Srbskem.195

Jak spěla kosovsko-srbská jednání k normalizační dohodě, napětí na severu 

Kosova se stupňovalo. Během prvních dvou měsíců roku 2013 docházelo opakovaně 

k násilným incidentům v oblastech s převahou srbského obyvatelstva. Srbové obvinili 

kosovskou vládu, že se snaží poškodit kosovské Srby, Kosovo naopak volalo po 

                                               
194 Kursani, „A Comprehensive Vision for the North“, 13 - 14.
Judy Batt, „The Question of Serbia,   Chaillot Paper no81 (srpen 2005), 8, 
http://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/ISS_EU_chai81e.pdf (staženo 29. 4. 2015). 
195 Ioannis Armakolas a Maja Maksimović, Serbia’s Resolution on Kosovo and Metohija. The Belgrade-
Priština Dialogue: Is there a Solution after the Resolution? (Atény: ELIAMEP, 2013), 1 - 2, 
https://www.academia.edu/3164014/Serbias_Resolution_on_Kosovo_and_Metohija_and_Belgrade-
Pristina_Dialogue (staženo 4. 4. 2015). 
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definitivním vyřešením otázky kosovských Srbů.196  

V květnu 2013 se Thaçi s Dacićem v Bruselu dohodli na implementačním plánu  

Bruselské dohody a srbský parlament ještě v květnu implementaci podpořil. Následně 

poté, co Kosovské shromáždění dohodu díky 84 poslancům schválilo, tak Evropská rada 

vydala prohlášení rozhodla, že přístupovým hovorům se Srbskem  a jednáním 

s Kosovem o Stabilizační a asociační dohodě (Stabilization and Association 

Agreement) nic nestojí v cestě a nejpozději v lednu 2014 by měl být učiněn pokrok 

v této záležitosti.  

Byť se Srbsko obávalo, že pokud by se kosovští Srbové začali více integrovat do

kosovských administrativních a politických institucích, znamenalo by to de facto uznání 

Kosova kosovskými Srby i Srbskem, podpisem Bruselské dohody de facto ztrátu 

stvrdilo. Srbsko a Kosovo v patnáctibodové smlouvě změnilo pro kosovské Srby na 

severu Kosova podmínky. Jeden z nejdůležitějších bodů zahrnoval vznik zvláštní 

administrativní jednotky (Association of Municipalities), která zahrnovala čtyři srbské 

municipality na severu Kosova, a získala volnou ruku v rozhodování o hospodářském 

vývoji, školství, zdravotní péči a plánech o další urbanizaci počítaje s tím, že centrální 

vláda může Asociaci poskytnout další kompetence kromě toho, že dohoda deklarovala 

nově vzniklé Asociaci také účast v KKK/SVZ. Další bod dohody pověřil Kosovský 

policejní úřad (KPS), aby vykonával náplň činnosti, pro kterou byl zřízen, i na severu 

Kosova. Pracovníci nově zřízené policejní struktury v severním Kosovu měli být 

placeni jen KPS. Oblastní velitel KPS pro čtyři severní municipality musel být vybrán  

z řad kosovských Srbů. Dohoda dále stvrdila požadavek Kosova, aby justice fungovala 

pod kosovskou správou.  V Severní Mitrovici začala fungovat druhá instituce 

Kosovského odvolacího soudu a Dohoda rovněž zavedla pravidlo, že v porotě této 

soudní instance musí převažovat kosovští Srbové nad ostatními komunitami v Kosovu.

Dohoda také naplánovala komunální volby na listopad 2013.197 Text smlouvy se celý 

zaměřuje na srbskou komunitu v Kosovu. Hlavní význam dohody však spočívá v tom, 

že došlo ke stvrzení legality paralelních institucí na severu Kosova, jejichž politické 

struktury byly stvrzeny  v komunálních volbách v listopadu 2013. Pro Kosovo i Srbsko 

znamenal souhlas se smlouvou značné výhody. Srbsko si zajistilo členství v EU a 

                                               
196 International Crisis Group, „Serbian and Kosovo: The Path to Normalization“, 3 – 4. 
197 Law 2013/04-L-199 on Ratification of the First International Agreement of Principles Governing the 
Normalization of Relations between the Republic of Kosovo and the Republic of Serbia, 
http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/Law%20on%20ratification%20of%20agreement%2
0-normalization%20of%20relations%20between%20Kosovo%20and%20Serbia.pdf (staženo 4. 4. 2015).
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potenciál stát se členem má po podepsání dohody i Kosovo. Smlouva potvrdila Kosovu 

jeho suverenitu nad severem Kosova a de facto nad celým územím Kosova, byť žádná 

formule ve smlouvě nezavázala Srbsko k tomu, aby uznal kosovskou nezávislost. 

Dacić Bruselskou dohodu charakterizoval jako „nejlepší příležitost, jakou Srbsko 

mohlo dostat“, zatímco první místopředseda vlády Aleksandar Vucić poznamenal, že je 

to „maximum, co jsme mohli udělat pro naše lidi v Kosovu“ a odmítl výklad, že by 

dohoda znamenala uznání Kosova. Naopak se oba shodli, že zajistila ochranu národním 

zájmům Srbska. Srbská opozice tento akt velmi zkritizovala. Podle lídra DSS Vojislava 

Koštunici a předsedy SRS Vojislava Šešelja  se srbská vláda na srbském obyvatelstvu 

dopustila zrady. Někteří politici z řad opozice jako např. Bogdanović z DS označil 

smlouvu za „druhý plán Martina Ahtisaaria.198

Např. podle Filipa Ejduse Srbsko podpisem smlouvy zajistilo, kromě jistého 

začlenění do EU, lepší životní podmínky pro kosovské Srby. Srbové ze severního 

Kosova vyšli na protest proti přijetí Bruselské dohody do ulic na protest. Svatý synod 

srbské pravoslavné církve rovněž odmítl nově nastolené podmínky akceptovat. Deda a 

Qosaj-Mustafa tvrdí, že průzkum v květnu 2013 ukázal, že byť kosovští Srbové ze 

severu Kosova odmítají Bruselskou dohodu, Srbové z jihovýchodní části Kosova ji 

uvítali. 

To, že Kosovo přistoupilo na Bruselskou dohodu, lze podle Adema Behy chápat 

jako souhlas s rozdělením Kosova na albánskou a srbskou část. Beha také upozorňuje na 

názory některých kritiků Bruselské dohody, že de facto legitimizací paralelních struktur 

hrozí Kosovu podobný osud vzniku podobného státního útvaru, jako je v Bosně a 

Hercegovině Republika Srbská (Republika Srpska). Na rozdíl od Bruselské dohody, 

Ahtisaariův plán autonomii pro „srbské“ municipality na severu Kosova ani jednou 

nezmínil. Nicméně kosovská vláda v čele s premiérem Thacim veřejně proklamovala 

dohodu jako výsledek budoucí integrace kosovských Srbů ze severu do kosovské 

společnosti a konec paralelních struktur. Asociace měla být zřízena po uskutečnění 

voleb v listopadu 2013. Kromě toho, že se měli do Asociace zapojit dosavadní „srbské“ 

municipality, bylo rozhodnuto o tom, že své zástupce budou moci vyslat do Asociace i 

kosovští Srbové z dalších obcí jižně od řeky Ibar, na které se dosud nevztahoval CSP.199

                                               
198 „Reakcije u Srbiji na briselski sporazum: Zatvara se teška epocha“, 
http://www.slobodnaevropa.org/content/reakcije-u-srbiji-na-briselski-sporazum-zatvara-se-teska-
epoha/24962982.html (staženo 29. 4. 2015).
199 Beha, „Disputes over the 15-point Agreement“, 1 – 20. Rossi, „Ending the Impasse in Kosovo“, 867 –
889.



68

Rossi se domnívá, že získaná autonomie kosovských Srbů na základě Bruselské 

dohody zamezí do budoucna jejich potencionálním separatistickým tendencím připojit 

se k Srbsku.  Podle Rossiho byla legitimizace paralelních institucí dokončena v rámci 

kosovských komunálních voleb v listopadu 2013. Stávající paralelní orgány byly 

zakonzervovány tím, že dosavadní političtí představitelé z řad kosovských Srbů 

kandidovali ve volbách a poté, co v nich zvítězili, se vraceli na dosavadní pozice 

v paralelních organizacích. Jak přibližuje kapitola o kosovských Srbech a Kosovu 

rozšířené pravomoci pro některé „srbské“ oblasti, nově tyto kompetence získala i  

municipalita Dragash/Dragaš, kde převažují Gorani, kteří považují za legitimní srbskou 

vládu.200

5.1.3.1Reakce	kosovských	a	srbských	konzervatistů

Přijetí Bruselské dohody vyvolalo bouřlivé reakce u albánských i srbských 

nacionalistů. Kosovští Srbové kromě masových demonstrací, na jejich organizaci se 

podíleli i představitelé srbské pravoslavné církve nebo pravicových hnutích, oficiálně 

požádali srbskou vládu o to, aby uspořádala referendum, v němž  by byla zodpovězena  

otázka, zda je třeba zahrnout tuto dohodu do srbského legislativního systému. Srbský 

kabinet však prosadil v parlamentu dohodu již na konci dubna 2013. Např. podle 

starosty Zubina Potoku Slavicy Ristiće podepsání dohody de facto způsobilo, že 

kosovští Srbové byli ponecháni nazdařbůh kosovské svévoli. Proti dohodě se postavil i 

starosta Severní Mitrovice Krstimir Pantić a další političtí představitelé ze severu 

Kosova. 201  Nacionalisté z řad kosovských Srbů v rámci politické strany Dveře (Dveri) 

označili Srby, kteří nějakým způsobem participovali na přijetí Bruselské dohody, jako 

zrádce.202

Problém vyvstává s vnímáním identity Albánců i Srbů. Albánci se totiž často 

neidentifikují jako Kosované, ale jako Albánci, kteří se nadále hlásí k albánským 

odkazům a symbolům – a tak je vnímají i Srbové. Proklamace Kosova jako občanského 

státu nenaplňuje v praxi své ideje – třetí největší strana v Kosovu Sebeurčení (Lëvizja 

                                               
200 Rossi, „Ending the Impasse in Kosovo“, 867 – 889.
201 Anneliese Dodds, Jelena Obradović-Wochnik a Ahmed Badran, „The New Institutionalism in the 
Context of Kosovo’s Transition: Regulatory Institutions  in Contested States“, in East European Politics
30, č. 4 (2014): 436 – 457, 
http://www.tandfonline.com/loi/fjcs21, (staženo 11. 3. 2015). 
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Vetevëndosje), která působí od roku 2011 v parlamentu uspěla ve volbách v roce 2011, 

protože vystupovala proti CSP a podporovala veřejně spojení s Albánií.203

Prokosovské Sebeurčení jakoukoliv autonomii pro sever Kosova odmítlo.

Sebeurčení již dříve prohlásilo, že Srby chápe jako občany Kosova, kteří mají stejná 

práva a povinnosti jako ostatní nemajoritní komunity v Kosovu. V čele se Sebeurčením

se uskutečnil protest proti ratifikaci dohody kosovským parlamentem. Policie zadržela 

na 70 demonstrantů. Jeden z čelních představitelů hnutí Shpend Ahmeti označil dohodu 

za smlouvu mezi „korupcí prolezlou kosovskou vládou a nacionalistickou srbskou 

vládou“.204

5.1.3.2 Změny	pramenící	z	Bruselské	dohody

Poté, co Bruselská dohoda vstoupila v platnost, nastaly v kosovské společnosti 

určité změny. Mimo jiné se i srbští Albánci se začali domáhat po vzoru kosovských 

Srbů více práv s vidinou, že by mezi Kosovem a Srbskem mohla být uzavřena další 

dohoda na způsob Bruselské smlouvy, která by  zajistila srbským Albáncům alespoň 

minimální práva, kterými disponují kosovští Srbové. 

Jak avizovala smlouva, v listopadu 2013 se uskutečnily v Kosovu komunální 

volby.205  Kosovští Srbové tyto volby tentokrát v plné míře nebojkotovali a zapojili se 

tak i municipality na severu Kosova, kde měla volební účast dosáhnout přes 20 procent 

bez municipality Zvečan. Zpráva ECMI ke komunálním volbám uvádí, že kromě střetů 

v Severní Mitrovici, Zvečanu a Parteš proběhly volby v klidu. V municipalitě Parteš, 

podobně jako v dalších jihovýchodních srbských municipalitách, dosáhla volební účast 

dokonce 64 procent. 206  Kosovští Srbové si zvolili celkem devět nových a jednoho 

staronového starostu. Občanská iniciativa (Gradanska  Inicijativa Srpska, GIS), složená 

z probělehradských stran, vyhrála ve většině municipalit s převahou srbského 

obyvatelstva, kromě Štrpce, ve kterých zvítězila SLS.207

                                                                                                                                         
202 „Serbian Rightists Charge Kosovo Deal as Treason“, http://www.balkaninsight.com/en/article/serb-
far-rights-accuse-officials-of-treason-over-kosovo-deal (staženo 29. 4. 2015). 
203 Ibid., 353 – 366.
204 Clark, „Kosovo’s Gordian Knot“, 526 – 547.
205 1. kolo se uskutečnilo 3. listopadu, druhé kolo pak 1. prosince.
206 Peter Geoghegan, „Serbs still find it hard living in Kosovo“, http://www.dw.de/serbs-still-find-it-hard-
living-in-kosovo/a-17239567 (staženo 6. 4. 2015).
207 Morina Engjellushe, Brussels „First Agreement“: A Year After (Priština: Konrad-Adenauer-Stiftung,  
2014), http://www.kas.de/wf/doc/kas_37608-1522-1-30.pdf?140429132226 (29. 4. 2015). 
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Největší násilnosti se odehrály v Severní Mitrovici, nacionalisté napadali ty, 

kteří se rozhodli jít k volebním urnám. Tam se také nakonec musely  komunální volby 

opakovat. Premiér Dačić nabídl kosovské vládě, že by Srbsko bylo ochotno povolat 

policii, aby sjednala v Severní Mitrovici pořádek. Kosovská vláda označila Dačićova 

slova za pokus o porušení integrity a suverenity země. 208

Podle dohody začalo záhy po implementaci probíhat „rušení“ paralelních 

bezpečnostních struktur. Podle plánu vznikla pozice oblastního velitele KPS pro Srby a 

vzniklo Policejní ředitelství – sever. O oblast justice se však rozhořel spor technického 

důvodu.209

Vznik Asociace pro kosovské Srby provází dosud řadu problémů. Ambiciózní 

plán na zřízení autonomní entity vzal za své poté, co se nebyla kosovská vláda schopna 

dohodnout se zástupci srbské komunity, jakými skutečnými pravomocemi by měla 

Asociace disponovat nebo jak by měla být instituce financována.  Kosovská vláda si 

zase stěžuje, že na severu Kosova nebyly zrušeny všechny paralelní instituce a nejsou 

ani v Srbsku uznávány kosovské univerzitní diplomy, jak deklarovala jedna z dohod 

v rámci technického dialogu.210 Srbská vláda vyčlenila v roce 2014 na chod paralelních 

institucí částku 500 milionů eur, což tvořilo jednu třetinu kosovského rozpočtu. S tak 

enormní sumou se příspěvky, mnohdy nedostatečné, nemohou se srbskými dotacemi 

porovnávat.211

5.2 Dílčí závěry

Zásadní dopad na vývoj kosovsko-srbských vztahů mělo v období let 2008 až 

2013 mezinárodní společenství, především OSN a EU. Kosovská vláda dlouhodobě 

požadovala po Srbsku, aby se vzdalo zřizování paralelních organizací v srbských 

oblastech v Kosovu. Nadále však trvalo na decentralizaci a naplňování Ahtisaariova

plánu. Zůstává však otázkou, do jaké míry to byla přání mezinárodních organizací a 

jejich jednotlivých složek, které v Kosovu působily, nebo iniciativa kosovské vlády. 

                                               
208 Peter Geoghegan, „Serbs still find it hard living in Kosovo“, http://www.dw.de/serbs-still-find-it-hard-
living-in-kosovo/a-17239567 (staženo 6. 4. 2015). 
209 Ejdus, „The Brussels Agreement and Serbia’s National Interests“, 6 - 7.
210 „Kosovo Accuses Serbia of Delaying Brussels Agreement“, 
http://www.balkaninsight.com/en/article/dialogue-minister-points-at-serbia-for-delays-in-normalization
(staženo 30. 4. 2015).
211 Leon Malazogu et al., eds., „Integration or Isolation? Northern Kosovo in 2014 Electoral Limbo“, 
http://www.cepolicy.org/publications/integration-or-isolation-northern-kosovo-2014-electoral-limbo
(staženo 20. 4. 2015).
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Od roku 2008 do roku 2011 neprobíhal mezi Kosovem a Srbskem žádný dialog. 

Situace se změnila poté, co ICJ vydal rozsudek, že se Kosovo jednostranným 

vyhlášením nezávislosti nedopustilo porušení mezinárodního práva následující 

rozhovory EU a Srbska o členství, kdy bylo Srbsku dáno najevo, že bez urovnání vztahů 

s Kosovem se nebude moci ucházet o místo v EU. 

První fáze jednání mezi Kosovem a Srbskem pod dohledem EU se konala 

v letech 2011 až 2013. Technický dialog  probíhal od března 2011 do února 2012 a 

předcházel jednáním na nejvyšší politické úrovni, které trvaly od října 2012 do září 

2013. Účastníci technického dialogu nastolili řadu problémů, které se bezprostředně 

dotýkaly kosovských Srbů. Implementace nových opatření, která měnila pravidla pro 

chod dvou přechodů z Kosova do Srbska, používání registračních poznávacích značek 

nebo zavedla cla na zboží dovážené ze Srbska, byla obtížná a trvala jeden až dva roky. 

Neochota změnit zavedený stav provázela jak srbské, tak i kosovské orgány a bylo těžké 

se dopracovat ke shodě. Nejdůležitější právní dokument, který byl mezi Kosovem a 

Srbskem přijat v dubnu 2013 a který zásadní měrou upravuje práva kosovských Srbů, se 

prakticky po dvou letech stále zavádí do praxe. Byť Bruselská dohoda poskytuje 

kosovským Srbům skrz vytvoření Asociace pro municipality silnou autonomii, tato 

zvláštní administrativní jednotka nebyla dosud zřízena. Přijetí Bruselské dohody byl 

krok první, nicméně zásadnější zůstává její uvedení do praxe, a ostatně i dalších dohod 

z technického dialogu,  a v tom kosovská i srbská vláda zatím zaostává. 
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Závěr

Srbská komunita v Kosovu ovlivňovala v letech 2008 až 2013 politiku Kosova i 

Srbska, ale i vztahy mezi Kosovem a Srbskem. Cílem práce bylo analyzovat vztahy 

mezi kosovskými Srby, Kosovem a Srbskem na základě konceptů „Triadic Nexus“ 

Rogerse Brubakera a „Quadratic Nexus“ Davida Smitha v letech 2008 až 2013.

Srbská komunita, která obývá severní a jihovýchodní část Kosova, jako 

národnostní menšina představuje ve zkoumané triádě mezi nacionalizujícím státem a 

externí národní domovinou nejdůležitějšího aktéra. Postoje srbské komunity na severu 

Kosova vůči Kosovu v letech 2008 až 2013 ovlivnily tři faktory. Zaprvé, kosovští 

Srbové neuznali nezávislost Kosova a sebe-identifikovali se jako občané Republiky 

Srbsko. Ze sociologických průzkumů vyplynulo, že pokud by se kosovští Srbové ze 

severu Kosova podvolili a integrovali se alespoň částečně do kosovských 

administrativních a politických institucí, vnímali by to de facto jako odsouhlasení 

kosovské nezávislosti.  Zadruhé, kosovští Srbové mohli bojkotovat kosovské instituce, 

protože na severu Kosova působily srbské paralelní zdravotnické, vzdělávací, 

bezpečnostní, ale i administrativní a politické instituce. Srbská vláda na jejich činnost 

poskytovala každý rok finanční dotace v hodnotě desítek milionů eur. Zatřetí,

bezprostřední geografická blízkost oblastí na severu Kosova, kde žila srbská majorita, 

s hranicemi Srbska, umožnila, aby kosovští Srbové ignorovali pokusy kosovské vlády 

zavést zde kosovskou správu. 

Srbská menšina zaujala částečně odlišný postoj k integraci do kosovských 

institucí. Příčinou byla nevýhodná geografická poloha, která zde zabránila většímu 

rozvoji srbských paralelních institucí. Spolupráce s kosovskými úřady a dalšími 

institucemi se stala pro tamní kosovské Srby životně nezbytnou. Především poté, co 

Srbsko rapidně snížilo počet paralelních institucí v jihovýchodním Kosovu. Na druhou 

stranu politické preference v srbských paralelních volbách, které se konaly i na 

jihovýchodě Kosova, ukázaly, že tamní Srbové spíše podporovali nacionalisticky 

orientované strany a hnutí, které trvaly na jednotě Srbska a odmítaly kosovskou 

nezávislost. Hypotéza, která předpokládala, že překážku pro integraci kosovských Srbů 

do kosovské společnosti představují tzv. paralelní instituce, se potvrdila. 

Kosovské úřady srbskou menšinu přímo neperzekuovaly, ačkoliv se zaváděním 

zákonů na ochranu menšin do praxe mnohdy otálely. Rozsáhlá práva, které kosovská 
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legislativa deklaruje srbské komunitě, kosovské úřady neposkytly, když např. nezajistily 

překlad úředních dokumentů do srbštiny nebo překladatele srbštiny při policejních 

výsleších. K závažným protiprávním jednáním ze strany kosovských úřadů však 

nedocházelo.

Hypotéza, která tvrdila, že čím větší míra samosprávy byla kosovským Srbů 

poskytnuta kosovskou vládou, tím více stupňovali nároky na autonomii, se nenaplnila. 

V rámci plnění decentralizačního plánu podle CSP Martina Ahtisaaria Kosovo poskytlo 

srbské komunitě řadu pravomocí. Do povědomí kosovských Srbů se však Ahtisaariův 

plán  dostal jako akt, který posvětil již v roce 2007 kosovskou nezávislost. Proto 

decentralizační opatření na základě CSP přijímala srbská komunita podezíravě a 

většinou odmítavě. Obávala se, že by podpořila nezávislost Kosova. Proto odmítla i 

Bruselskou dohodu, která  na rozdíl od Ahtisaariova plánu navrhovala poskytnout 

srbské menšině v Kosovu autonomii. 

Vztahy mezi kosovskými Srby a srbskými institucemi se v letech 2008 až 2013 

dostaly do roviny konfliktu. Část konzervativní SRS a DSS v Kosovu odmítla 

spolupracovat s „proevropsky“ orientovanou vládní koalicí, v jejímž čele stanula DS. Ta 

legálními, ale i ilegálními praktikami, vyměnila v paralelních srbských politických i 

administrativních institucích část nejhlasitějších kritiků z řad SRS a DSS. Většina jich 

však na své pozici zůstala až do roku  2013. V srbském parlamentu stála SRS a DSS od 

roku 2008 v opozici. Protichůdné postoje obou politických reprezentací se ukázaly 

zejména v roce 2011, když  srbské politické špičky započaly s Kosovem dialog o 

normalizaci vztahů a srbská komunita začala masově demonstrovat proti povolení 

vývozu kosovského zboží do Srbska. 

Srbská komunita, především na severu Kosova, a Srbsko zaujaly v letech 2008 

až 2011 vůči Kosovu odmítavé postoje navázat s kosovskými orgány dialog. 

Rozhodnutí ICJ, že se Kosovo vyhlášením nezávislosti nedopustilo porušení 

mezinárodního práva a intervence KFOR na severu Kosova v létě 2011 přinutily Srbsko 

přehodnotit do té doby  rezervovaný postoj vůči jednáním s Kosovem.  Když Rada EU 

posunula termín rozhodnutí, zda Srbsko získá kandidátský status nebo ne, na březen 

2012, Srbsko uzavřelo s Kosovem IBM, kterou de facto uznalo mezistátní hranice 

s Kosovem. Třetí hypotéza, která předpokládala, že Srbové na severu Kosova jsou 

příčinou sporů a destabilizačním a eskalačním prvkem, kromě vyhlášení nezávislosti 

Kosova, mezi Kosovem a Srbskem, se tak naplnila jen zčásti. Dohody uzavřené mezi 

Kosovem a Srbskem v rámci technického dialogu a jednáních mezi vrcholnými 
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kosovskými a srbskými představiteli v letech 2011 až 2013 pod dohledem EU, i přes 

odpor kosovských Srbů ukázaly, že Srbsko, aby bylo přijato do EU, bylo ochotno 

obětovat srbskou komunitu.  To dobře demonstruje přijetí Bruselské dohody a jejího 

implementačního plánu srbskou vládou, která mj. zrušila srbské paralelní instituce 

v Kosovu. 

OSN a EU se angažovaly ve vyřešení srbské komunity v Kosovu a nastolení 

stabilizace ve vztazích Kosova a Srbska po celé zkoumané období. Ačkoliv srbská 

komunita, zejména na severu Kosova, vnímala působení mezinárodních organizací v 

Kosovu jako nelegitimní zásah do suverenity Srbska, lze zhodnotit práci obou 

organizací za relativně úspěšnou. Kosovo a Srbsko mezi s sebou navázaly vztahy, bez 

ohledu na to, zda primárním důvodem bylo budoucí začlenění obou zemí do EU a do 

dalších mezinárodních organizací. 

Nejdůležitějším výstupem jednání mezi Kosovem a Srbskem a EU byla 

Bruselská dohoda, která měla definitivně vyřešit status srbské komunity v Kosovu. 

Nicméně dva roky po podepsání implementačního plánu nepřinesla Bruselská dohoda

očekáváné změny. Asociace pro municipality, která by měla poskytnout kosovským 

Srbům rozsáhlá autonomní práva, nebyla dosud zřízena a kosovští Srbové nadále 

lavírují mezi kosovskými a paralelními srbskými institucemi, na jejichž chod přispívá 

značnými finančními prostředky srbská vláda. Od roku 2008 Srbové ze severu Kosova 

postoj ke kosovským institucím nezměnili. V srbských oblastech na jihovýchodě 

Kosova probíhá nadále částečná integrace do kosovské společnosti. Vyřešení postavení 

srbské menšiny v Kosovu zůstává v plné implementaci Bruselské dohody Kosovem i 

Srbskem. 
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Summary

The thesis dealt with relations between the Serb minority in Kosovo, Kosovo 

proper and Serbia from 2008 to 2013. Two theoretical concepts provided the basic 

framework for the analysis. The concept “Triadic Nexus” by Rogers Brubaker and 

David Smith’s concept of “Quadratic Nexus”. Firstly, the Serb minority did not 

recognize Kosovo’s declaration of independence from 2008 and maintained its status as 

citizens of Serbia. Secondly, the parallel Serb institutions in Kosovo encompassed

medical, educational, security, administrative and political institutions. Serbia provided 

all the services to the Serb minority and the Serb minority did not have to cooperate 

with Kosovo authorities. Thirdly Serb municipalities in the north of Kosovo are located 

in close proximity to the Serbian state. It enabled Serb minority from the north to ignore 

Kosovo government’s attempts to implement Kosovo laws and assert its authority in 

this part of country. 

The Serb minority adopted a partly different stance on the integration into 

Kosovo institutions. The disadvantageous geographic location prevented the 

development of parallel Serb institutions. The Serb minority was forced to integrate into 

Kosovo society and cooperate with Kosovo authorities. However the results in parallel 

Serb election showed that the Serb minority in the southeast of Kosovo gave a 

preference the political parties and movements that refused to acknowledge Kosovo’s 

independence. The hypothesis that presumed that the parallel Serb institutions 

constituted the main obstacle for integration of the Serb minority into Kosovo’s society 

was confirmed. 

The Kosovo institutions did not persecute the Serb minority, although the 

implementation of the minority law by the Kosovo authorities was inconsistent. The 

hypothesis that claimed that Serb minority upped its claims for gaining of autonomy 

was not confirmed. Kosovo authorities gave extensive self-government rights to the 

Serb minority. The Serb minority was refusing these autonomy rights because she was 

afraid that it would amount to the recognition of the Kosovo’s independence. 

Relations between Kosovo Serbs and Serbia from 2008 to 2013 were adversarial. 

Conflicting attitudes were demonstrated particularly in 2011, when Serb political 

leaders began dialogue with Kosovo to normalize relations and the Serbian community 

began to demonstrate against the authorization of exports of Kosovo goods to Serbia.
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Both the ICJ ruling that Kosovo's declaration of independence did not amount to 

violation of international law and the KFOR intervention in the north of Kosovo in the 

summer of 2011 forced Serbia to rethink its previously reserved attitude towards 

negotiations with Kosovo. When the Council of the European Union postponed its 

decision on Serbia`s candidate status to March 2012, Serbia signed the IBM with 

Kosovo, which de facto recognized the interstate border with Kosovo. The third 

hypothesis, which assumed that the Serbs in the north of Kosovo caused destabilization 

and the escalation of relations between Kosovo and Serbia, was only partially fulfilled. 

Agreements concluded between Kosovo and Serbia in the framework of technical 

dialogue and negotiations between Kosovo and Serbian leaders from 2011 to 2013 

under the supervision of the EU, despite opposition from Kosovo Serbs, have shown 

that Serbia was willing to sacrifice the Serb community in order to get into the EU. This 

well demonstrates the adoption of the Brussels Agreement and its implementation plan 

by the Serbian government, which among other things abolished Serbian parallel 

institutions in Kosovo.
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