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Abstrakt 
Diplomová práce „Privatizace státních podniků v Bosně a Hercegovině 1995 - 2015“, 

analyzuje privatizaci po ukončení války v Bosně a Hercegovině (BaH) v kontextu 

duálního procesu transformace od války k míru (poválečná rekonstrukce) a od centrálně 

plánovaného hospodářství k liberálně tržní ekonomice. Práce analyzuje specifika 

privatizačního procesu v BaH jako jsou například přímé zapojení mezinárodního 

společenství, decentralizace procesu,  etnicizace a zneužívání privatizace pro naplnění 

nacionalisticky motivovaných politických cílů. Práce dochází k závěru, že privatizační 

proces byl mimořádně ovlivněn společenským rozdělením po etnických liniích, což 

mělo negativní vliv na ekonomickou bilanci země, sociální podmínky života obyvatel a 

reintegraci společnosti po válečném konfliktu z let 1992 - 1995. 

 

Abstract 
The diploma thesis „Privatization of the state-owned enterprises in Bosnia and 

Herzegovina 1995 - 2015“ analyses the privatization after the end of war in B&H in the 

context of dual transition from war to peace (postwar reconstruction) and from the 

centrally planned economy to liberal market. The thesis analyses the specifics of the 

privatization processes in B&H such as direct involvement of the international 

community, decentralization, ethnicization and misuse in order to reach the nationalist-

motivated political goals. The thesis concludes that the privatization process was 

extremely influenced by the division of the society along the ethnic lines which had a 

significant impact on the country’s economy, social conditions of the population and 

reintegration of the society after the war in 1992 - 1995. 
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Úvod 
 V prosinci 1995 byla na konferenci v Paříži uzavřena tzv. Všeobecná rámcová 

smlouva pro mír v Bosně a Hercegovině, známá jako Daytonská dohoda, či Daytonská 

mírová smlouva. Podpisem smlouvy byl ukončen tři a půl roku trvající konflikt v Bosně 

a Hercegovině mezi bosenskými Srby, bosenskými Chorvaty a Bosňáky a zároveň 

započalo nové období vývoje státu.1 Obsáhlý dokument Daytonské smlouvy stanovoval 

rámcový plán pro oddělení válčících stran a rekonstrukci válkou zničené země. Bosna  

a Hercegovina se měla stát multietnickým státem založeným na liberálně 

demokratických principech a tržní ekonomice. V rámci poválečné rekonstrukce státu 

mělo za výrazné asistence mezinárodních aktérů dojít k rozvoji demokratických 

institucí, obnovení dialogu mezi jednotlivými národy a ekonomické prosperitě. Právě 

hospodářský rozvoj a prosperita jsou považovány za jednu ze základních podmínek 

mírové koexistence společnosti. Pokud mají lidé práci a dostatek prostředků k vlastní 

obživě, jsou zároveň zajištěny lepší podmínky pro udržování demokracie, vlády práva, 

míru a rozvoje.2 Ekonomická situace v poválečné Bosně a Hercegovině se musela 

vyrovnávat nejen s následky válečného konfliktu, ale rovněž s následky socialistického 

systému hospodářství předválečné Jugoslávie. Mezinárodně řízená poválečná 

rekonstrukce vycházela z přesvědčení, že jedinou cestou k oživení ekonomiky je 

zavedení tržního systému hospodářství se silným soukromým sektorem. 

 Na základě zkušeností z tranzitivních ekonomik3 střední a východní Evropy byl tak 

v Bosně a Hercegovině zahájen proces, vycházející z pravidel a strategie tzv. 

Washingtonského konsensu, tedy makroekonomické stabilizace, liberalizace, 

deregulace a privatizace státem vlastněného kapitálu.4 Tento převzatý model tradičního 

neoliberálního pojetí ekonomické transformace však narážel na následky konfliktu, 

nefunkční institucionální nastavení státu a pokřivené vztahy mezi jednotlivými 

etnickými skupinami obyvatel. Mezinárodní společenství a bosenští obyvatelé se tedy 

museli vyrovnat zejména se dvěma úrovněmi transformačního procesu – od války 

                                                
1 Uvedené pojmenování tří konstitutivních národů je používáno v celé práci. Ve starší literatuře lze pro 

označení Bosňáků nalézt pojmy jako „bosenští Muslimové“ nebo „Muslimové“. 
2 Mír jako podmínka ekonomického rozvoje je základním konceptem většiny akademiků, kteří se zabývají 

vztahem míru a ekonomické prosperity v rozvojových zemích. Viz Alessina Alberto, Political instability 
and economic growth  (Boston: Harvard University, 1992).   
3 Více o pojmu „tranzitivní ekonomika“ viz Drahokoupil Jan, Myant Martin, Tranzitivní ekonomiky. 
Politická ekonomie Ruska, východní Evropy a střední Asie (Praha: Academia, 2013) 148. 
4 Washingtonský konsensus je soubor deseti pravidel pro pomoc rozvíjejícím se státům. Byl sepsán v roce 
1989 ekonomem Johnem Williamsonem a vychází ze zkušeností Světové banky a Mezinárodního 

měnového fondu. 
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k míru a od socialismu s centrálně plánovaným hospodářstvím k liberální demokracii 

s tržní ekonomikou.  

Zásadním komponentem ekonomické transformace měla být privatizace státem 

vlastněného kapitálu. Po demokratických převratech na konci osmdesátých let 

dvacátého století ve státech střední a východní Evropy byla privatizace shledávána jako 

nutný prostředek k oživení ekonomiky. V případě poválečné Bosny a Hercegoviny byla 

privatizace z hlediska mezinárodních aktérů vedle tohoto účelu ještě považována za 

proces, který měl naplňovat obecný záměr poválečné rekonstrukce a budování míru. 

Prostřednictvím zvyšování počtu pracovních míst měl soukromý sektor pomoci 

překonat rozvrácenou ekonomiku. Bosensko-hercegovskému obyvatelstvu měly být 

poskytnuty patřičné prostředky k obživě a tím zároveň dáno více důvodů k udržování 

míru. Funkční soukromý sektor měl vytvořit podmínky, které by usnadnily návrat 

uprchlíků, vnitřně vysídlených osob a demobilizovaných vojáků do společnosti. Stejně 

tak se měl stát oporou pro vytvoření základního institucionálního nastavení.5 

Demokratická a mírová společnost měla být vystavěna na základech silného 

soukromého sektoru s dostatkem pracovních míst a ekonomické prosperity země.   

V předkládané diplomové práci bude analyzován proces privatizace státních 

podniků v poválečném a postsocialistickém prostředí, jakým Bosna a Hercegovina po 

roce 1995 byla. Implementace privatizačních programů a jejich úspěch záleží vždy na 

politickém a společenském kontextu, ve kterém je privatizace realizována. Vnější 

faktory vyplývající z prostředí a klimatu dané doby jsou natolik zásadní, že ovlivňují 

samotný výsledek a úspěšnost celého procesu. Privatizace má vést k větší ekonomické 

efektivitě, růstu životní úrovně obyvatel, větší kvalitě produktů, inovacím, vyšším 

platům, vyššímu počtu pracovních míst a celé řadě dalších pozitivních důsledků.6 

Empirická zkušenost států, které prošly významnými vlnami privatizace však ukazuje, 

že základním determinantem úspěchu privatizace je politicko-ekonomický kontext. 

Privatizace není technickou záležitostí, pouhou ekonomickou reformou či – jak bývá 

často uváděno – pouhou změnou vlastnické struktury podniku. Je to komplexní proces 

s významným vlivem na životní podmínky obyvatelstva, jehož výsledek je dopředu 

těžko předvídatelný. Technický přístup k privatizaci, který ji považuje za v podstatě 

jednoduchý systém převedení státního vlastnictví do soukromých rukou, může být 

                                                
5 Gerson Allan, Colletta Nat, Privatizing peace: From Conflict to Security (Boston: Brill, 2001) 122. 
6 Bornstein Morris, Privatization in Central and Eastern Europe: techniques, policy options and economic 
consequences. In: Czaba Laszlo, Privatization, Liberalization and Destruction (Dartmouth: Dartmouth 
publishing, 1994) 53. 
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uplatněn pouze za předpokladu, že každý potenciální účastník procesu má stejné 

množství informací a kapitálu. V naprosté většině případů však privatizace nahrává 

úzké skupině jedinců napojených na státní struktury, kteří mají dostatek kapitálu  

i informací. V případě privatizace v postkomunistických zemích se jednalo  

o komunistickou nomenklaturu, manažery státních podniků či významné hráče šedé 

ekonomiky. V extrémních případech pak privatizace může vést k vytvoření skupiny 

oligarchů a k situaci, kdy je stát de-facto ovládán ekonomickými zájmy této skupiny.7  

Při pohledu na poválečnou situaci v Bosně a Hercegovině je třeba zohlednit dva 

faktory, které významně ovlivnily privatizační proces: dědictví socialismu a dědictví 

války. Socialistické zřízení za sebou zanechalo relikty státem řízené ekonomiky  

a komunistickou nomenklaturu, která během první poloviny devadesátých let účelově 

vyměnila komunistickou ideologii za nacionalismus, aby oslovila co největší počet 

voličů. Válka vytvořila z ekonomického hlediska masivní prostor pro vzestup šedé 

ekonomiky, z níž profitovali především vůdci ozbrojených skupin, lokální lídři  

a mafiánské struktury. Lidé z těchto skupin, mezi kterými lze jen těžko identifikovat 

dělící hranici, se poté stali hlavními elitami v zemi a klíčovým partnerem 

mezinárodního společenství při poválečné rekonstrukci země i samotné privatizaci.  

Předkládaná práce tedy analyzuje proces privatizace v Bosně a Hercegovině, 

implementovaný v poválečném a postsocialistickém prostředí za výrazné asistence 

mezinárodních aktérů. 

Obsah práce, vymezení tématu a použité metody 
V první kapitole se tato diplomová práce zabývá teoretickými přístupy 

k poválečné rekonstrukci země a privatizaci. Jelikož byla privatizace integrální součástí 

poválečné rekonstrukce státu, je zde vytvořen teoretický rámec uplatnitelný k analýze 

privatizace v kontextu duálního procesu poválečné a postsocialistické transformace. Na 

jeho základě jsou poté identifikovány klíčové problémy privatizačního procesu v Bosně 

a Hercegovině. Druhá kapitola se věnuje nastínění politického, ekonomického  

a společenského kontextu Bosny a Hercegoviny po roce 1995, tedy výchozím 

podmínkám pro spouštění privatizačního programu. Jak bylo již řečeno v úvodu práce, 

okolnosti poválečného vývoje země byly zásadní pro privatizaci a její výsledky. Třetí 

kapitola je zaměřena na analýzu samotného privatizačního procesu státních podniků 

v kontextu budování státu a mezinárodní pomoci s poválečnou rekonstrukcí. Důraz je 

                                                
7 Např. Ukrajina, nebo Rusko za vlády Borise Jelcina. 
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kladen především na negativní jevy spojené s privatizací v Bosně a Hercegovině jako 

tzv. etnicizace, korupce, klientelismus, zneužívání kuponů atd.  Čtvrtá kapitola se 

věnuje zhodnocení úspěchů a neúspěchů privatizačního procesu. 

Z časového hlediska je těžiště práce vymezeno lety 1995–2015, nicméně 

zejména kapitola věnující se poválečnému kontextu se neobejde bez exkurzu do 

osmdesátých a počátku devadesátých let dvacátého století, kde leží většina příčin 

problémů bosensko-hercegovského poválečného hospodářství. Je však třeba 

poznamenat, že privatizace v Bosně a Hercegovině doposud nebyla formálně ukončena 

a celá řada podniků je privatizována i v současné době. Z teritoriálního hlediska je práce 

soustředěna na Bosnu a Hercegovinu s příslušnými vazbami bosenských Chorvatů na 

Chorvatsko a bosenských Srbů na Srbsko resp. Svazovou republiku Jugoslávii. 

Diplomová práce je z metodologického hlediska případovou studií, analyzující 

proces privatizace na příkladu konkrétního státu. Použitými metodami jsou především 

obsahová analýza primárních pramenů a sekundární literatury. Informace získané 

prostřednictvím analýzy pramenů a literatury byly ověřovány v rámci terénního šetření 

formou neformálních rozhovorů s pracovníky privatizovaných podniků a se zástupci 

mezinárodních organizací, donorů a státních úřadů v Bosně  Hercegovině.8  

Cíl práce 
 Privatizace státem vlastněného kapitálu je součástí ekonomických reforem, ke 

kterým docházelo po celém světě od sedmdesátých let dvacátého století. Velmi 

důležitou úlohu hrály privatizační procesy v období transformace postsocialistických 

států po roce 1989. Zatímco většina států středovýchodní Evropy a bývalého 

Sovětského svazu nastoupila cestu ekonomické transformace a privatizace ihned po 

pádu komunistických režimů, státy bývalé Jugoslávie musely nejprve projít cestou 

složité dezintegrace, která měla přímý vliv na pozdější ekonomickou transformaci. 

Vývoj poválečné Bosny a Hercegoviny byl zpracován celou řadou autorů, nicméně 

v těchto pracích je často kladen důraz na politické procesy a mezinárodní snahu o 

implementaci podmínek Daytonské mírové smlouvy. Ekonomický vývoj byl 

zpracováván jen okrajově a především z makroekonomického hlediska. Ambicí této 

práce je tedy syntetizovat poznatky z obou disciplín a poskytnout pohled na bosensko-

hercegovskou transformaci skrze privatizační proces. Celá řada současných problémů 

Bosny a Hercegoviny má příčiny právě v ekonomické transformaci ovlivněné dědictvím 

                                                
8 Např. UNDP, USAID, Stálá delegace EU, Transparency international v BaH a další 
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války a socialismu, proto mohou být závěry této práce přínosné pro výzkum vývojových 

trendů státu.  

Cílem předkládané práce je tedy analyzovat průběh privatizace státních podniků 

v Bosně a Hercegovině v letech 1995 - 2015, který probíhal v kontextu poválečné 

rekonstrukce státu a postsocialistické transformace. Analýza tématu by měla poskytnout 

odpovědi na klíčové otázky: 

1) Čím byl proces privatizace v Bosně a Hercegovině specifický? 
2) Jak byl průběh privatizace ovlivněn duálním procesem transformace Bosny  

a Hercegoviny?  
3) Jakým způsobem (jakými metodami?) byly konkrétní podniky privatizovány,  

a byl tento proces úspěšný? 
4) Jakou roli sehrálo v privatizačním procesu mezinárodní společenství? 

 
Práce si neklade za cíl vyvozovat obecné závěry pro privatizaci státních podniků 

v poválečném a postsocialistickém prostředí, nýbrž chce pouze analyzovat tento proces 

na konkrétním příkladu Bosny a Hercegoviny. Závěry práce však k tomuto výzkumu 

mohou přispět. Dosavadní výzkum v České republice se soustředil především na český 

případ privatizace z devadesátých let dvacátého století, případně na další státy 

středovýchodní Evropy. Z tohoto důvodu je předkládaná práce v českém akademickém 

prostředí ojedinělá. Ve světovém měřítku lze při výzkumu privatizačních procesů 

vysledovat dva přístupy. Jedná se o přístup „ekonomický“, kdy je privatizace 

posuzována z hlediska ekonomické prosperity daného státu, a o přístup „politický“, kdy 

je kladen důraz spíše na politické okolnosti a důsledky privatizačních procesů. 

Předkládanou práci lze zařadit spíše do druhé skupiny, nicméně kromě politické roviny 

je na stejnou úroveň stavěn i společenský kontext vyplývající z proběhnuvší války, 

který měl zásadní vliv na privatizační proces a jeho výsledky. Zvolený teoretický rámec, 

který kombinuje teoretické přístupy k privatizaci a poválečné obnově státu, poskytuje 

možnost pro analýzu privatizace ve velmi složitém politickém, bezpečnostním, 

historickém a společenském kontextu.  

Pro dosažení definovaných cílů a odpovědí na stanovené otázky vychází práce 

z předpokladu, že v roce 1995 došlo sice za výrazné mezinárodní intervence k uzavření 

míru mezi válčícími stranami, ovšem společenský konflikt dále pokračoval v latentní 

formě. V závislosti na tomto předpokladu lze poté vycházet z hypotézy, že privatizace 

byla zneužita politickými elitami ke koncentraci moci a oslabení protivníků. Vzniklé 

politické elity v sobě přitom kombinovaly relikty socialistické nomenklatury  
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a nacionalisticky orientovaných válečných lídrů. Z hlediska přístupu mezinárodních 

aktérů pak práce pracuje s hypotézou, že mezinárodní společenství nebylo schopno 

účinně ovlivňovat privatizační proces do té míry, aby předcházelo jeho zneužívání ve 

prospěch místních elit. 

Rozbor pramenů a literatury 
Zdroje, které byly použity pro zpracování diplomové práce, lze rozdělit do několika 

skupin. V teoretické části práce se jedná především o sekundární literaturu, která se 

věnuje teoretickým přístupům k privatizaci a poválečné rekonstrukci státu. Teorie 

privatizačních procesů byla v devadesátých letech dvacátého století zpracována mnoha 

autory. Pro účely této práce byly výchozími zdroji především publikace Morrise 

Bornsteina, Privatization in Central and Eastern Europe: techniques, policy options and 

economic consequences,9 Estrin Saula, Privatization in Central Eastern Europe,10 či 

dvojice autorů Martina Myanta a Jana Drahokoupila, Tranzitivní ekonomiky.11  

Tyto publikace patří k významným pracím o privatizaci a ekonomické transformaci  

ve středo- a jihovýchodní Evropě s důkladným teoretickým ukotvením, které sloužilo 

jako podklad pro teoretickou část předkládané diplomové práce. Ačkoli tato odborná 

literatura často analyzuje konkrétní příklady jednotlivých států regionu, Bosna  

a Hercegovina (a spolu s ní i většina států bývalé Jugoslávie) v ní bývá opomíjena,  

a to patrně z toho důvodu, že v době jejího vytváření probíhala na území bývalé 

Jugoslávie dezintegrace, přičemž část prostoru byla zatížena ozbrojenými konflikty, 

které ekonomické transformaci zabraňovaly.  

Teoretické přístupy k poválečné rekonstrukci státu byly zpracovány  

především v disciplíně bezpečnostních studií, kde jeden z hlavních myšlenkových 

proudů představuje tzv. Kodaňská škola reprezentovaná Peterem Wallensteenem, 

Oliverem Ramsbothamem, Michalem Lundem a řadou dalších autorů, pro které je 

typická analýza konfliktu na základě tzv. kontingenčního modelu, který umožňuje 

                                                
9 Bornstein Morris, Privatization in Central and Eastern Europe: techniques, policy options and economic 
consequences. In: Czaba Laszlo,ed., Privatization, Liberalization and Destruction (Darmouth: Darmouth 
publishing, 1994). 
10 Saul Estrin, ed., Privatization in Central Eastern Europe (London: Longman, 1994). 
11 Drahokoupil Jan, Myant Martin, Tranzitivní ekonomiky. Politická ekonomie Ruska, východní Evropy a 
střední Asie (Praha: Academia, 2013). 
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kromě analýzy válečných operací sledovat také přístupy mezinárodních  

aktérů vč. poválečné rekonstrukce státu.12 

Pro studium poválečného kontextu Bosny a Hercegoviny a samotného procesu 

privatizace bylo využito primárních pramenů i sekundární literatury. Z primárních 

pramenů lze uvést především samotný text Daytonské mírové smlouvy, zprávy 

mezinárodních organizací a institucí, které se přímo podílely na procesu poválečné 

rekonstrukce,13 výroční zprávy vládních institucí a statistická data vládních agentur. Zde 

je třeba zmínit statistické databáze Agentury pro privatizaci Federace Bosny a 

Hercegoviny a Investičně-rozvojové banky Republiky srbské, které obsahují aktuální 

data o privatizovaných podnicích v Bosně a Hercegovině.  

Z oblasti sekundární literatury práce často odkazuje na dva klíčové tituly. Jedná se 

knihu Timothy Donaise, The Political Economy of Peacebuilding in Post-Dayton 

Bosnia14 a publikaci Roberta Belloniho, Statebuilding and International Intervention in 

Bosnia.15 Oba tito autoři se věnují poválečnému vývoji Bosny a Hercegoviny, přičemž 

nezapomínají na ekonomickou transformaci včetně privatizace. O výsadním postavení 

těchto autorů svědčí i fakt, že naprostá většina dalších autorů (Florian Bieber, David 

Chandler, Marcus Cox, Michel Pugh a další) ve svých pracích často odkazují právě na 

Donaise a Belloniho. Pro práci bylo rovněž využito prací místních autorů z Bosny  

a Hercegoviny, především profesora ekonomické fakulty sarajevské univerzity Fikreta 

Čauševiće,16 či Sanely Bašić.17 Orientace v místní literatuře bývá do značné míry 

problematická s ohledem na nízkou objektivitu autorů a mnohdy znatelné emocionální 

zatížení, a to především v publikacích věnujících se válečnému konfliktu a jeho 

interpretacím. I proto je třeba k místním pracím přistupovat nadmíru kriticky. V českém 

prostředí se doposud uceleně problematice privatizace státních podniků v Bosně  

a Hercegovině dle dostupných informací nevěnoval žádný autor. Výjimku představuje 

vedoucí této práce Ondřej Žíla, který privatizační proces v BaH okrajově zmiňuje ve své 

                                                
12 srov.  Wallensteen Peter, Understanding Conflict Resolution (London: SAGE, 2002). a Lund Michael, 
Preventing Violent Conflicts: A Strategy for Preventive Diplomacy (Washington: USIP Press Books, 
1996.  
13 Světová Banka, Mezinárodní měnový fond, OBSE, Kancelář vysokého představitele OSN pro Bosnu a 

Hercegovinu 
14 Donais Timothy, The Political Economy of Peacebuilding in Post-Dayton Bosnia (London:Routledge, 
2005). 
15 Belloni Roberto, Statebuilding and International Intervention in Bosnia (London: Routledge, 2007). 
16 např. Čaušević Fikret, „Privetizacija i pokretanje ekonomije“, Forum Bosnae, č. 63, 12 – 14, roč. 2013. 
17 Bašić Sanela „(Post)dejtonska BiH: protivrječnosti postkonfliktne izgradnje mira“, Godišnjak 

Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“, vol.č. 1, 150 – 161, roč. 2011. 



  

9 
 

 

knize Jedna si jedina moja domovina?: Etnodemografické proměny Bosny a 

Hercegoviny v letech 1945 – 2013.18 

1. Teoretické vymezení práce 
Ve druhé polovině devadesátých let po ukončení válečného konfliktu byl v Bosně 

a Hercegovině zahájen proces poválečné rekonstrukce státu řízený mezinárodním 

společenstvím. Kromě fyzické rekonstrukce infrastruktury, budování institucí 

a občanské společnosti, bylo nutné rovněž oživení ekonomiky. Byl proto zahájen duální 

proces poválečné rekonstrukce a ekonomické transformace. Abychom mohli analyzovat 

proces privatizace v Bosně a Hercegovině, je třeba teoreticky vymezit, v jakých bodech 

se tyto dva procesy střetávaly. 

Cílem této kapitoly je tedy propojit teoretické přístupy k poválečné rekonstrukci 

a ekonomické transformaci a vytvořit tak rámec pro analýzu privatizačního procesu 

v poválečném a postsocialistickém prostředí, jakým Bosna a Hercegovina po roce 1995 

byla. V následujících částech budou nejprve představeny teoretické přístupy 

k poválečné rekonstrukci a budování míru. Následně pak bude rozebrána problematika 

privatizace v širším rámci ekonomické transformace. V závěrečné části kapitoly budou 

identifikovány klíčové problémy souběžné aplikace procesů poválečné rekonstrukce a 

ekonomické transformace. Otázka vztahu mezi budováním míru v poválečném prostředí 

a současnou aplikací mechanizmů tržního hospodářství je pro tuto práci klíčová a 

poskytne důležitý rámec pro analýzu privatizačního procesu v Bosně a Hercegovině. 

1.1. Poválečná rekonstrukce a peacebuilding 
Poválečná rekonstrukce a tzv. peacebuilding (budování míru) jsou souborem 

opatření a technik, která reagují na končící válku, a jejichž cílem je transformovat válku 

v trvalý a udržitelný mír.19 Tato opatření reagují na průběh samotného válečného 

konfliktu. Každý konflikt, ať už mezinárodní či vnitrostátní, lze analyzovat z hlediska 

jeho dynamiky a intenzity.20 Současné teoretické přístupy k řešení konfliktu se 

                                                
18 Žíla Ondřej, Jedna si jedina moja domovina: Etnodemografické proměny Bosny a Hercegoviny v letech 

1945-2013 (Praha: FF UK, 2014). 
19 „Válka“ je v tomto případě chápána jako pouze jedno ze stádií „konfliktu“ viz  Waisová Šárka, Řešení 

konfliktu v mezinárodních vztazích (Plzeň: Aleš Čeněk, 2011).  
20 Dynamika konfliktu je závislost chronologického průběhu událostí na intenzitě konfliktu. Existují různé 

způsoby jak měřit intenzitu konfliktu. Současným nejrozšířenějším způsobem je měření intenzity dle 

počtu obětí. 
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nejčastěji opírají o tzv. kontingenční model,21 který zkoumá závislost chronologického 

průběhu konfliktu na míře použití násilí. Na základě tohoto modelu lze odlišovat 

jednotlivá stádia či fáze konfliktu a přiřazovat k nim adekvátní techniky řešení ze strany 

mezinárodních aktérů. Tento přístup byl rozvinut během osmdesátých a devadesátých 

let dvacátého století a je používán celou řadou autorů, kteří se shodují na tom, že po 

uzavření míru přichází z hlediska mezinárodních aktérů na řadu techniky poválečné 

rekonstrukce a peacebuildingu.22 

 Definice pojmu „poválečná rekonstrukce“ není jednoduchá především z hlediska 

jeho širokého pojetí. Poválečná rekonstrukce bývá často spojována či zaměňována 

s anglickým pojmem „peacebuilding“ (budování míru); pro účely této práce jsou pojmy 

používány jako obsahově shodné a zaměnitelné.23 Bývalý generální tajemník OSN 

Boutros Boutros-Ghali definoval v roce 1992 peacebuilding jako „snahy o identifikaci a 

podporu struktur, které mají zájem o udržení míru a prosazování pocitu důvěry a 

dobrých životních podmínek mezi lidmi.“24 Dvojice autorů Taras a Ganguly definuje 

peacebuilding jako „politickou akci se záměrem představit udržitelnou strukturu 

sociální interakce v konfliktem postižené oblasti“.25 Ramsbotham, Woodhouse a Miall 

ve své knize „Contemporary Conflict Resolution“ představují peacebuilding jako 

integrální součást aktivit poválečné rekonstrukce.26 Obecně lze říci, že cílem poválečné 

rekonstrukce, či peacebuildingu je přispět k obnovení společenských, institucionálních a 

ekonomických struktur válkou poničené země. Z této podstaty musí poválečná 

rekonstrukce kombinovat politické a ekonomické komponenty tak, aby mohla účinně 

přispívat k rozvoji země. Odpovědnost, kterou na sebe přejímají mezinárodní aktéři 

v rámci poválečné obnovy rozvrácených států a území, často vede k vytvoření 

                                                
21 Rakouský politolog Friedrich Glasl v roce 1982 ve své práci Konfliktmanagement: Ein Handbuch für 
Führungskräfte, Beraterinnen und Berater poprvé představil pohled na konflikt jako na proces 

vyjádřitelný křivkou, která představuje závislost intenzity konfliktu na čase. Tento přístup poskytl 

badatelům možnost odlišit jednotlivé stupně intenzity konfliktu, které bylo možno analyzovat a přiřazovat 

k nim jednotlivé způsoby řešení.  
22 viz Lund Michael, Preventing Violent Conflicts: A Strategy for Preventive Diplomacy (Washington: 
USIP Press Books, 1996.; Waisová Šárka, Řešení konfliktu v mezinárodních vztazích (Plzeň: Aleš Čeněk, 
2011).; Ramsbotham Oliver, Woodhouse Tom, Miall Hugh, Contemporary conflict resolution 
(Cambridge: Polity Press, 2011). 
23 Ramsbotham, Woodhouse a Miall ve své knize „Contemporary Conflict Resoultion“ odlišují termíny 

peacebuilding, nationbuilding a statebuilding, lze však říci že poválečná rekonstrukce a peacebuilding 

jdou zaměnit. Viz Ramsbotham Oliver, Woodhouse Tom, Miall Hugh, Contemporary conflict resolution 

(Cambridge: Polity Press, 2011) 199. 
24 „An Agenda for Peace“, Oficiální stránky OSN, http://www.un-documents.net/a47-277.htm (staženo 

12.1.2016). 
25 Taras Ray, Ganguly Rajat, Understanding Ethnic Conflict (London: Longman, 2009) 148. 
26 Ramsbotham Oliver, Woodhouse Tom, Miall Hugh, Contemporary conflict resolution (Cambridge: 
Polity Press, 2011) 226–245. 
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komplexního systému tzv. přechodné správy.27 V rámci tohoto systému přejímá 

mezinárodní společenství moc nad určitým územím po omezenou dobu s cílem 

zamezení opětovného propuknutí konfliktu a politické a ekonomické obnovy země. Za 

formu přechodné správy se dá částečně považovat i poválečná Bosna a Hercegovina, 

kde má značný mandát k ovlivňování vnitřních politických procesů tzv. Vysoký 

představitel OSN, což je ad hoc zřízená funkce mezinárodního dohlížitele nad mírovým 

procesem a implementací Daytonské mírové smlouvy. (viz kapitola 2.1.) 

Z historického hlediska byly rekonstrukční aktivity a přechodná správa tradičně 

prováděny pod hlavičkou OSN a za účelem větší koordinace aktivit byla v roce 2005 

ustanovena tzv. Komise OSN pro peacebuilding.28 Aktivity jsou však téměř vždy 

multilaterálního charakteru a podílí se na nich koalice států, mezinárodních organizací, 

neziskových organizací a fondů. V případě Bosny a Hercegoviny to byly zejména OSN, 

NATO, Světová banka, Mezinárodní měnový fond, OECD a další. Pro účely práce je 

používán pojem „mezinárodní společenství.“ 

 Proces poválečné rekonstrukce zahrnuje mnoho aspektů, které mají vést k 

dosažení poválečné obnovy státu. Základní formy intervence lze rozdělit do několika 

oblastí: bezpečnostní, politická, ekonomická, psychologicko-sociální a mezinárodně-

právní.29 Z ekonomického hlediska je poválečná rekonstrukce zaměřena na kompletní 

obnovu infrastruktury, nastavení legislativního systému a nastartování finančních toků. 

Z hlediska fyzické obnovy je třeba v prvních krocích poválečné rekonstrukce zajistit 

dodávky elektrické energie, dopravní infrastrukturu a telekomunikace. Teprve až poté 

lze skrze individuální projekty začít vytvářet pracovní místa a rekonstruovat trh. 

Rekonstrukce trhu spočívá v podpoře legálního obchodování mezi jednotlivými 

subjekty. Ve chvíli, kdy je zajištěno fungování legálního trhu, lze přistoupit k potírání 

černého trhu a transformaci neformálních trhů v legální. V případě, že by se v rámci 

ekonomické rekonstrukce ihned přistoupilo k potírání černého trhu bez vytvořených 

legálních ekonomických struktur, nebyla by uspokojena poptávka zákazníků po zboží, 

čímž by opět došlo k hrozbě zvyšování intenzity konfliktu. Jednotlivé kroky v rámci 

                                                
27 Typicky platí pro peacekeepingové mise v Kosovu, Východním Timoru a částečně v Bosně a 

Hercegovině, kde má značný mandát Vysoký představitel OSN, ale správa státu je dána do rukou 

místních institucí. 
28 Resoluce OSN 60/180, dostupné z: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/60/180 
(staženo 14.7.2015). 
29srov.  Ramsbotham Oliver, Woodhouse Tom, Miall Hugh, Contemporary conflict resolution 
(Cambridge: Polity Press, 2011) 203. a Post Conflict Reconstruction task framework, CSIS-AUSA2002, 
dostupné z: http://csis.org/files/media/csis/pubs/framework.pdf (staženo: 16.10.2015). 
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rekonstrukce poválečné ekonomiky mohou mít různé podoby, které se odvíjejí od 

charakteru proběhnuvší války.30 

1.2. Privatizace v kontextu postsocialistické transformace 
Po pádu komunismu v zemích východního bloku na konci osmdesátých let 

dvacátého století nastalo ve státech střední a východní Evropy období transformace, 

tedy přechodu od socialistického systému k liberální demokracii. Nedílnou součástí 

tohoto procesu byl i přechod od centrálně plánovaného hospodářství k tržnímu modelu 

ekonomiky. Vodícím prvkem pro hospodářskou transformaci se stala strategie 

Washingtonského konsensu, který předpokládal omezení role státu v ekonomice a 

nastavení volného prostředí pro vznik tržních vztahů.31 Většina států aplikovala tzv. 

šokovou terapii, která předpokládala tři rychle za sebou provedené kroky k oživení 

ekonomiky: stabilizace, liberalizace a privatizace. Někteří autoři se snaží rozlišit ještě 

více kroků a člení proces ekonomické transformace na makroekonomické přizpůsobení, 

zavedení tržních vztahů, restrukturalizaci, integraci do světové ekonomiky a 

privatizaci.32 Zmíněné kroky měly být provedeny co nejrychleji, ideálně v období 

mocenského vakua, kdy komunistický režim již nedržel moc v rukou a nové struktury se 

ještě nestihly etablovat. Funkční trh měl poté nastartovat ekonomický růst. 

Výsledkem aplikace rychlého přechodu na tržní ekonomiku však byla ve většině 

států počáteční ekonomická stagnace a propad. Tržní prostředí nebylo schopno 

nastartovat ekonomiku, neboť mezi lidmi chyběl potřebný kapitál pro investice do 

privatizovaných podniků. Institucionální rámec, který by určoval tržní a společensko-

právní pravidla, nemohl být v takové rychlosti vybudován a na přechodné období vznikl 

systém, ve kterém neexistoval ani centrální plán ani trh. Toto institucionální 

a informační vakuum dávalo enormní prostor ke korupci a klientelismu a umožnilo 

dosluhující nomenklatuře a jedincům napojeným na mocenské struktury skrze 

privatizaci transformovat zbytky své moci do hmotného kapitálu skrze privatizaci 

státem vlastněných podniků. Otevřelo se pro ně tzv. okno příležitosti (window of 

                                                
30Post Conflict Reconstruction task framework, CSIS-AUSA 2002, dostupné z: 
http://csis.org/files/media/csis/pubs/framework.pdf (staženo: 16.10.2015). 
31 Přesvědčení pro použití strategie Washingtonského konsenzu vzniklo především proto, že se tato 
strategie osvědčila v sedmdesátých a osmdesátých letech ve Velké Británii a Latinské Americe, jeho 
implementace v postkomunistickém prostředí se však následně ukázala jako problémová.  
32 Bornstein Morris, Privatization in Central and Eastern Europe: techniques, policy options and 
economic consequences. In: Czaba Laszlo, Privatization, Liberalization and Destruction (Dartmouth: 
Dartmouth publishing, 1994) 233. 
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opportunity), kdy nastala možnost legalizovat výnosy své nelegální činnosti v šedé 

ekonomice, či převést stranický a státní majetek do svého osobního vlastnictví.  

Privatizaci lze ve zjednodušené rovině chápat jako změnu vlastnických struktur 

podniků. V procesu privatizace je vlastnictví a kontrola produktivní činnosti převedena 

z veřejného na soukromý sektor. Teoretické přístupy k privatizaci tvrdí, že 

na mikroúrovni má proces privatizace vést ke zvýšení efektivity činnosti podniku, tedy 

k maximalizaci zisku z minima zdrojů. Maximalizace zisku je hlavním cílem 

soukromého vlastníka, zatímco veřejný sektor jako vlastník je zatížen snahou o dosažení 

jiných cílů (např. vytváření pracovních míst i na úkor efektivity podniku). Podnik 

v soukromém vlastnictví čelí menšímu riziku manipulace skrze politické zájmy, může 

pružněji reagovat na informace, které přináší trh, a jeho výkonnost je ze strany vlastníka 

důsledněji monitorována, neboť vlastník má osobní finanční zájem na rentabilitě jeho 

aktivit.33  

Z hlediska makroekonomiky je pak soukromé vlastnictví lepší pro využívání zdrojů, 

které jsou distribuovány na základě informací z trhu. V centrálně plánovaném modelu 

hospodářství jsou naopak zdroje rozdělovány na základě politických rozhodnutí, 

což často vede k jejich neoptimálnímu rozložení a využívání. Někteří autoři tvrdí, že 

proces privatizace není pouze změna vlastnických struktur, ale i systematické snižování 

role státu v ekonomice a posilování role soukromého sektoru.34 

1.2.1. Cíle a metody privatizace 
Jedním z hlavních cílů privatizace je zavedení funkčního systému tržní ekonomiky, 

která se neobejde bez soukromého sektoru. Druhým zásadním cílem pro privatizaci je 

zvýšení produkce a ekonomické efektivnosti za stejnou vstupní cenu.35 Zvýšení 

produkce je dosaženo ve chvíli, kdy je stejné množství produktů vyrobeno za nižší 

náklady. Centrálně plánované hospodářství není schopno vysílat potřebné stimuly pro 

pracovníky a management podniků tak, aby byli motivováni ke zvýšení produkce za 

stejných vstupních nákladů, neboť je orientováno spíše na kvantitu produkce než na 

kvalitu výstupů a redukci vstupních nákladů. Naproti tomu podnik v tržním prostředí se 

snaží vyrobit co nejvíce produktů za využití minimálních vstupních nákladů.  

                                                
33 Tzv. Property rights theory, tj. teorie vlastnického práva. 
34 srov. Hemming Richard, Mansor Ali, Privatization & Public Enterprises (IMF Occasional Paper, č. 56, 

Washington DC: IMF, 1988) a Itaridis Demetrius, Hopps June Garry, eds., Privatization in Eastern and 
Central Europe:Perspectives and Approaches (Westport: Praeger Publishers, 1998). 
35 Bornstein Morris, Privatization in Central and Eastern Europe: techniques, policy options and 
economic consequences. In: Czaba Laszlo,ed., Privatization, Liberalization and Destruction (Darmouth: 
Darmouth publishing, 1994) 234 - 235. 



  

14 
 

 

Privatizace podniku tak může vést například k redukci spotřeby energie, materiálů, ale i 

pracovní síly. Stav, kdy jsou všechny vstupní zdroje plně využity a ekonomika tak 

neplýtvá svými zdroji, se nazývá „ekonomická efektivnost“. Pro některé státy, 

potýkající se s finančními problémy může být hlavním cílem privatizace snížení deficitu 

státního rozpočtu. Toho je však dosaženo pouze v případě, že podniky nejsou prodávány 

pod svojí nominální hodnotou.  

Pro naplnění cílů privatizace existují různé metody, nicméně před samotnou 

privatizací daného podniku je třeba určit orgány odpovědné za privatizaci. Nejčastější 

volbou v rámci států střední a východní Evropy bylo ustanovení tzv. privatizační 

agentury (nebo její obdoby), která byla zodpověděna za proces privatizace.36 

Následným krokem je určení hodnoty podniku. V postsocialistických zemích byl tento 

krok nadmíru složitý a to hned z několika důvodů: (1) Mnoho firem používalo budovy, 

stroje, pozemky a další vybavení patřící různým orgánům státní správy. Ve chvíli, kdy 

mělo dojít k privatizaci, orgány projevovaly zájem o jejich vlastnictví. (2) Některé části 

podniků, především pozemky, nebyly nikdy dříve ohodnoceny a jejich hodnoty musely 

být nově vypočítávány. (3) Státní podniky často svým zaměstnancům poskytovaly 

benefity ve formě bydlení, rekreace, dětské péče, kultury atd. V rámci privatizace 

mnohdy nebyl jasný statut ani hodnota těchto složek podniku. (4) Často existoval spor 

mezi jednotlivými úrovněmi státní správy o vlastnictví částí daného podniku. Z tohoto 

důvodu také nelze na stát nahlížet jako na jednoho aktéra v rámci privatizace, neboť 

jednotlivé složky státní administrativy měly vlastní zájmy.37 Zvolená metoda pro 

privatizaci konkrétního podniku vychází z možností a předpokladů budoucích vlastníků 

podniku. Různé metody se navíc dají kombinovat.  

Pro Bosnu a Hercegovinu po roce 1995 byly typické následující privatizační 

metody, které byly vesměs převzaty ze zkušenosti států střední a východní Evropy: 

1. Prodej prostřednictvím veřejné nabídky akcií: Stát veřejně nabídl podíly 

svého kapitálu (podniků, firmem atd.) k odkoupení občany nebo jinými 

subjekty. 

2. Prodej formou veřejného tendru: Stát nabídl podnik k odkoupení formou 

tendru. Investoři podávali nabídky na odkoupení. Tendr mohl být volný, 

ale častěji byly jeho podmínky upravovány tak, aby existovala jistota 
                                                
36 Bornstein Morris, Privatization in Central and Eastern Europe: techniques, policy options and 
economic consequences. In: Czaba Laszlo,ed., Privatization, Liberalization and Destruction (Darmouth: 
Darmouth publishing, 1994) 234 – 235. 
37 Saul Estrin, ed., Privatization in Central Eastern Europe (London: Longman, 1994) 34. 
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udržitelnosti podniku v dalších letech. Nový majitel se např. musel zaručit, 

že investuje určitou sumu do rozvoje podniku, splatí dluhy, najde nové 

odběratele apod. 

3. Prodej prostřednictvím veřejné aukce: Podnik byl veřejně vydražen. 

4. Přímá smlouva s investorem: Investor byl vybrán přímo státem a následně 

s ním byla uzavřena smlouva o prodeji. Smlouva mohla obsahovat podmínky 

např. o budoucích investicích, udržení počtu zaměstnanců apod.38 

Platebním prostředkem při užití výše zmíněných metod byl zejména finanční 

kapitál nebo tzv. kupony, které měly určitou hodnotu a byly rozdávány občanům. 

Výhoda kuponů spočívala v tom, že státní majetek mohl být jejich prostřednictvím 

rozdán široké veřejnosti. Ze států střední, východní a jihovýchodní Evropy byly kromě 

Bosny a Hercegoviny kupony využity především v České republice, Rusku, Polsku, 

Slovinsku a Bulharsku. V případě Bosny a Hercegoviny byly v různých případech 

privatizace použity kupony v kombinaci s finančním kapitálem nebo pouze samotné 

finance. O způsobu plateb pojednává detailněji kapitola 3.6. 

Z hlediska mezinárodního společenství byla privatizace v BaH považována za 

proces, který měl naplňovat obecný záměr peacebuildingu. Na činnost mezinárodního 

společenství v oblasti ekonomické transformace v Bosně a Hercegovině je třeba nahlížet 

z následující perspektivy. Prostřednictvím budování pracovních míst pomůže soukromý 

sektor rozpustit válečnou ekonomiku. Tím, že populaci budou poskytnuty patřičné 

prostředky k obživě, bude jim zároveň dáno více důvodů k udržování míru. Funkční 

soukromý sektor pomůže vytvořit podmínky pro návrat uprchlíků, vnitřně vysídlených 

osob a demobilizovaných vojáků do společnosti. Soukromý sektor rovněž může pomoci 

s vytvořením základního institucionálního nastavení.  39  

V následující části kapitoly bude ukázáno, že samotný mírový proces privatizace 

nemohl probíhat volně pouze díky ekonomickým reformám, ale že bylo třeba soustředit 

se na jeho průběh v širším kontextu duální transformace. 

1.3. Duální proces: poválečná a postsocialistická transformace 
V případě postdaytonského vývoje Bosny a Hercegoviny se střetávaly dva procesy, 

které byly nastíněny v předchozích částech: transformace konfliktu v trvalý a stabilní 

                                                
38 Vlastní zpracování dle Bornstein Morris, Privatization in Central and Eastern Europe: techniques, 
policy options and economic consequences. In: Czaba Laszlo,ed., Privatization, Liberalization and 
Destruction (Darmouth: Darmouth publishing, 1994).  
39 Gerson Allan, Colletta Nat, Privatizing peace: From Conflict to Security (Boston: Brill, 2001) 122. 
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mír, ke kterému mělo přispět mezinárodní společenství, a vytvoření tržního systému 

hospodářství z postsocialistické, válkou rozvrácené ekonomiky. Smyslem této kapitoly 

je poukázat, v jakých ohledech se tyto dva koncepty setkávají, v čem jsou si 

protichůdné, a poskytnout tak základní rámec pro analýzu privatizačního procesu 

v Bosně a Hercegovině. 

Jak již bylo řečeno, jedním z cílů poválečné rekonstrukce je oživení ekonomiky 

dané země. Jakým způsobem však má být provedeno ve chvíli, kdy je aplikováno 

v prostředí postsocialistické transformace a společenských vztahů, které jsou 

determinovány konfliktem? Mezinárodní finanční instituce, jakými jsou Mezinárodní 

měnový fond, či Světová Banka, se často v rámci poválečné rekonstrukce drží striktně 

neoliberální politiky a profilují se jako apolitické instituce, které mají technicky zajistit 

potřebné ekonomické reformy. Případ Bosny a Hercegoviny však jako jeden z prvních 

ukázal, že mezinárodní intervenci v oblasti ekonomických reforem je třeba přizpůsobit 

individualitám postkonfliktního prostředí. Rigidní oddělení ekonomické a politické 

agendy způsobovalo, že zvolené intervence nebyly schopny reagovat na skutečné 

příčiny problémů. 

Základním předpokladem pro fungování trhu je důvěra tržních subjektů v jeho 

pravidla, instituce a ve vládu práva. V postkonfliktním prostředí však ve společnosti 

přetrvávají válečné rámce, kdy vládu práva drží v rukou političtí a ideologičtí vůdci 

ozbrojených skupin a implementují ji na základě svých cílů a přesvědčení. Lidé mají 

obavy z budoucnosti, nevěří trhu a investují spíše do prostředků s velkou mírou 

likvidity.40 Při náznaku opětovné eskalace konfliktu pak lze tento majetek rychle 

zpeněžit a odvést z trhu. Poválečná rekonstrukce stejně jako ekonomická transformace 

počítá s přísunem potřebného kapitálu, který zajistí oživení ekonomiky. Do nestabilního 

poválečného prostředí však kapitál proudí pouze v omezené míře, což rozvoji 

ekonomiky zamezuje. Vzniká tak patová situace, kdy jsou soukromé investice a oživení 

ekonomiky předpokladem k politické stabilitě, avšak právě nedostatek politické stability 

zpětně zamezuje rozvoji soukromých investic.41 Na rozdíl od post-socialistického 

prostředí tak může hrát soukromý sektor v poválečném prostředí pouze omezenou roli 

hnacího motoru ekonomiky. 

                                                
40 Likvidita je schopnost rychle zpeněžit prostředky bez větších finančních ztrát. 
41 Donais Timothy, The Political Economy of Peacebuilding in Post-Dayton Bosnia (London:Routledge, 
2005) 122. 
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Jestliže bylo řečeno, že proces ekonomické transformace tvoří institucionální 

a informační vakuum, které dává prostor pro korupci a klientelismus nově vytvořených 

elit, v poválečném prostředí je to ještě více umocněno, neboť přetrvávají zvyklosti 

válečné ekonomiky, ve které prakticky nelze získat zboží bez klientelistických vazeb a 

korupce. V zemích střední a východní Evropy lze sledovat trendy, kdy privatizované 

podniky skončily v rukou nomenklatury či osob z oblasti mimo zákon (typicky tzv. 

„veksláci“ v České republice, kteří měli příslušné vazby pro získání informací a 

relativní dostatek kapitálu). Budování formálních i neformálních institucí po válce i po 

zhroucení socialismu je pomalejší než sled událostí a otevírá se zmíněné „window of 

opportunity“, které nahrává tzv. „insiderům“ k transformaci moci v materiální zisky. Při 

propojení těchto dvou procesů v případě, jakým byla právě Bosna a Hercegovina, lze 

pak jen těžce rozlišit mezi nacionalisticky orientovanou politickou elitou se zbytky 

komunistické nomenklatury, válečnými vůdci paramilitárních skupin, armádními 

elitami a nacionalisticky rozdělenými mafiánskými strukturami. 

Postsocialistická Bosna a Hercegovina čelila stejně jako zbytek střední a východní 

Evropy po pádu komunismu problémům ekonomické stagnace, nedostatku pracovních 

míst, nedostatku kapitálu a dalším potížím. Poválečná Bosna a Hercegovina však 

souběžně čelila ještě problémům slabých institucí, útokům na legitimitu 

institucionálního rámce a teritoriální integrity státu, absenci komunikace mezi 

znepřátelenými a dříve válčícími skupinami atd. Aplikace tržního modelu ekonomiky 

v nestabilním prostředí nemohla fungovat bez silného státu, přesto bylo potřeba pokusit 

se dva transformační procesy skloubit, aby mohl být vytvořen mírový liberálně 

demokratický režim s tržním systémem ekonomiky. 

2. Charakteristika poválečné Bosny a Hercegoviny 
Jak již bylo uvedeno, privatizace v Bosně a Hercegovině probíhala v neobyčejně 

složitém kontextu duálního procesu poválečné rekonstrukce a ekonomické 

transformace. Toto prostředí bylo formováno politickým systémem nastaveným 

Daytonskou mírovou smlouvou, mezinárodní intervencí, složitými vztahy ve 

společnosti mezi jednotlivými národy v důsledku konfliktu a koncentrací moci v rukou 

nacionalisticky rozdělených elit vzešlých z války. Aby bylo možné analyzovat průběh 

privatizačního procesu, je nejprve nutné tento složitý kontext nastínit. Následující 

kapitola poskytuje pohled na poválečnou Bosnu a Hercegovinu a její charakteristické 

rysy v politické a hospodářské oblasti. Nejprve je třeba představit složitý politický a 
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administrativní systém státu, nastavený Daytonskou mírovou smlouvou. Zároveň bude 

analyzována výchozí situace před spuštěním transformačního procesu - tedy 

koncentrace politické a ekonomické moci bezprostředně po ukončení války na počátku 

roku 1996 včetně dědictví socialistického a válečného hospodářství a sociální a 

ekonomické situace ve společnosti. Rovněž budou zmíněny role a akce mezinárodního 

společenství, které se pokoušelo o řízení transformačních procesů. Poslední část 

kapitoly pak analyzuje, proč byla privatizace shledávána jako jediná logická možnost 

pro oživení bosensko-hercegovské ekonomiky. 

2.1. Politický systém post-daytonské Bosny a Hercegoviny 
Daytonská mírová smlouva, která byla uzavřena na sklonku roku 1995, ukončila 

válku v Bosně a Hercegovině. Uzavření míru však odstartovalo komplikovaný proces 

jeho samotné implementace, kterou mělo provést mezinárodní společenství. Jeden 

z hlavních mírových vyjednavačů, americký diplomat Richard Holbrooke, 

předznamenal, že implementace všech aspektů mírové smlouvy bude minimálně stejně 

tak složitá jako její vyjednávání.42 Dopředu tak definoval nelehký osud poválečné 

Bosny a Hercegoviny. 

Mírová smlouva sice ukončila válečné operace, nicméně její ambicí bylo poskytnout 

i základní rámec fungování státu po ukončení války. Smlouva tak zahrnovala celou řadu 

vojenských a civilních aspektů, které měly přispět k poválečné rekonstrukci a budování 

státu. Jak bude ukázáno v následujících částech kapitoly, nebyla tato ambice naplněna 

z několika důvodů.   

Prvním důvodem byla skutečnost, že mírová smlouva neřešila základní problémy, 

kvůli kterým vznikl válečný konflikt. Neshody a polarizace jednotlivých etnických 

skupin, které přivedly zemi do války, přetrvaly i po uzavření mírové smlouvy a válečná 

rétorika se pouze promítla do politické debaty.  

Druhým důvodem byla decentralizace země. Přibližně 49 % území státu zaujímala 

Republika srbská, obývána převážně bosenskými Srby a 51 % tvořilo Federaci Bosny 

a Hercegoviny (dále Federace BaH) se smíšeným většinově bosňáckým a bosensko-

chorvatským obyvatelstvem. Tyto dvě části Bosny a Hercegoviny bývají souhrnně 

označovány jako „entity“. Federace BaH byla dále rozdělena na deset kantonů dle 

                                                
42 Belloni Roberto, Statebuilding and International Intervention in Bosnia (London: Routledge, 2007) 42. 
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etnického klíče s převažujícím buď bosňáckým, nebo chorvatským obyvatelstvem.43 

V pěti kantonech převažují Bosňáci, tři kantony jsou majoritně chorvatské a dva 

kantony patří mezi tzv. smíšené s relativně vyrovnaným počtem Bosňáků a bosenských 

Chorvatů.44 V roce 1999 byl na základě mezinárodní arbitráže zřízen ještě samostatný 

distrikt Brčko o rozloze 493 km2 na severovýchodě země. Jednalo se o sporné a 

strategicky důležité území, které si nárokovaly obě entity. Distrikt Brčko má rovněž 

vlastní vládu a kompetence. (viz příloha č. 1 – Politická mapa Bosny a Hercegoviny) 

Silně decentralizované geografické uspořádání se promítlo do politického systému, 

kdy vedle slabé celostátní vlády leží těžiště moci na vládách dvou entit. Ve Federaci 

BaH má navíc každý z deseti kantonů ještě svoji vlastní vládu. Nejvyšším ústavním 

činitelem státu bylo určeno tříčlenné předsednictvo, ve kterém má po jednom zástupci 

každý konstitutivní národ.45 (viz příloha č. 2 – Politický systém Bosny a Hercegoviny).  

Další z řady problémů Daytonské mírové smlouvy spočívá v její nejednoznačnosti, 

která mohla být výhodou při vyjednáváních, ovšem mimořádně zkomplikovala proces 

její implementace. Smlouva se na jednu stranu snažila o decentralizaci a oddělení 

válčících stran, zároveň však usilovala o jejich spojení v jednom multietnickém státě.46 

Navenek jednotný stát tak měl dvojí armádu, dvojí řízení strategických ekonomických 

sektorů jako průmysl a zemědělství, dvě železniční společnosti, tři energetické 

a telekomunikační společnosti atd. Rozdělení státu je do dnešní doby charakteristické 

neustálým soubojem mezi národními bloky politických elit. Obstrukce jedněch vůči 

druhým v otázce přijetí strategicky důležitých zákonů či reforem je často maskována za 

doslovným dodržováním daytonských článků. 

Z legislativního hlediska nastavoval daytonský systém princip, při kterém měly být 

zákony přijímané na nižší úrovni harmonizovány se zákony na vyšší úrovni státního 

aparátu. To znamená, že kantonální zákony musely být sladěny se zákony Federace 

BaH, které musely rovněž odpovídat celostátním zákonům. V praxi byl však tento 

princip často porušován a zákony na jednotlivých úrovních si často protiřečily. 

                                                
43 Chandler David, Peace without politics?: Ten years of international state-building in Bosnia 
(London: Routledge, 2006).  
44 Bosňácké kantony – Unsko-Sanský, Tuzlanský, Bosensko-podrinský (Goražde), Zenicko-Dobojský a 
Sarajevský. Chorvatské kantony – Západohercegovský, Kanton 10 (Livno), Posávský. Smíšené kantony – 
Hercegovsko-neretvanský a Středobosenský 
45 Viz Ústava Bosny a Hercegoviny, která tvoří přílohu č. 4 Daytonské mírové smlouvy: „Dayton peace 

agreement“, Oficiální stránky Vysokého představitele OSN pro Bosnu a Hercegovinu, 

http://www.ohr.int/dpa/default.asp?content_id=380 (staženo 15. 10. 2011).  
46 Donais Timothy, The Political Economy of Peacebuilding in Post-Dayton Bosnia (London:Routledge, 
2005). 
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Zásadním problémem bosenského politického systému tedy byla absence nastavení 

vertikálních vynucovacích mechanizmů. Celostátní ministerstva nebyla vybavena 

příslušnými vynucovacími nástroji, kterými by vymáhala harmonizaci legislativy na 

resortech jednotlivých entit, a totéž platilo ve vztahu Federace BaH s jednotlivými 

kantony. Tento problém přetrvává v Bosně a Hercegovině dodnes a je významnou 

překážkou například v oblasti přijímání evropských standardů. 

 Nejednoznačné bylo také rozdělení kompetencí v otázce budování státních 

institucí. Zatímco budování státního institucionálního aparátu mělo být de iure svěřeno 

do rukou místních vlád, de facto bylo kontrolováno mezinárodními aktéry. Mezinárodní 

měnový fond tak například jmenoval zahraničního guvernéra centrální banky, 

Evropským soudem pro lidská práva byli dosazeni tři zástupci ústavního soudu.  47  

Dayton rovněž nebyl schopen vyřešit otázku občanství a národnosti. Ústava sice 

garantuje všem obyvatelům občanství Bosny a Hercegoviny, zároveň však ustanovuje 

tři tzv. konstitutivní národy (Bosňáky, Srby a Chorvaty). Toto etnické rozdělení 

zakotvené v samotné smlouvě pak stanovuje národnostní kvóty pro obsazení vládních 

funkcí, které v některých případech působí značně diskriminačně. Prezidentem 

Republiky srbské může být pouze Srb, do horní komory celostátního parlamentu a na 

pozici prezidentů můžou kandidovat pouze zástupci tří konstitutivních národů.48 

Nejznámějším případem diskriminace ostatních národů Bosně a Hercegovniě je právní 

spor občanů Sejdiće a Finciho proti státu Bosna a Hercegovina. Tito dva občané, z nichž 

jeden je Rom a druhý Žid nemohou dle ústavy kandidovat na členy předsednictva či do 

horní komory parlamentu. Rozsudkem Evropského soudu pro lidská práva z roku 2009 

je toto nastavení proti Evropské úmluvě o lidských právech, která byla ratifikována 

Bosnou a Hercegovinou. Rozsudek uložil Bosně a Hercegovině implementovat 

příslušné změny do své ústavy, toho však do dnešního dne nebylo dosaženo, neboť 

implementace by vyžadovala revizi celé Daytonské smlouvy a tedy možné narušení 

křehkého míru.49 

Politický systém státu vycházel ze složitých jednání mezinárodních vyjednavačů a 

jednotlivých stran v konfliktu a nastavení systému bylo na konci roku 1995 jediným 

                                                
47 viz Ústava Bosny a Hercegoviny, která tvoří přílohu č. 4 Daytonské mírové smlouvy - „Dayton peace 

agreement“, Oficiální stránky Vysokého představitele OSN pro Bosnu a Hercegovinu, 
http://www.ohr.int/dpa/default.asp?content_id=380 (staženo 15. 10. 2011). 
48 ibid.  
49 Hodžić Edin, Stojanović Nenad, New/old constitutional engineering?: Challenges and implications of 
the European Court of Human Rights decision in the case of Sajdić and Finci v. BiH (Sarajevo: Analitika, 
2011). 
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snesitelným kompromisem pro válčící strany.  Daytonská mírová smlouva ukončila 

válku, komplikovaný daytonský politický systém ovšem položil základ pro mnoho 

problémů, se kterými se současná Bosna a Hercegovina musí vyrovnávat. 

2.2. Poválečná koncentrace politické a ekonomické moci 
Koncentrace politické moci po skončení války byla zásadní skutečností, která 

později ovlivnila privatizační proces. Představa mezinárodního společenství, že 

nacionalisticky orientované elity, které přivedly zemi do války, budou nahrazeny se 

minula účinkem ihned po prvních volbách v roce 1996. Předvolební kampaň byla 

pokračováním válečné rétoriky a vymezováním se vůči „těm druhým“.50 Výsledkem 

voleb bylo drtivé vítězství tří stran, rozdělených dle etnického klíče. Bosňácká SDA 

(Strana demokratické akce), chorvatská HDZ (Chorvatské demokratické společenství) a 

srbská SDS (Srbská demokratická strana) získaly dohromady celkem 85,6 % 

odevzdaných platných hlasů, a tedy drtivou většinu míst v parlamentu. Ve Federaci BaH 

pak dominovaly SDA s HDZ a v Republice srbské samotná SDS.51 Výsledek voleb, ve 

kterých dominovaly stejné politické strany, které přivedly po volbách v roce 1991 zemi 

do válkynezměnil bosenskou politickou strukturu, ale spíše potvrdil - a tedy i do jisté 

míry legitimizoval - rozložení sil během války. 

 Třebaže hlavní politické strany měly odlišné představy o státnosti Bosny 

a Hercegoviny, z hlediska vnitřní struktury byly velmi podobné, což bylo logickým 

vyústěním pádu komunistické moci a následné války. V letech 1989–1990, kdy 

komunistická strana v Bosně a Hercegovině ztratila svoje vůdčí postavení, vyplnily 

uvolněný prostor nacionalisticky orientované strany, které zdědily komunistickou 

tradici přímé kontroly nad armádou, veřejnými službami a strategicky důležitými 

podniky. Zároveň si naklonily komunistickou nomenklaturu, která se etnicky rozštěpila 

a dále pokračovala v praktikách vlastního obohacování na úkor systému.52 Období války 

pak umožnilo politickým elitám konsolidovat svoji politickou i ekonomickou moc. 

Válečné hospodářství poskytlo prostor pro pašování zboží, obchodování se zbraněmi 

a ukradenými předměty, a především získání kontroly nad státními podniky a veřejnými 

                                                
50 Bieber Florian, Postwar Bosnia: Ethnicity, Inequality and Public Sector Governance (London: 
Palgrave MacMillan, 2006) 90 - 93. 
51 ibid. 
52 Cox Marcus, State-Building and Post-Conflict Reconstruction: Lessons From Bosnia, (Geneva: 
CASIN, 2001) 25.   
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službami.53 Nová „elita“, která vzešla z kombinace postsocialismu a válečné 

ekonomiky, tak byla nepřehlednou kombinací nacionalistických lídrů, warlordů, 

komunistické nomenklatury a obchodníků šedé ekonomiky. Hlavním zájmem této 

skupiny po válce pak bylo udržet si svoji ekonomickou a politickou moc, čehož dosáhla 

spojením v nacionalisticky orientovaných stranách, které tak byly národnostně jednotné, 

ale z hlediska společenského původu jejich členů rozdílné. Byli zde zastoupeni jak 

intelektuálové, disidenti z období před rokem 1989, tak bývalí členové komunistické 

strany, váleční lídři, členové armád, kontroverzní podnikatelé, či příslušníci válečné 

mafie, jejichž jediným pojítkem byla společná národnostní příslušnost. 

 V etnicky homogenních oblastech, které byly vytvořeny v důsledku etnických 

čistek a přemisťování obyvatel, se pak politickým stranám podařilo dostat pod kontrolu 

klíčové podniky, které následně sloužily jako zdroj financování jejich činnosti. 

Společným cílem nově vytvořených poválečných politických elit tak nebylo primárně 

budování státu a jeho institucí, ale udržení vlastní politické a ekonomické moci. Ve 

chvíli, kdy se stupňoval tlak mezinárodního společenství na provedení ekonomických 

reforem a liberalizaci trhu, bylo jedinou možností vládnoucích elit využít privatizační 

proces ve svůj prospěch. 

2.3. Mezinárodní intervence 
Z předchozích částí kapitoly vyplývá, že poválečná Bosna a Hercegovina byla silně 

decentralizovaným státem, jehož hlavním problémem byly slabé instituce, které by 

mohly zajistit vládu práva a důvěru občanů ve stát a ekonomický rozvoj. Zásadní 

otázkou pro mezinárodní donory tak zůstávalo, jakým způsobem vybudovat 

institucionální rámec tak, aby různé skupiny obyvatel mohly za mírových podmínek 

koexistovat v demokratickém a multietnickém státě.54 Zjednodušeně lze říci, že 

budování těch institucí, které nebyl schopen zajistit sám stát, přešlo do rukou 

mezinárodního společenství. Mezinárodní mise, která měla implementovat Daytonskou 

mírovou smlouvu, tak byla masivním projektem kombinujícím vojenské, civilní i 

ekonomické aspekty. 

Hlavním koordinátorem implementace míru byl mezinárodní dohlížitel dosazený 

OSN. Tzv. Vysoký představitel OSN (OHR) pro Bosnu a Hercegovinu je ad hoc 

zřízenou institucí, která je odpovědna tzv. Radě pro implementaci míru. Členy Rady 

                                                
53 Bieber Florian, Postwar Bosnia: Ethnicity, Inequality and Public Sector Governance (London: 
Palgrave MacMillan, 2006) 35. 
54 Belloni Roberto, Statebuilding and International Intervention in Bosnia (London: Routledge, 2007) 42. 
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jsou poté státy G8, Turecko a předsedající země EU. Od počátku bylo kalkulováno 

s tím, že OHR bude mít omezený mandát a ve chvíli, kdy bude Bosna a Hercegovina 

připravena převzít na sebe zodpovědnosti mezinárodního společenství, bude úřad 

zrušen. Ani po více než dvaceti letech se však nepodařilo implementovat mír do té 

podoby, aby mohlo mezinárodní společenství ze země definitivně odejít. Důvody 

dlouhotrvající implementace Daytonské mírové smlouvy lze hledat především ve 

lhostejnosti místních elit k budování institucionálního rámce státu, ale i v nedostatečné 

koordinaci a propojenosti vojenských, civilních a ekonomických aspektů poválečné 

rekonstrukce. 

Belloni dělí z časového hlediska poválečnou rekonstrukci do třech období:55 první 

období probíhalo mezi lety 1996–1998 a mezinárodní společenství se soustředilo 

především na opravu infrastruktury a komunikací. Z vojenského hlediska, které spadalo 

pod odpovědnost NATO, byl kladen důraz na ochranu tzv. mezientitní hraniční linie, 

tedy hranice mezi Federací BaH a Republikou srbskou. Z hlediska ochrany lidských 

práv, či překonávání poválečného traumatu nebylo vyvinuto téměř žádné úsilí, což 

umožnilo nově vzniklým elitám ještě více konsolidovat svou moc. Přestože Dayton 

garantoval možnost návratu všem uprchlíkům a vnitřně vysídleným osobám do místa 

svého původního bydliště, lokální elity často návratu utečenců bránily. Především 

Bosňáci a Chorvaté, kteří před válkou obývali území poválečné Republiky srbské, se tak 

uchylovali do oblastí s převahou svého etnika. De facto tak byl dokončen proces etnické 

segregace, který začal během války. Mezinárodní společenství tuto skutečnost tiše 

přehlíželo „v zájmu zachování stabilního míru.“56 

Druhé období probíhalo dle Belloniho v letech 1998–2000, kdy začalo mezinárodní 

společenství více hovořit o problému rozdělené společnosti. Větší důraz na civilní 

aspekty Daytonské mírové smlouvy však odhalil nefunkčnost politického aparátu. 

Reformy, které požadovalo mezinárodní společenství, byly často smeteny ze stolu na 

různých úrovních politického aparátu. Výsledkem bylo udělení tzv. Bonnských 

pravomocí Vysokému představiteli OSN, na jejichž základě může zmocněnec odvolat 

jakéhokoli politika na jakékoli úrovni, pokud jeho jednání bylo proti duchu Daytonské 

smlouvy. Zároveň může OHR zavádět jakékoli zákony, které podporují mírový 

                                                
55 Belloni Roberto, Statebuilding and International Intervention in Bosnia (London: Routledge, 2007) 38 
– 42. 
56 „Speech by the High Representative, Mr. Carl Bildt, The Hague: "Europe and Bosnia: Lessons of the 

Past and Paths for the Future" Oficiální stránky OHR, http://www.ohr.int/?p=57667&print=pdf (staženo 

14.1.2016). 
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proces.57 Role mezinárodního společenství se tak posunula od „misionáře míru“ 

k „mezinárodnímu protektorovi“. 

Třetí období od roku 2000 zhruba do roku 2006 je pak charakteristické změnou 

priorit mezinárodního společenství, které si uvědomilo důležitost budování státu a jeho 

institucí. V roce 2002 byl jmenován Vysokým představitelem britský diplomat Paddy 

Ashdown, jehož základními prioritami bylo zavedení vlády práva, restrukturalizace 

vládnutí a ekonomická liberalizace.58 Tento program se stal však mimořádně 

nepříjemným pro konsolidovanou moc vládnoucích elit, které musely čelit tlaku 

mezinárodního společenství po reformách a zároveň společenskému tlaku na vytváření 

pracovních míst a ekonomický rozvoj.  

S postupujícím časem lze Belloniho periodizaci rozšířit o další období od roku 2006 

do současnosti, kdy spolu s úsilím Bosny a Hercegoviny o integraci do Evropské unie 

hraje stále větší roli snaha naplňování podmínek pro členství v EU. Integrace do EU a 

aplikace příslušných reforem je však mimořádně pomalá. Ani další vysocí představitelé 

– Němec Christian Schwarz-Schilling (2006–2007), Slovák Miroslav Lajčák (2007–

2009) či rakouský Slovinec Valentin Inzko (2009–současnost), nedokázali předat 

klíčové odpovědnosti do rukou obyvatel Bosny a Hercegoviny. Budování státu tak ve 

značné míře stále závisí na aktivitách mezinárodního společenství. 

Příčiny slabé úspěšnosti v otázce poválečného budování státu lze hledat v kombinaci 

dvou faktorů. V první řadě se mezinárodnímu společenství nepodařilo dosáhnout toho, 

aby budování stabilního státu a jeho institucí bylo zájmem místních politických elit. 

Peacebuilding nelze dělat bez silného partnera z řad vnitřních aktérů, ovšem většina 

z nich se snažila pouze využít situace k upevňování své moci. Za druhé mezinárodní 

společenství podcenilo koordinaci vojenského, civilního a ekonomického aspektu 

mírového procesu.59 Koordinační role OHR byla spíše formální a aktivity 

mezinárodních organizací byly řízeny z jejich vlastních ústředí. Vojenská část mírové 

mise spadala pod velení NATO, koordinaci voleb měla na starosti OBSE, monetární 

politika spadala pod Mezinárodní měnový fond, hlavní infrastrukturní rekonstrukční 

program koordinovala Světová Banka a na soudnictví dohlížel Evropský soud pro lidská 

                                                
57 Banning Tim, „The Bonn Powers of the High Representative in Bosnia and Herzegovina: Tracing a 

Legal Figment“ Goettingen Journal of iInternational Law č. 6, roč. 2014, 

http://www.gojil.eu/issues/62/62_article_banning.pdf (staženo 14.1.2016).   
58 Ashdown Paddy, Swords and Ploughshares: Bringing Peace to the 21st Century (London: Orion 
Publishing, 2007) 5 – 7. 
59 srov. Belloni Roberto, Statebuilding and International Intervention in Bosnia (London: Routledge, 
2007) a Donais Timothy, The Political Economy of Peacebuilding in Post-Dayton Bosnia 
(London:Routledge, 2005). 
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práva. Vedle toho je třeba zohlednit celou řadu aktivit individuálních donorů, 

neziskových organizací a nadací. 

Mezinárodní intervence, která skrze Daytonskou smlouvu decentralizovala stát, se 

v dnešní době snaží v rámci transformace tlačit na jeho centralizaci. Pouze vytvoření 

celostátních institucí může přinést tolik potřebný rozvoj. Částečných úspěchů bylo 

dosaženo vytvořením Centrální volební komise, Regulační agentury pro komunikaci, 

Státní agentury pro ochranu a investigaci (SIPA) a řady dalších celostátních institucí. 

Problémem však zůstává fakt, že v případě vytvoření celostátní instituce je třeba přenést 

část zodpovědnosti ze dvou entit na státní úroveň. Tato skutečnost je pak z pohledu 

místních politiků proti duchu Daytonské mírové smlouvy. Příkladem může být založení 

Státního soudu Bosny a Hercegoviny, který byl vytvořen na základě zákona vydaného 

Mezinárodním představitelem OSN v roce 2000. Existence nově vytvořené instituce je 

pak zpochybňována místními elitami RS, které se dokonce netajily zájmem uspořádání 

referenda, které mělo rozhodnout, zda jsou rozhodnutí celostátního soudu platná i na 

území Republiky srbské.60 Budování míru a státu v rámci poválečné rekonstrukce tak 

naráží na podlamování jeho samotné podstaty. 

2.4. Dědictví socialistického a válečného hospodářství 
V období titovské Jugoslávie po roce 1945 byla Bosna a Hercegovina považována 

za průmyslové srdce státu. Po jugoslávsko-sovětské roztržce a vyloučení Jugoslávie 

z Kominformy v roce 1948 se komunistické vedení státu obávalo hrozby útoku 

Sovětského svazu a jeho satelitů. V takovém případě počítal jugoslávský vůdce Josip 

Broz Tito se stažením armády do hornaté Bosny a Hercegoviny a vedením jemu dobře 

známého partyzánského způsobu boje. I z tohoto důvodu, byla většina těžkého 

průmyslu a především zbrojnictví alokována v Bosně a Hercegovině, aby mohla zajistit 

případné zásobování armády. Motorem bosenské ekonomiky v období Jugoslávie tak 

bylo hutnictví, strojírenství, textilní, zbrojní a chemický průmysl.61  

Odklon od Sovětského svazu rovněž znamenal vytvoření specifického 

jugoslávského ekonomického systému, který byl charakteristický samosprávným 

vedením podniků a tzv. společenským vlastnictvím. Podniky nebyly na rozdíl 

                                                
60 O uspořádání referanda usiloval v roce 2015 prezident Republiky srbské Milorad Dodik, čímž mělo 

dojít k pokusu o zpochybnění existence celostátních institucí. K referendu však nakonec i na základě tlaku 

mezinárodních aktérů nedošlo. 
61 Woodward Susan L., Socialist Unemployment: The Political Economy of Yugoslavia, 1945-1990 
(Priceton: Princeton University Press, 1996)  87. 
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od sovětského modelu vlastněny státem, nýbrž samotnými pracovníky podniku. Ti poté 

ze svých řad volili tzv. dělnické rady, které byly součástí managementu podniku, 

a mohly ovlivňovat strategická rozhodnutí. Ze strany státu byla podnikům dána vysoká 

míra autonomie v oblasti strategie, nákupu vstupních prostředků či určování cen 

vyrobeného zboží. Podniky mohly rovněž na lokální úrovni zakládat banky, které byly 

zpravidla řízeny skupinou firem z dané oblasti. Systém tak částečně fungoval 

na principech tržního hospodářství a dával velkou míru autonomie místním autoritám, 

které často kontrolovaly jediný podnik, jenž dával obživu místní komunitě, i lokální 

finanční toky.62 I přesto stát zasahoval do ekonomiky např. plošným zaváděním cen 

určitého zboží. Stát mohl rovněž rozhodnout o založení podniku a financování jeho 

vybudování, teprve následně v něm však bylo zřízeno samosprávné vedení. Podniky tak 

často nebyly vlastníky pozemků, budov, strojů a dalšího vybavení. 

Největším problémem systému samosprávného socialismu byla jeho finanční 

neefektivita a nulová udržitelnost. Stejně jako ve státech východního bloku byl 

socialistický systém ze své podstaty neudržitelný. Zatímco východní blok hledal 

částečnou ekonomickou oporu v Radě pro vzájemnou hospodářskou pomoc, 

jugoslávský systém byl závislý na finanční pomoci ze zahraničních půjček a dotací.63 

Nefunkčnost modelu se naplno projevila během 70. a 80. let, kdy jugoslávská 

ekonomika začala v důsledku globální hospodářské krize a zastavení zahraničních 

finančních toků do Jugoslávie stagnovat. Zadlužení státu, který musel hledat pomoc 

u Mezinárodního měnového fondu, vzrůstalo. Spolu s tím rostla i nezaměstnanost a míra 

inflace, která dosáhla na konci roku 1978 míry 120 % a o rok později již 250 %.64 Pod 

tlakem MMF přistoupila jugoslávská vláda pod vedením Ante Markoviće k liberálně 

ekonomickým reformám. Měna byla stabilizována navázáním na německou marku 

v poměru 1:7, byly provedeny tržní reformy a v roce 1990 byl spuštěn privatizační 

program. Hlavní metodou privatizace bylo prodání podniku jeho pracovníkům za 

zvýhodněných podmínek. Dělnická rada však mohla rozhodnout o prodeji podniku do 

soukromých rukou. Tato situace nahrávala lokálním autoritám a přispěla k jejich 

obohacení. Do roku 1991 bylo na území Bosny a Hercegoviny zprivatizováno přibližně 

                                                
62 Bayliss Kate, Post-Conflict Privatisation: A Review of Developments in Serbia and Bosnia and 
Herzegovina (London: Overseas Development Institute, 2005) 34–36. 
63 Zec Miodrag, Radojnić Ognjen, „Ekonomski model socijalističke Jugoslavije: Saga o autodestrukciji“ 

dostupné z: http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0038-0318/2012/0038-03181204695Z.pdf (staženo 

12.1.2016) 702. 
64 Woodward Susan L., Socialist Unemployment: The Political Economy of Yugoslavia, 1945-1990 
(Priceton: Princeton University Press, 1996) 199. 
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5,2 % všech podniků.65  Markovićovy ekonomické reformy však již nedokázaly čelit 

jugoslávské dezintegraci. 

V porovnání s ostatními zeměmi střední a východní Evropy, byly počáteční 

podmínky pro nastartování „Markovićovy" privatizace z ekonomického hlediska 

příznivější. Firmy byly zvyklé operovat v částečně tržním prostředí, technologické 

know-how bylo konkurenceschopné, ekonomika byla orientována na export 

a jugoslávská střední třída byla relativně vzdělaná. Někteří autoři tvrdí, že tato situace 

mohla přinést relativně rychlý ekonomický vzestup, jako např. v případě Slovinska.66 

V Bosně a Hercegovině se však naplno projevily etnické a nacionální spory, 

které přivedly zemi do války. 

Válka v letech 1992–1995 měla devastující dopad na hospodářství. V prvním 

poválečném roce 1996 dosahovala úroveň hospodářství 10–30 % předválečných hodnot. 

HDP per capita kleslo pod hranici 500 USD.67 Hospodářská infrastruktura byla 

zdevastována, přičemž určité strategicky důležité podniky (např. hliníkový průmysl) se 

staly cíleným terčem válečných operací. Zbrojního průmyslu se ještě před vypuknutím 

války zmocnila JNA,68 jejímiž vojsky byl vojenský materiál odvezen na území Srbska, 

případně – pokud to nešlo – byl zničen. V důsledku přetrhání ekonomických vazeb 

s ostatními jugoslávskými republikami došlo k dramatickému zmenšení domácího trhu. 

Některé podniky přišly o své provozy v jiných částech Jugoslávie, přičemž tento 

problém ještě zvýraznilo daytonské rozdělení země na dvě entity. Nové nastartování 

ekonomiky tak měla přinést poválečná rekonstrukce státu. 

2.5. Neoliberalismus a poválečná rekonstrukce 
Mezinárodní společenství řízené především kapitalistickými státy a západními 

finančními institucemi bylo od počátku rekonstrukce přesvědčeno, že ekonomického 

rozvoje bude dosaženo, pouze dojde-li k nastavení tržního systému hospodářství, 

v němž bude hrát hlavní roli soukromý sektor. Stejně jako ve státech bývalého 

Východního bloku, mělo co nejrychleji dojít k makroekonomické stabilizaci, 

                                                
65 Bayliss Kate, Post-Conflict Privatisation: A Review of Developments in Serbia and Bosnia and 
Herzegovina (London: Overseas Development Institute, 2005) 38. 
66 srov. Slavnić Zoran, Likić-Brborić Branka „Od radničkog samoupravljanja u socijalizmu do 

marginalizacije radničkih sindikata u „divljem kapitalizmu“: studija slučaja Arcelor Mittala u Bosni i 

Hercegovini“, Revija za socijologiju, vol. 43, č. 1, roč. 2013. 
67 Bosnia and Herzegovina: 1996 – 1998 Lessons and Accomplishments Review of the Priority 
Reconstruction Program, (European Commission and the World Bank: 1996) 16. 
68 JNA – Jugoslávská národní armáda byla původně multietnickou armádou. V průběhu eskalace 

konfliktu však převážnou část armády začali tvořit Srbové a armáda se postavila na stranu Vojsk 

Republiky srbské. 
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liberalizaci a vytvoření soukromého podnikání prostřednictvím privatizace.69 Většina 

členů mezinárodního společenství se shodovala v tom, že stabilního a udržitelného míru 

bude dosaženo skrze nastolení neoliberálního ekonomického systému, a k tomu měla 

posloužit zkušenost z ekonomické transformace ve středovýchodní Evropě.70 Logickým 

krokem tedy byla aplikace principů Washingtonského konsensu, které byly obsaženy 

jak v samotné Daytonské smlouvě, tak v poválečných rekonstrukčních programech. 

Problémem však zůstával zmiňovaný duální proces transformace.  

Jak již bylo uvedeno v kapitole 2.1. politický systém nastavený Daytonskou 

mírovou smlouvou zastával silnou administrativní decentralizaci státu. Z hospodářského 

hlediska naopak – v souladu s neoliberálním přístupem – předpokládal centralizaci. 

Tedy jednotný trh, svobodný pohyb zboží a kapitálu, jednotnou měnu i zahraniční 

obchod.71 Jelikož fragmentovaná politicko-úřednická struktura nemohla tuto centralizaci 

zajistit, byla svěřena do rukou mezinárodních finančních institucí – především 

Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. 

V souladu s Belloniho periodizací poválečné rekonstrukce, uvedené v kapitole 2.3. 

se poválečná rekonstrukce v prvních dvou letech soustředila především na fyzickou 

rekonstrukci válkou poničené země. K implementaci rekonstrukčních projektů však byla 

třeba úzká spolupráce s místními elitami a autoritami. A zde se naplno projevil problém 

konsolidace politické a ekonomické moci elit v poválečném období. Místní elity 

kontrolovaly stavební a další firmy, které realizovaly rekonstrukční projekty placené 

z mezinárodních zdrojů. Zároveň měly významný vliv na rozhodování o tom, kam má 

příslušná pomoc směřovat, protože poskytovaly mezinárodním donorům, například 

podklady pro prioritizaci jednotlivých oblastí pro rekonstrukční projekty.72 Je logické, 

že politici na místní úrovni pak upřednostňovali oblasti, se kterými byli politicky, 

obchodně či jinak svázáni. Mezinárodní společenství se však příliš nezajímalo o etický 

rozměr pomoci, jako spíše o statistické výsledky – kolik budov za kolik peněz bylo 

opraveno atd. Nízkou míru tohoto zájmu však nelze mezinárodnímu společenství 

vyčítat, válkou rozvrácenou zemi s totálně poničenou infrastrukturou bylo potřeba 

alespoň elementárně opravit co nejrychleji.   

                                                
69 Donais Timothy, The Political Economy of Peacebuilding in Post-Dayton Bosnia (London:Routledge, 
2005) 89. 
70 ibid. 17. 
71 Belloni Roberto, Statebuilding and International Intervention in Bosnia (London: Routledge, 2007) 98. 
72 Marcus Cox, State-Building and Post-Conflict Reconstruction: Lessons From Bosnia, (Geneva: 
CASIN, 2001) 45. 
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Sekundárním efektem rychlé mezinárodní pomoci však byl vliv na zvyšování 

socioekonomické nerovnosti obyvatelstva (podrobněji rozebráno v části 2.6). Obecné 

přesvědčení o potřebě zavedení tržní ekonomiky, generování pracovních míst, návratu 

uprchlíků a vnitřně vysídlených osob vedlo na druhou stranu k implementaci tzv. donor-

driven projektů, které jen omezeně reagovaly na potřeby místních obyvatel.73 Často tak 

byla budována veřejná infrastruktura a služby ve vylidněných obcích a městech 

s představou, že utečenci naleznou větší motivaci k návratu. Diskriminace menšinových 

navrátilců z pozice místních autorit však způsobovala, že utečenci se raději vraceli 

do etnicky homogenních oblastí a nově vystavěnou a opravenou infrastrukturu neměl 

kdo využívat.74 Na prioritní rekonstrukční program (1996–1998) věnovalo mezinárodní 

společenství 5,1 miliardy USD, což představovalo asi 1 200 USD na jednoho občana 

Bosny a Hercegoviny.75 Finanční pomoc proudila především do oprav domů a 

infrastruktury. 

V roce 1998 došlo k částečné změně přístupu mezinárodního společenství, který se 

začal orientovat na budování institucí a zavádění ekonomických reforem. Stejně jako 

v případě oprav infrastruktury byli potřeba silní partneři z řad místních elit, jejich 

činnost však byla motivována národnostně-politickými zájmy. Mezinárodní 

společenství tak čelilo problému, jak posílit místní instituce a provést ekonomické 

reformy, aniž by zároveň posílilo etnicky založené politické strany. Donais uvádí, že 

přístup bosenských elit k ekonomické transformaci je třeba vidět skrze následující 

prizma: „Zatímco zavádění hospodářských reforem bylo slovně podporováno na všech 

politických úrovních, jejich implementace a rychlost, s jakou byly prováděny, silně 

závisela na širších politických cílech tří vůdčích nacionalisticky orientovaných stran.“76 

Tato skutečnost poté měla významný vliv na privatizační proces. 

Neliberální ekonomická doktrína začala být aplikována v průběhu roku 1998. 

Centrální banka Bosny a Hercegoviny řízená MMF zavedla jednotnou celostátní měnu, 

tzv. Bosenskou konvertibilní marku (KM). Do té doby byly v Bosně a Hercegovině 

                                                
73 Tzv. Donor driven project je projekt humanitární či rozvojové spolupráce, který dostatečně 

nezohledňuje kontext, ve kterém je implementován, nereaguje nebo je dokonce v přímém  rozporu se 
skutečnými potřebami příjemce. I přes zjevné nedodržení zásad rozvojové či humanitární spolupráce je 

jeho realizace přesto donorem prosazována. 
74 srov. Žíla, Ondřej, Poválečná rekonstrukce a "odložená" postsocialistická transformace v daytonské 

Bosně a Hercegovině. In: TUMIS, S., NYKL, H.: Prekolonialismus, kolonialismus a postkolonialismus. 

Impéria a ti ostatní ve východní a jihovýchodní Evropě, Praha 2015. 54–66. 
75 Bieber Florian, Postwar Bosnia: Ethnicity, Inequality and Public Sector Governance (London: 
Palgrave MacMillan, 2006) 35. 
76 Donais Timothy, The Political Economy of Peacebuilding in Post-Dayton Bosnia (London:Routledge, 
2005) 91. 
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v oběhu de facto čtyři měny: ve Federaci BaH platil bosenský dinár, který ovšem 

v chorvatských kantonech vytlačovala chorvatská kuna. V Republice srbské pak platil 

jugoslávský dinár. Významná část obchodu a šedá ekonomika závisela na německé 

marce (DM). Zavedení KM, která byla pevně navázána na DM v poměru 1:1, bylo 

základním předpokladem ke stabilizaci a liberalizaci trhu.  

Dalším zásadním problémem v oblasti stabilizace ekonomického prostředí byl 

nedostatek kapitálu a vysoký státní dluh. Motorem ekonomiky měly být sice soukromé 

firmy, těm však chyběly potřebné investice na vlastní rozvoj či elementární rekonstrukci 

válečných škod. Enormní mezinárodní finanční pomoc nedokázala nedostatek kapitálu 

nahradit a ani centrální banka nemohla kvůli přísnému řízení ze strany MMF vlít další 

finance do ekonomiky, které by neměla jak pokrýt. Zahraniční investice do rozvrácené 

ekonomiky pak byly minimální.  

Druhým problémem byl státní dluh. Bosna a Hercegovina zdědila cca 3,4 miliard 

USD jako nástupnický stát Jugoslávie. Dalších zhruba 10 miliard DM dlužil stát 

vlastním občanům za nezaplacené důchody, platy státních úředníků a mzdy vojáků.77 

Celkový nedostatek kapitálu způsoboval, že stát nebyl schopen zajistit základní sociální 

služby zahrnující sociální oblast, školství, zdravotnictví a zároveň pomoc obětem války, 

jako byly vdovy, sirotci, fyzicky a psychicky postižení. Možným řešením, jak přivést 

potřebný kapitál do ekonomiky, byla privatizace. 

2.6. Socioekonomická nerovnost ve společnosti 
Válečný konflikt rovněž proměnil socioekonomickou strukturu Bosny 

a Hercegoviny. Rovnostářská společnost s relativně vzdělanou střední třídou, která byla 

charakteristická pro socialistickou Bosnu a Hercegovinu, byla válkou zničena. Přes 100 

tisíc lidí zahynulo a až 2 miliony obyvatel opustilo svoje domovy buď do zahraničí, 

nebo bylo vnitřně vysídleno.78 Ekonomicky nejlépe vyšla z války nově vytvořená 

skupina propojující nacionalistické politiky, válečnou mafii a zbytky komunistické 

nomenklatury s kontroverzními obchodníky apolitickými špičkami. Tato skupina 

využila válku k vlastnímu obohacení prostřednictvím pašování nedostatkového zboží, 

obchodu se zbraněmi, zneužívání humanitární pomoci a kontrolou veřejných služeb a 

                                                
77 Donais Timothy, The Political Economy of Peacebuilding in Post-Dayton Bosnia (London:Routledge, 
2005) 98. 
78 srov. Burg Steven, The War in Bosnia-Herzegovina: ethnic conflict and international intervention 
(Armonk: Sharpe, 2000). a Woodward Susan L., Socialist Unemployment: The Political Economy of 
Yugoslavia, 1945-1990 (Priceton: Princeton University Press, 1996). 
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státních podniků. Nastolení míru ponechalo nacionalistům možnost kontrolovat přeživší 

státní podniky. 

Válka za sebou zanechala plošnou nezaměstnanost, chudobu střední třídy, odliv 

inteligence do zahraničí a relativně úzkou obohacenou skupinu obyvatel, často 

napojenou na paramilitární organizace, kterým vyhovoval slabý stát a nevybudované 

instituce. Etnické čistky rovněž vytvořily národnostně homogenizované regiony, 

takže chudoba se začala projevovat rozdílně i mezi národy. Některé tradičně 

ekonomicky silné regiony, jako například Sarajevo či západní Hercegovina, byly nyní 

obývány pouze Bosňáky, respektive Chorvaty, zatímco ekonomicky slabší, např. 

východní Bosna kolem měst Foča a Višegrad, patřila Republice srbské. Demografická 

struktura státu a rozprostření jednotlivých národů v prostoru Bosny a Hercegoviny bylo 

oproti předválečnému stavu diametrálně změněno. Tradiční ekonomická centra 

(Sarajevo, Banja Luka, Mostar), která přitahovala před válkou všechny národnosti, byla 

po válce částečně národnostně homogenizována. Totéž platilo i o menších městech a 

vesnicích v různých částech Bosny a Hercegoviny. Sociální a ekonomické podmínky 

pak měly dopad pouze na konkrétní obyvatelstvo daného regionu, které bylo etnicky 

homogenní. 

2.7. Privatizace jako možné oživení ekonomiky 
Po ukončení prioritního programu poválečné rekonstrukce v roce 1998, relativní 

stabilizaci formou zavedení celostátní měny, snížení cel a zařazení Bosny 

a Hercegoviny do struktury MMF, měla přijít v duchu neoliberální politiky 

mezinárodního společenství na řadu privatizace státního vlastnictví. Mezinárodní 

společenství bylo přesvědčeno, že transparentní, a především rychlá privatizace, přinese 

potřebné oživení do ekonomiky. 

Existovala celá řada důvodů pro to, aby mezinárodní společenství považovalo 

rychlost za jeden ze základních prvků privatizačního procesu. (1) Kolektivně vlastněné 

podniky byly řízeny politicky dosazenými manažery, kteří sledovali spíše politické cíle 

dané národnostní strany než ekonomickou bilanci podniku. (2) Ze strany etnicky 

založených politických stran byl vytvářen tlak na to, aby podniky zaměstnávaly válečné 

veterány a sympatizanty daných stran, přestože podnik nebyl schopen vydělat ani 

na platy stálých pracovníků. (3) Vzrůstala zadluženost podniků, které se řídily zákony 

z bývalé Jugoslávie. Na základě těchto zákonů nesměl být zaměstnanec propuštěn, 

pokud měl vůči podniku finanční pohledávku. Hlavně velké podniky tak měly 
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na seznamu až několik tisíc zaměstnanců, ovšem kvůli válce byly schopny zaměstnávat 

pouze malé procento z nich. Takto zapsaní zaměstnanci sice nepracovali a nedostávali 

příjem, ovšem vzrůstal dluh podniků vůči státu na daních a sociálních odvodech. (4) 

Nacionalistická politizace vedení podniků znamenala zároveň distribuci pracovních míst 

na základě etnického klíče, zvyšovala ekonomickou nerovnost mezi národy a bránila 

návratu utečenců do původního místa bydliště.79 Rychlá privatizace tak měla zastavit 

zadlužování státu a nově vytvořený soukromý sektor měl být odpolitizovaný. 

Kancelář Vysokého představitele OSN pro Bosnu a Hercegovinu zvolila tzv. leading 

donorem pro oblast privatizace Agenturu Spojených států amerických pro mezinárodní 

rozvoj (USAID – United States Agency for International Development), která měla 

vytvořit legislativní a institucionální rámec pro privatizaci (více v kapitole 3.2). USAID 

vycházela z předpokladu, že rychlá a transparentní privatizace povede ke zvýšení 

přímých zahraničních investic, zaměstnanosti, efektivity podniků, exportu, inovacím 

a ve střednědobém horizontu k celkovému růstu ekonomiky. Problémem agentury 

USAID i celého mezinárodního společenství však bylo, že privatizace byla viděna ryze 

technicky a politický rozměr nebyl brán příliš v úvahu. Mezinárodní společenství trpělo 

přílišnou vírou v tržní mechanismy. Neuvědomovalo si, že očekávané zahraniční 

investice nepřijdou, protože zahraniční investoři se do poválečné Bosny a Hercegoviny 

neodvažovali. Jediným vlastníkem tolik potřebného kapitálu tak byla již popisovaná 

obohacená skupina elit kombinující nacionalistické politiky, válečné lídry, mafii 

a zbytky komunistické nomenklatury. Lpění mezinárodního společenství na rychlosti 

celého procesu způsobovalo, že privatizace měla v podstatě proběhnout ještě dříve, 

než budou vybudované patřičné instituce, jako silný bankovní systém, tržní 

mechanizmy či právní rámec (v Bosně a Hercegovině např. neexistoval insolvenční 

zákon). Vezmeme-li v potaz absenci institucionálního rámce a etnicko-politický souboj, 

který prostupoval ekonomikou, pak musel být výsledek privatizace velmi nejistý.  

Z hlediska státní politiky nenašla privatizace potřebnou podporu, a tak jedinou její 

hybnou silou zůstávalo mezinárodní společenství. Místní politici vnímali privatizaci 

spíše jako ohrožení své politicko-ekonomické moci, a jejich cílem bylo co nejvíce 

zpozdit a odložit privatizaci, protože státní podnik byl v podstatě stranický podnik, 

který zajišťoval potřebný přísun financí. Ve chvíli, kdy měla privatizace proběhnout, se 

                                                
79 Donais Timothy, The Political Economy of Peacebuilding in Post-Dayton Bosnia (London:Routledge, 
2005). a Bieber Florian, Postwar Bosnia: Ethnicity, Inequality and Public Sector Governance (London: 
Palgrave MacMillan, 2006). 
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pak politické strany snažily, aby podnik skončil alespoň v rukou členů strany případně 

jejích sympatizantů.  

Z toho pak vyplývají tři zásadní problémy, které formovaly privatizační proces 

v Bosně a Hercegovině. (1) Politické obstrukce – politické strany se snažily co nejvíce 

proces zbrzdit, zatímco vedení podniků provázané s politickými elitami dělalo vše 

proto, aby klesala účetní hodnota podniku, protože mohl být pak snadněji zprivatizován 

členy příslušné národnostní skupiny. (2) Netransparentnost – netransparentní procesy 

doprovázené korupčními skandály a klientelismem. (3) Etnicizace procesu – 

privatizované podniky měly skončit v rukou členů „správné“ národnosti a pokračovat 

dále s financováním národnostně založených politických stran a jejich aktivit.  

3. Proces privatizace v kontextu budování státu 
V předchozí kapitole byla nastíněna poválečná situace v Bosně a Hercegovině, která 

vyplývala z duálního procesu transformace od války k míru a od socialismu 

ke kapitalismu. Z pohledu mezinárodního společenství bylo zásadní podmínkou 

pro zajištění ekonomického rozvoje Bosny a Hercegoviny vytvoření soukromého 

sektoru. Toho mělo být dosaženo pomocí privatizace státem vlastněných podniků. 

USAID a spolu s ním i celé mezinárodní společenství věřilo, že rychlá, efektivní 

a transparentní privatizace vytvoří soukromé vlastnictví, které se stane hnacím motorem 

ekonomiky, a povede tak k demokratizaci i ekonomickému rozvoji.80 Problémem však 

bylo, že mezinárodní aktéři přistupovali k procesu privatizace pouze technicky a modely 

aplikované na základě středo- a východoevropské zkušenosti nezohledňovaly politický 

kontext Bosny a Hercegoviny. Potřeba rychlé privatizace a přehnaná víra v tržní 

mechanizmy, prosazovaná především ze strany USAID, se ukázala jako podcenění 

politické situace.81 

Zatímco země byla silně decentralizovaná, ekonomika byla jednotná 

a pod kontrolou mezinárodního společenství. Vytvoření nových ekonomických vztahů 

mezi jednotlivými entitami mělo přispět k poválečnému usmíření mezi národy. Belloni 

uvádí, že ani jedna ze dvou entit nebyla sama o sobě ekonomicky životaschopná, což 

ilustruje na příkladu distribuce přírodních zdrojů: olovo, zinek a tři čtvrtiny zásob uhlí 

byly ve Federaci BaH, ale většina skladů paliva, které bylo třeba pro provoz nutných 
                                                
80 Slavnić Zoran, Likić-Brborić Branka „Od radničkog samoupravljanja u socijalizmu do marginalizacije 

radničkih sindikata u „divljem kapitalizmu“: studija slučaja Arcelor Mittala u Bosni i Hercegovini“, 

Revija za socijologiju, vol. 43, č. 1, roč. 2013, str. 35. 
81 Donais Timothy, The Political Economy of Peacebuilding in Post-Dayton Bosnia (London:Routledge, 
2005)  115–116. 
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strojů k jejich zpracování, patřila Republice srbské. Většina závodů na zpracování 

železa byla ve Federaci BaH, ale dvě třetiny celkových zásob železa byly v Republice 

srbské. Ta měla rovněž největší zásoby bauxitu, ale centrum průmyslového zpracování 

bylo v Mostaru (Federace BaH).82 Tato nerovnoměrná distribuce zdrojů 

a zpracovatelských závodů měla být pobídkou k mezientitní ekonomické spolupráci, 

která z dlouhodobého hlediska dle předpokladů mohla vést k trvalému míru. I proto měl 

být zahraniční obchod, monetární a ekonomická politika nastavována na celostátní 

úrovni s výrazným přispěním mezinárodního společenství. 

Privatizační proces v Bosně a Hercegovině vyžadoval vysokou míru koordinace 

mezi mezinárodním společenstvím a vládními autoritami na lokální úrovni. Problémem 

však byla rozdílnost zájmů obou skupin. Zatímco mezinárodní společenství vidělo 

privatizaci jako dokončení ekonomické transformace, místní elity vzešlé z války v ní 

viděly příležitost jak konsolidovat svoji moc a snažily se tedy o to, aby privatizační 

proces dostaly co nejvíce pod svoji kontrolu. Výsledkem interakce mezinárodního 

společenství a lokálních elit byla de facto dělba moci. Mezinárodní společenství 

nastavovalo privatizační politiku, místní autority ji pak měly implementovat. Snaha 

místních elit dostat privatizační proces co nejvíce pod svoji kontrolu vyústila 

ve vytvoření celkem dvanácti privatizačních agentur (dvě entitní a ve Federaci BaH 

ještě 10 kantonálních), které měly na starosti privatizaci v jimi kontrolované oblasti. 

Tato decentralizace, která kopírovala daytonské rozdělení země, však znamenala, 

že oproti původnímu záměru byla privatizace netransparentní, neefektivní, a navíc 

přispěla k etnicizaci celého procesu. Přesunutí odpovědnosti za privatizaci na nižší 

úroveň státní administrativy způsobilo, že proces byl hůře kontrolovatelný a více 

náchylný ke korupci a účelovým machinacím. Privatizace se tak přetvořila 

ve „zkorumpovaný a etnicizovaný boj o moc, který nepřinesl ekonomický růst ani 

etnické usmíření.“83 Výsledkem privatizace byl ekonomický systém, který Zoran 

Slavnić a Branka Likić-Brborić označili jako „Wild Capitalism“ (Divoký 

kapitalismus).84 

                                                
82 Belloni Roberto, Statebuilding and International Intervention in Bosnia (London: Routledge, 2007)  
97–99. 
83 Bašić Sanela „(Post)dejtonska BiH: protivrječnosti postkonfliktne izgradnje mira“, Godišnjak 

Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“, vol.č. 1, 150–161, roč. 2011, str. 156. 

84 Slavnić Zoran, Likić-Brborić Branka „Od radničkog samoupravljanja u socijalizmu do marginalizacije 

radničkih sindikata u „divljem kapitalizmu“: studija slučaja Arcelor Mittala u Bosni i Hercegovini“, 

Revija za socijologiju, vol. 43, č. 1, roč. 2013, str. 35. 
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Následující kapitola se bude věnovat nejprve analýze interakce mezi místními 

elitami a mezinárodním společenstvím v otázce privatizace. Obě dvě skupiny měly 

různé motivy pro privatizaci, což se projevilo v jejich přístupu k samotnému procesu. 

Zároveň však byla jejich spolupráce předpokladem k tomu, aby privatizace mohla 

proběhnout. Analýza dochází k závěru, že mezinárodní společenství a místní elity 

vytvořily zvláštní systém kohabitace, který umožňoval provedení privatizačního 

procesu za současného sledování svých vlastních širších zájmů. Druhá část kapitoly se 

věnuje systémovému a legislativnímu nastavení privatizace, její periodizaci a aplikaci 

zvolených privatizačních metod v kontextu poválečné a postsocialistické Bosny 

a Hercegoviny. Zároveň bude poukázáno na problémy, které plynuly ze špatného 

systémového nastavení či metod. Důsledky těchto problémů budou rozebrány ve třetí 

části, která se bude věnovat analýze průběhu privatizace. 

3.1. Mezinárodní intervence, bosenské struktury a privatizace 
V úvodu kapitoly bylo řečeno, že předpokladem pro provedení privatizace byla 

spolupráce mezinárodního společenství, které určovalo politiku, a místních elit 

zodpovědných za její implementaci. Tato situace vytvářela prostor pro interakci a střet 

zájmů obou skupin. Místní elity byly většinou členové a sympatizanti tří hlavních 

nacionalisticky orientovaných politických stran, jejichž ekonomická a politická moc 

pramenila z dědictví socialistického hospodářství, nelegálních ekonomických aktivit 

za války a často i z vlastního obohacení na dodávané humanitární pomoci.85 Jejich 

zájmem bylo konsolidovat v poválečném období vlastní moc. Rychlá a transparentní 

privatizace, kterou prosazovalo mezinárodní společenství, však byla ze strany místních 

elit vnímána jako ohrožení jejich moci, snažily se proto proces co možná nejvíce 

oddálit. Pokud by privatizace proběhla zcela pod kontrolou mezinárodního společenství, 

z pohledu elit by hrozilo, že zprivatizované podniky budou odpolitizované. Negativní 

efekty, které s sebou přináší privatizace sama o sobě, jako dočasná nezaměstnanost či 

inflace, by navíc způsobily ztrátu podpory obyvatel, kterou elity získaly právě díky 

svému ekonomickému nacionalismu v předválečném období. Na druhou stranu byla 

poválečná Bosna a Hercegovina významně závislá na finanční pomoci od 

mezinárodního společenství, jejíž přísun byl však podmíněn implementací příslušných 

                                                
85 Pugh Michael, „Transformation in the political economy of Bosnia since Dayton“, International 
Peacekeeping, vol. 12, č.3, 448–462, roč. 2005. 
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ekonomických reforem.86 Politické elity tak musely balancovat mezi udržením moci a 

přílivem financí od mezinárodního společenství. 

Pozice mezinárodního společenství vycházela z přesvědčení, že privatizaci je nutno 

provést co nejrychleji a za každou cenu, bez ohledu na absenci některých klíčových 

zákonů. Soukromý sektor musel být vytvořen rychle, aby národní hospodářství začalo 

pracovat. Mezinárodní aktéři si samozřejmě uvědomovali hrozbu toho, že podniky 

mohou skončit v rukou osob, které se obohatily na šedé válečné ekonomice, nicméně 

tento faktor neměl přílišný vliv na spuštění privatizace. Výsledek privatizace byl bez 

předem nastaveného institucionálního rámce nejasný, ale bezduchá víra v tržní 

mechanizmy vytvářela představu, že z „padouchů se mohou stát dobří kapitalisté“.87 Při 

pohledu na současně běžící procesy v Rusku, kde privatizace znamenala mocný vzestup 

oligarchie, se zdá tato představa více než naivní. Privatizace měla rovněž přitáhnout 

zahraniční investory, a tedy potřebný kapitál do ekonomiky.  

Střet názorů místních elit na straně jedné a mezinárodního společenství na straně 

druhé a současná nutnost spolupráce vyústila ve zvláštní kohabitaci, která měla přímý 

vliv na systémové nastavení privatizačního procesu. Místní elity co nejvíce bránily 

privatizaci tím, že odkládaly přijetí potřebných zákonů, jako např. insolvenční zákon, 

pracovní zákony, zákony o stávkách a odborech atd. Dále se snažily upozorňovat 

na nevyjasněné majetkové struktury některých podniků, především těch, jejichž části 

byly rozděleny mezi entity, nebo byly částečně privatizovány na základě předválečných 

Markovićových reforem. Zjednodušeně lze říci, že hledaly jakékoli cesty jak odložit 

a zdržet zahájení privatizace. Mezinárodní společenství, které původně plánovalo 

centralizované řízení privatizace, přistoupilo výměnou za možnost urychlení procesu 

na vytvoření systému dvanácti lokálních privatizačních agentur a ponechání kompetencí 

v rukou místních autorit. Hlavním důvodem pro decentralizaci privatizace byl argument 

lokálních autorit, že decentralizace předejde neférovému rozdělení majetku mezi 

jednotlivými národy.88 Jak bude však patrno z dalšího textu, decentralizace naopak 

paradoxně k neférovému rozdělení významně přispěla. Obě skupiny tak mohly sledovat 

svoje širší zájmy, neboť privatizaci na lokální úrovni bylo možno podřídit cílům 

                                                
86 Boyce James K., „Aid Conditionality as a Tool for Peacebuilding: Opportunities and Constraints”,  

Development and Change, vol. 33, č. 5, 1025–1048, roč. 2002. 
87 Donais Timothy, The Political Economy of Peacebuilding in Post-Dayton Bosnia (London:Routledge, 
2005) 117 – 118. 
88 Bosnia and Herzegovina: 1996 – 1998 Lessons and Accomplishments Review of the Priority 
Reconstruction Program, (European Commission and the World Bank: 1996) 55. 
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dominantního národa v dané oblasti a zároveň mohlo být částečně ohýbáno systémové 

nastavení pro vytvoření soukromého sektoru. 

3.2. Systémové a legislativní nastavení privatizačního procesu 
Systémové a legislativní nastavení privatizačního procesu kopírovalo teritoriální 

rozdělení země na základě Daytonské mírové smlouvy. V první kapitole byly nastíněny 

problémy, které plynuly ze socialistické a válečné minulosti země jako korupce, 

klientelismus, etnická nevraživost, vzestup nelegálně obohacených elit, politický 

nacionalismus, vysoké zadlužení státu, socioekonomická nerovnost ve společnosti, 

velký počet uprchlíků a vnitřně vysídlených atd. Tyto problémy byly ještě více 

zvýrazněny systémovým nastavením privatizace, které přenášelo hlavní odpovědnost 

na vedení etnicky homogenizovaných regionů. Pro analýzu privatizace v kontextu 

zmíněných problémů a intervence mezinárodního společenství je tedy nutné představit 

jeho systém, metody a legislativní rámec. 

V roce 1998 byl Kanceláří Vysokého představitele OSN vydán Rámcový zákon pro 

privatizaci podniků a bank v Bosně a Hercegovině.89 Zároveň byla ze strany agentury 

USAID provedena kategorizace majetku, který se měl stát předmětem privatizace. 

Jednalo se o byty, banky a státem vlastněné podniky. Jednotlivé entity pak připravily 

vlastní legislativu, která měla být harmonizována s Rámcovým zákonem, a byly zřízeny 

privatizační agentury, které měly regulovat a implementovat proces v oblasti jejich 

působnosti. Zásadním problémem decentralizace privatizačních agentur byl fakt, 

že jejich členové byli jmenováni nacionalisticky orientovanými politickými autoritami 

dané entity či kantonu. To mělo za následek, že privatizaci řídili v jednotlivých 

regionech buď přímo členové nacionalistických stran, nebo jejich sympatizanti. 

Nastavení legislativního rámce jak ve Federaci BaH, tak v Republice srbské čelilo 

problému, jakým způsobem zahrnout do privatizačního procesu občany, kteří nemají 

dostatečný kapitál na to, aby mohli investovat do nabízených podniků.90 Řešením bylo 

převedení pohledávek občanů vůči státu na kupony, které následně mohly  

                                                
89Okvirni zakon o privatizaciji preduzeća i banaka u Bosni i Hercegovini, dostupné z: 

http://www.apf.com.ba/pravni-okvir/doc/1.pdf (cit. 15. 6. 2015). 
90 Salimović Enisa, „Privatisation in Bosnia and Herzegovina“, South-East Europe Review for Labour and 
Social Affairs, č. 3, 163–179, roč. 1999, str. 164. 
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být použity pro nákup bytů nebo podílu ve společensky vlastněných podnicích.91 Státní 

dluh tak měl být teoreticky snížen tím, že by občané dostali podíly v podnicích. 

V obou dvou entitách byly privatizované společnosti rozděleny do dvou skupin na 

„malé“ a „velké“ podniky, které byly následně analogicky privatizovány v rámci tzv. 

„malé“ nebo „velké“ privatizace. Za malé podniky byly ve Federaci BaH označovány 

společnosti, které měly kapitál menší než 500 tisíc KM a méně než 50 zaměstnanců. 

V Republice srbské to byly podniky s kapitálem menším než 300 tisíc KM.92 Většina 

těchto podniků byla privatizována formou veřejné nabídky akcií. Pro „velké“ firmy byla 

v první fázi (cca do konce roku 2003) privatizace používána veřejná nabídka akcií 

v kombinaci s jinými metodami (aukce, tendr atd.). Ve druhé fázi po roce 2003 poté 

nejčastěji metodou tendru či přímé smlouvy s investorem. 

3.2.1. Veřejná nabídka akcií 
Za účelem rychlého prodeje především malých a středních podniků byla v úvodní 

fázi privatizace (od roku 1998 cca do konce roku 2003) určena za hlavní metodu tzv. 

veřejná nabídka akcií, která spočívala v tom, že podnik nabídl své akcie široké 

veřejnosti. Občané mohli v tomto případě kupovat podíly podniků za peníze nebo za 

kupony, které získaly od státu jako kompenzaci za nezaplacené pohledávky. Tyto 

pohledávky byly vypočítávány na základě speciálních zákonů ve Federaci BaH 

i v Republice srbské. Zjednodušeně řečeno, pohledávky občanů vůči státu byly veškeré 

peníze, které stát nemohl občanovi vyplatit, protože neměl po válce patřičný finanční 

kapitál. Jednalo se zejména o peníze uložené na zahraničních a domácích účtech, 

nezaplacené mzdy státních zaměstnanců, nevyplacené penze v období mezi lety 1992–

1998, výplaty za službu v armádě během války a specifické pohledávky spojené 

s restitucemi.93  

Ve Federaci BaH byly kupony vydávány všem občanům, kteří byli v roce 1992 

starší 18 let. Každý občan měl právo na kupon v hodnotě 1 900 KM a další kupony, 

jejichž hodnota byla přidělována na základě nárokovaných pohledávek. Kupony 

vydávané v Republice srbské byly rozdílné v tom, že neměly nominální hodnotu, jejich 

                                                
91 Ve FBaH byly kupony označovány jako „certifikáty“, zatímco v RS byl používán výraz „voučer“. Pro 

účely práce je používáno pro oba druhy výrazu „kupony“. V FBaH mohly být kupony použity pro nákup 

bytů a podílů ve firmách. V RS mohly být použity pouze na nákup podílu ve firmách. Byty byly v RS 
privatizovány formou přímého prodeje. 
92 Bayliss Kate, Post-Conflict Privatisation: A Review of Developments in Serbia and Bosnia and 
Herzegovina (London: Overseas Development Institute, 2005) 41. 
93 Salimović Enisa, „Privatisation in Bosnia and Herzegovina“, South-East Europe Review for Labour and 
Social Affairs, č. 3, 163 – 179, roč. 1999, str. 165–166. 
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hodnota byla určována až následně na základě počtu zájemců a hodnoty podniku, 

který byl předmětem privatizace. Každý občan měl právo na 20 kuponů s tím, že další 

kupony byly přidělovány na základě pohledávek.94 V otázce přidělování kuponů se 

objevily i další problémy. Jednalo se především o nerovnoměrnou distribuci kuponů 

napříč národnostmi i sociálními skupinami. Místní úřady často bránily ve vydávání 

kuponů menšinovým národnostem a navrátivším se utečencům. Ve Federaci BaH byly 

navíc uměle navyšovány hodnoty kuponů, které pak byly rozdávány např. válečným 

veteránům. Dalším problémem s výrazným dopadem na životní podmínky obyvatelstva 

byla možnost volně s kupony obchodovat a kupony byly často skupovány pod 

nominální hodnotou. 

Kromě možnosti investice kuponů do podílů ve firmách a bytech (v případě 

Federace BaH) mohly být kupony vloženy do tzv. Privatizačních investičních fondů. 

Tyto fondy sbíraly kupony od vlastníků a následně je investovaly do privatizovaných 

podniků. Vlastník kuponu však nezískával podíl v podniku, nýbrž pouze podíl ve fondu. 

Celkem bylo vytvořeno 11 Privatizačních investičních fondů ve Federaci BaH a 13 

v Republice srbské.95 Z obavy před vytvářením silných privatizačních fondů nastavily 

lokální autority v Republice srbské a Federaci BaH zákonná opatření, která regulovala 

možnost zakládání fondu a jeho investice. Pro založení privatizačního fondu bylo 

potřeba vlastnictví kapitálu v hodnotě minimálně 500 tisíc KM.96 Fondy nesměly do 

jedné společnosti investovat v rámci privatizace více než 20 % svého celkového 

kapitálu a po dokončení privatizace daného podniku nesměly vlastnit více než 30 % 

jeho celkové hodnoty.97 Pokud vezmeme v úvahu poválečný kontext Bosny a 

Herzegoviny, je zřejmé, že toto legislativní omezení opět nahrávalo elitám, které jediné 

disponovaly kapitálem pro založení privatizačního fondu. 

3.2.2. Ostatní metody privatizace v Republice srbské a Fedraci BaH 
Kromě veřejné nabídky akcií, která se týkala malých a části velkých podniků, 

používaly obě entity ještě další metody privatizace, a to zejména u podniků, u kterých 

existovala reálná možnost strategické investice. Ve Federaci BaH byl hlavní metodou 

                                                
94 Bayliss Kate, Post-Conflict Privatisation: A Review of Developments in Serbia and Bosnia and 
Herzegovina (London: Overseas Development Institute, 2005) 39–40. 
95 ibid. 39 – 40. 
96 „Zakon o privatizacionim investicionim fondovima i društvima za upravljanje privatizacionim 

fondovima“, dostupné z: http://www.secrs.gov.ba/Documents/Regulativa/316204bd-6b3f-48e9-b3ed-
92bddd28690b_sr-Latn-CS.pdf (cit. 15. 6. 2015). 
97 Bayliss Kate, Post-Conflict Privatisation: A Review of Developments in Serbia and Bosnia and 
Herzegovina (London: Overseas Development Institute, 2005) 39. 
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pro prodej těchto podniků určen veřejný tendr.98 V Republice srbské se objevila 

kombinace metod, kdy 55 % firmy bylo směněno za kupony nebo peníze formou 

veřejné nabídky akcií a 30 % bylo privatizováno nejčastěji formou tendru, aukce, 

přímého prodeje, či umístěno na burzu. Zbývajících 15 % firmy bylo převedeno z 10 % 

na penzijní fond a z 5 % na restituční fond.99 

Metoda veřejné nabídky akcií či její kombinace s jinými metodami byly používány 

v první fázi privatizačního procesu cca do konce roku 2003. Bosna a Hercegovina byla 

opakovaně kritizována za nízký progres v oblasti privatizace a spolu s ním spojené 

problémy. Na základě tlaku mezinárodního společenství se v obou entitách od roku 

2004 používala především metoda veřejného tendru, který byl omezen nejrůznějšími 

podmínkami ve formě investic budoucího vlastníka do rozvoje firmy či zvyšování počtu 

pracovních míst. Pokud tyto podmínky nebyly splněny v předem dohodnutém časovém 

období, mohla příslušná privatizační agentura nového vlastníka žalovat. Podmínky 

a počáteční cena firmy byly určovány na základě produkce, hmotných statků, dluhů 

atd.100 

 Další privatizační metoda používaná v obou entitách se specificky vztahovala 

na tzv. velké strategické firmy. V roce 2000 byl ze strany mezinárodního společenství 

vytvořen seznam čítající 140 firem (87 z Federace BaH a 53 z Republiky srbské), 

přičemž se jednalo o firmy na výrobu a dodávky elektrické energie a vody, 

telekomunikační a dopravní firmy, doly atd.101 Každé firmě byl přidělen mezinárodní 

konzultant, jehož úkolem bylo ve spolupráci s firmou připravit podklady 

pro transparentní privatizaci a vyhledání vhodného zahraničního investora. Tyto firmy 

měly být následně privatizovány metodou přímého vyjednávání a smlouvy 

s investorem. Jak bude ukázáno v následující kapitole, i tato metoda s sebou přinesla 

četné kontroverze.  

 Systémové a legislativní nastavení privatizace lze zhodnotit pozitivně, systém 

byl vytvořen tak, aby mohly být malé a střední podniky privatizovány co nejrychleji 

a zároveň došlo ke snížení státního dluhu. Lze jen těžko domýšlet, zda mezinárodní 

společenství od začátku počítalo s tím, že bude muset dojít v případě privatizace 

                                                
98 „Model i metodi privatizacije“ Oficiální stránky Federální agentury pro privatizaci, dostupné z: 

http://www.apf.com.ba/model-privatizacije/Default.aspx (staženo: 21. 3. 2016). 
99 Bayliss Kate, Post-Conflict Privatisation: A Review of Developments in Serbia and Bosnia and 
Herzegovina (London: Overseas Development Institute, 2005) 42. 
100 ibid. 45. 
101 Donais Timothy, The Political Economy of Peacebuilding in Post-Dayton Bosnia (London:Routledge, 
2005) 132. 
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strategických firem k úpravě systému. Jak již bylo mnohokrát řečeno v této práci, 

zásadním problémem bylo, že systém a legislativa nezohledňovaly společenský 

a politický kontext konce devadesátých let v regionu, a byl tak poskytnut prostor 

k přinejmenším kontroverzním krokům bosenských elit. Vytvoření dvanácti 

privatizačních agentur navíc přispělo k netransparentnosti celého procesu. Privatizace, 

která tak v teoretické rovině fungovala, byla často zneužita pro politické a obchodní 

zájmy nacionalistických skupin.  

3.3. Průběh privatizace státních podniků a jeho největší problémy 
Privatizační procesy v Bosně a Hercegovině byly prováděny v poválečném 

a postsocialistickém kontextu, který byl rozebrán v kapitole 2. Rozštěpená společnost, 

dědictví války a socialismu, intervence mezinárodního společenství, právní vakuum 

a chybějící nástroje pro kontrolu privatizace byly příčinou mnoha problémů, 

které privatizaci doprovázely. Řada externích faktorů vyplývajících z kontextu 

poválečné Bosny a Hercegoviny umožňovala privatizační procesy ohýbat ve prospěch 

zájmových skupin. V následující kapitole budou analyzovány hlavní problémy 

privatizačního procesu za využití konkrétních příkladů, které dokazují, že ačkoli byl 

privatizační proces teoreticky funkční, jeho implementace byla mimořádně 

komplikovaná a mnohdy zcela v rozporu s načrtnutými zákony. 

3.3.1. Politická etnicizace privatizačního procesu a případ Aluminij d.d. 

Mostar 
Privatizační proces v Bosně a Hercegovině je charakterizován jako vysoce 

„etnicizovaný“. Význam tohoto pojmu spočívá v rozdělení země dle etnických linií 

mezi tři konstitutivní národy a ohýbání privatizace dle jejich zájmů. Již v minulých 

kapitolách bylo řečeno, že jednotlivé etnické skupiny chtěly využít privatizaci pro 

konsolidaci své moci. Do privatizačních agentur a řídících funkcí ve strategicky 

důležitých podnicích tak byli dosazováni členové nebo sympatizanti hlavních 

nacionalisticky orientovaných politických stran, proces byl co nejvíce oddalován, aby 

mohly být vytvořeny „příznivé“ podmínky pro privatizaci, a vládnoucí elity zároveň 

bránily v přijetí ochranných legislativních opatření a kontrolních mechanizmů. 

 Jedním z nejznámějších příkladů etnicizace privatizačního procesu je případ 

firmy Alumnij Mostar. Tato firma patří v současnosti k největším zpracovatelům 

a vývozcům hliníkových produktů v regionu. Na počátku války v roce 1992 přešel 

kolektivně vlastněný podnik do rukou chorvatské armády a byl spravován 
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tzv. Chorvatskou radou obrany (HVO – Hrvatsko vijeće obrane), jejímž vrchním 

velitelem byl lídr HDZ Bosna a Herzegoviny Mate Boban. Tím vzniklo propojení mezi 

podnikem a hlavní bosensko-chorvatskou nacionalistickou stranou HDZ.  

Po podpisu Daytonské mírové smlouvy se podnik ocitl v tzv. Hercegovsko-

neretvanském kantonu v rámci Federace BaH. Jednalo se o smíšený kanton, kde bylo 

obyvatelstvo tvořeno především Bosňáky a bosenskými Chorvaty. Ekonomickou 

a politickou moc drželi však v rukou většinoví Chorvaté. Etnicizovaná privatizace 

podniku Aluminij Mostar byla určena dvěma předpoklady: (1) Pracovníci podniku byli 

z více než 90 % bosenští Chorvaté. Ačkoli před válkou v roce 1992 zaměstnával podnik 

pracovníky ze všech tří konstitutivních národů, již během války docházelo 

k propouštění Bosňáků a bosenských Srbů, na jejichž místa byli přijímáni občané 

chorvatské národnosti. (2) Bezprostředně po ukončení války využil chorvatský 

management právního vakua a tiše převedl vlastnictví části podniku na firmu TLM 

(Tvornica lakih metala) z chorvatského Šibeniku. Nejednalo se tedy o privatizaci, 

ale pouze o změnu vlastnické struktury podniku. Kantonální soud, který byl 

pod kontrolou bosenských Chorvatů, pak bez problémů zapsal novou vlastnickou 

strukturu do registru podniků. Na konci 90. let vlastnil 44 % podniku stát, 44 % podniku 

bylo označeno jako „kapitál určený k vyrovnání závazků vůči pracovníkům“ a 12 % 

podniku bylo ve vlastnictví TLM Šibenik.102 

 Ještě před zahájením samotné privatizace probíhala složitá jednání mezi zástupci 

firmy a vládou Federace BaH o způsobu privatizace. Během této doby se managementu 

firmy podařilo papírově snížit tržní hodnotu podniku z původních 620 milionů USD 

na 84 milionů USD.103 Následně byla mezi firmou a vládou Federace BaH uzavřena 

smlouva, na jejímž základě mělo být 88 % firmy privatizováno formou veřejného 

tendru. Ačkoli zákon stanovoval, že privatizace má být v gesci příslušné privatizační 

agentury, pro přípravu a administraci tendru byla ustanovena zvláštní komise složená 

z členů nominovaných Federální privatizační agenturou a představenstvem firmy 

Aluminij Mostar. Jako expertní podpora pro nalezení vhodného investora byl, v souladu 

s kurzem mezinárodního společenství pro privatizaci velkých strategických podniků, 

komisi přiřazen mezinárodní konzultant z firmy Deloitte, který však neměl uzavřenou 

smlouvu s privatizační agenturou, nýbrž se samotnou firmou Aluminija Mostar. Došlo 

                                                
102 Transparency International BiH, Analiza procesa privatizacije „Alumnija“ DD Mostar, Dostupné z: 
http://ti-bih.org/wp-content/uploads/2011/02/Analiza_Aluminij_DD_Mostar.pdf (staženo 13.3.2016) 2. 
103 Pugh Michael, „Transformation in the political economy of Bosnia since Dayton“, International 
Peacekeeping, vol. 12, č.3, 448–462, roč. 2005. 
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tedy k výraznému střetu zájmů, kdy firma měla skrze členy komise a konzultanta 

výrazný vliv na privatizaci sebe samé. 

 Privatizace podniku byla zahájena v roce 2007. Ad hoc ustanovenou komisi 

tvořili tři zástupci Federální privatizační agentury, dva zástupci podniku Aluminija 

Mostar a jeden zástupce Privatizační agentury Hercegovsko-neretvanského kantonu. 

Z osmi uchazečů byla nakonec vybrána vítězná nabídka konsorcia společností Glencore 

International, Feal a Dalekovod.104 Detailnější pohled na strukturu konsorcia ukazuje, 

že společnost Glencore vlastnila z 80 % chorvatskou firmu TLM Šibenik, které již 

patřilo zbývajících 12 % podniku, které nebyly předmětem privatizace. Firma Feal se 

sídlem v téměř ryze chorvatském městě Široki Brijeg v Západohercegovském kantonu 

byla řízena bosenskými Chorvaty a Dalekovod byl chorvatským podnikem se sídlem 

v Záhřebu. Členové konsorcia měli navíc z dřívější doby uzavřeny dlouhodobé smlouvy 

na odběr produktů firmy Aluminij Mostar, což bylo významnou výhodou při tendru, 

jehož podmínky upřednostňovaly „dosavadní strategickou spolupráci“ a „již uzavřené 

dlouhodobé smlouvy“ před jednoznačně počitatelnými kritérii, jakými byla cena, 

budoucí investice a zaměstnanost. 105   

 Příklad privatizace firmy Aluminij Mostar ukazuje na propojení politiky 

a byznysu na základě etnické linie, která nebyla výjimkou při privatizaci dalších 

podniků v obou entitách Bosny a Herzegoviny. Ačkoli mezinárodní audit našel 

v privatizaci četná pochybení, vlastnická struktura zůstala nezměněna. Privatizační 

proces byl tak zcela v rozporu se systémovým a zákonným vymezením. 

3.3.2. Sociální důsledky etnicizace privatizačního procesu 
Kromě propojení politiky a byznysu v rámci privatizačních procesů měla samotná 

privatizace výrazný vliv na sociální a ekonomické podmínky života obyvatel a na etno-

demografickou strukturu národnostně heterogenní Bosny a Hercegoviny. Nejvíce se 

tento problém projevil v otázce návratu uprchlíků a vnitřně vysídlených osob. Z celkové 

populace 4,4 milionu (údaj z roku 1991) opustilo své obydlí dle odhadů asi 2,3 milionu 

                                                
104 Transparency International BiH, Analiza procesa privatizacije „Alumnija“ DD Mostar, Dostupné z: 
http://ti-bih.org/wp-content/uploads/2011/02/Analiza_Aluminij_DD_Mostar.pdf (staženo 13.3.2016) 7. 
105 ibid. 7. 
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obyvatel.106 Dle přílohy 7 Daytonské mírové smlouvy měl každý občan právo na návrat 

do svého původního bydliště.107  

Mezinárodní společenství si od tohoto kroku slibovalo obnovení multietnického 

charakteru země a částečné zvrácení výsledků etnických čistek, nicméně toto – do jisté 

míry zbožné přání – stálo v protikladu k daytonskému teritoriálně-administrativnímu 

rozdělení. Největším problémem byl tzv. menšinový návrat, kdy se měli obyvatelé 

vracet do svých původních domovů v oblastech pod kontrolou většinového etnika. 

Zejména bosenští Chorvaté a bosenští Srbové nepodporovali menšinový návrat na jimi 

držené území a to především proto, že chtěli za každou cenu zachovat etnickou 

homogenitu regionů. Navrátilci byli navíc vnímáni jako riziko „trojského koně“ 

v případě opětovného propuknutí konfliktu.  Je problematické určit, kolik obyvatel se 

skutečně vrátilo do svých domovů. Někteří lidé se po návratu neregistrovali 

na příslušných úřadech, aby mohli dále požívat benefity plynoucí ze statutu vnitřně 

vysídlené osoby. A zákon navíc stanovoval, že návrat je ukončen, pokud osoba stráví 

alespoň jednu noc v místě svého původního bydliště. To vedlo v praxi k tomu, 

že navrátilci po několika dnech zamířili za lepšími podmínkami.  

Hlavní problémy úspěšného menšinového návratu však spočívaly v ekonomických 

příležitostech a diskriminaci. Z hlediska diskriminace museli menšinoví navrátilci 

bojovat s neochotou místních úřadů, které na základě politické objednávky vyřizovaly 

registraci menšinových navrátilců velmi zdlouhavě a mnohdy na základě úplatků.108 

Mnohem důležitějším faktorem však byly ekonomické příležitosti pro menšinové 

navrátilce. Trvalé zaměstnání bylo základním předpokladem pro udržitelnost návratu, 

avšak podniky ovládané většinovým etnikem napojeným na politické elity neměly 

zájem o zaměstnávání občanů jiné národnosti. Již během války byli propouštěni 

zaměstnanci minoritních etnik z mnoha podniků, což dokazuje zmíněný příklad 

Aluminij Mostar. Dalším příkladem je municipalita Foča na jihovýchodě země, 

ve které v roce 1991 tvořilo obyvatelstvo bosňácké národnosti asi 52 % populace.109 

                                                
106 Belloni Roberto, Statebuilding and International Intervention in Bosnia (London: Routledge, 2007) 
126. 
107 „Dayton peace agreement“, Oficiální stránky Vysokého představitele OSN pro Bosnu a Hercegovinu, 

http://www.ohr.int/dpa/default.asp?content_id=380 (staženo 15. 10. 2011) Příloha č. 7. 
108 Žíla Ondřej, Jedna si jedina moja domovina: Etnodemografické proměny Bosny a Hercegoviny v 

letech 1945-2013 (Praha: FF UK, 2014) 224. 
109 International Crisis Group, The Continuing Challenge of Refugee Return in Bosnia and Herzegovina, 
Dostupné z: http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/europe/137%20-
%20The%20Continuing%20Challenge%20Of%20Refugee%20Return%20In%20Bosnia.pdf (staženo 

13.3.2016). 
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Dřevozpracovatelský podnik Maglić Foča zaměstnával před válkou na 5 tisíc 

zaměstnanců z celého okresu. Během války však byli pracovníci bosňácké národnosti 

propuštěni, a následně se celá jejich komunita stala obětí etnické čistky.110 Etnická 

diskriminace v poválečných letech pak pokračovala ruku v ruce s privatizací. Nově 

privatizované podniky pod kontrolou bosenských Srbů nepřijímaly k práci občany jiné 

národnosti a nejčastěji je zařazovaly na tzv. čekací listinu. Tento zvyk přetrvával 

z jugoslávského samosprávného systému hospodářství, kdy byli při přebytku pracovní 

síly noví uchazeči zařazováni na čekací listiny.111  

Zprávy UNHCR z konce devadesátých let pak zmiňují celou řadu příkladů, kdy byli 

diskriminováni obyvatelé menšinového etnika, a místo nich přijímáni do pracovního 

poměru příslušníci většinového národa za účelem etnické homogenizace území. 

Např. chorvatská firma Finvest v Kantonu 10 (Livno) zaměstnávala dle údajů z roku 

1999 pouze Chorvaty a aktivně prosazovala jejich relokaci ze střední Bosny do kantonu 

10. Management firmy nepřímo veřejně přiznal, že Srbové nebudou zaměstnáni 

bez zvláštního povolení municipality, kterou spravovali Chorvaté.112 Zpráva Amnesty 

International z roku 2006 zmiňuje například bosenskými Chorvaty zprivatizovanou 

textilní společnost INKOS ze Stolace (Federace BaH), která opakovaně odmítala 

zaměstnávat navrátilce z řad jiných národností. Průmyslový mlýn v Modrići (Republika 

srbská), ve kterém před válkou pracovali většinou Bosňáci, nezaměstnával po procesu 

privatizace ani jednoho Bosňáka.113 Naproti tomu je třeba zmínit skutečnost, že 

podniky, které se rozhodly zaměstnávat menšinové navrátilce, často čelily výhružkám a 

fyzickým útokům většinového obyvatelstva daného regionu.114  

Sociální důsledky etnicizace privatizačních procesů měly významný vliv 

na národnostní složení jednotlivých regionů. Menšinoví navrátilci čelili diskriminaci 

                                                
110 International Crisis Group, The Continuing Challenge of Refugee Return in Bosnia and Herzegovina, 
Dostupné z: http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/europe/137%20-
%20The%20Continuing%20Challenge%20Of%20Refugee%20Return%20In%20Bosnia.pdf (staženo 

13.3.2016). 
111 Amnesty International, Bosnia and Herzegovina Behind closed gates: Ethnic discrimination in 
employment, Dostupné z: https://www.amnesty.org/download/Documents/76000/eur630012006en.pdf 
(staženo 13.3.2016). 
112 Více viz report UNHCR: „Update on UNHCR’s Position on Categories of Persons from Bosnia and 
Herzegovina who are in Continued Need of International Protection“ Oficiální stránky UNHCR, dostupné 

z: http://www.unhcr.org/3c3c5c204.html (staženo 13.3.2016). 
113 Amnesty International, Bosnia and Herzegovina Behind closed gates: Ethnic discrimination in 
employment, Dostupné z: https://www.amnesty.org/download/Documents/76000/eur630012006en.pdf 
(staženo 13.3.2016). 
114 Např. ředitel firmy Radnik ze Srebrenice, která zaměstnávala dva navrátivši se Bosňáky, čelil 

opakovaně útokům, při kterých mu bylo zapáleno osobní auto. V roce 2002 byla v Doboji (RS) vhozena 
bomba do obchodu, ve kterém pracovali Bosňáci. 
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ze strany většinového etnika a uchylovali se k opětovnému odchodu. Tato situace 

významně přispěla k etnické homogenizaci jednotlivých území a potvrzení výsledků 

válečných etnických čistek. 

3.3.3. Využívání (a zneužívání) kuponů  
V kapitole 3.2 bylo zmíněno, že pro nákup podílů v malých podnicích byly 

využívány kupony, které byly dle různých metod přidělovány občanům v obou entitách. 

Kuponová privatizace byla v Bosně a Hercegovině zvolena ze dvou důvodů: (1) Měla 

zajistit rychlé, srozumitelné a efektivní vytvoření soukromého vlastnictví, a (2) měla 

snížit státní dluh tím, že část pohledávek občanů vůči státu byla vyplacena formou 

kuponů.115  

Válkou postižené obyvatelstvo nemělo dostatek financí pro investice do rozvoje 

zprivatizovaných podniků, což je základní předpoklad úspěšnosti kuponové privatizace. 

Váleční profitéři, kteří se obohatili na ilegálních aktivitách během války, vlastnili 

příslušný kapitál, aby mohli sekundárně vykupovat kupony od občanů za zlomek 

nominální hodnoty, a následně je využívat pro skupování státního kapitálu ve velkém 

množství. Distribuce kuponů v obou dvou entitách byla politicky deformovaná, a to 

především v oblasti přidělování kuponů jako formy válečné renty pro bývalé vojáky. 

Nacionalistické vedení často uměle navyšovalo množství kuponů pro válečné veterány, 

což bylo kritizováno i ze strany mezinárodního společenství. Donais uvádí příklad, kdy 

ve Federaci BaH varovala kancelář Vysokého představitele, že pokud bude hodnota 

kuponů určených pro válečné veterány vyšší než 4–5 miliard KM, dojde k politicky 

motivované deformaci, která válečné veterány v rámci privatizace zvýhodní. I přes to 

byla celková hodnota kuponů pro bývalé vojáky vyhodnocena na 7,7 miliardy KM.116 

Bývalí příslušníci armád, ale i řadoví občané z Federace BaH se pak často uchylovali 

k prodeji kuponů za cenu, která se pohybovala kolem 3 % jejich nominální hodnoty, 

čehož využily válkou vytvořené elity k vlastnímu obohacení a následným investicím. 

Typickým příkladem z Federace BaH je privatizace hotelu Holiday Inn v Sarajevu, kdy 

sarajevský obchodník Nedim Čaušević zprivatizoval formou tendru hotel za cenu 15 

milonů KM, z čehož 5 milionů zaplatil v penězích a dalších 10 milionů KM ve formě 

kuponů získaných odkupem od individuálních občanů. Podle odhadů však byla 

nominální hodnota hotelu kolem 48 milionů KM, ovšem Federální agentura pro 

                                                
115 Donais Timothy, The Political Economy of Peacebuilding in Post-Dayton Bosnia (London:Routledge, 
2005) 120. 
116 ibid. 120. 
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privatizaci, které v tu dobu předsedal Čauševićův dlouhodobý spolupracovník 

z předválečného období, privatizaci schválila. 

Specifikem distribuce kuponů v Republice srbské byla nutnost registrace občanů, 

na jejímž základě jim mohly být kupony vydávány. To v praxi znamenalo, 

že menšinovým navrátilcům nebyla udělována registrace, aby nemohli dostat kupony. 

Toto jednání odporovalo duchu Daytonské mírové smlouvy (a pod tlakem 

mezinárodního společenství) pak byla Republika srbská nucena zřídit registrační centra 

i na území Federace BaH, nicméně obstrukce s registrací Bosňáků a bosenských 

Chorvatů pokračovaly. Výsledkem bylo, že pouze malé množství jiných národností 

než bosenských Srbů bylo zapojeno do kuponové privatizace v Republice srbské. 

S přihlédnutím k tomu, že hodnota kuponů byla určována až na základě počtu zájemců 

o podnik, je zřejmé, že cílem obstrukcí bylo snížit pravděpodobnost zapojení 

nesrbských národů do procesu privatizace. 

Výsledkem kuponové privatizace bylo opět větší etnické rozdělení a ukotvení moci 

skupiny nacionalisticky orientovaných ekonomicko-politických elit. Kuponová 

privatizace rovněž negenerovala pracovní místa, neboť noví majitelé často neměli 

peníze na udržení podniku. Výzkum z roku 2002 uvedl, že ve Federaci BaH bylo pouze 

5,22 % kuponů použito pro investice do firem. Ostatní kupony občané prodali nebo 

investovali do nákupu bytů a podílů v privatizačních fondech. Největší množství (37 %) 

však nebylo použito vůbec. V Republice srbské byla více než polovina (54,7%) kuponů 

investována do privatizačních fondů a zhruba třetina byla použita pro nákup podílu ve 

firmách. Zbytek pak zůstal nevyužit.117 

3.3.4. Korupce, klientelismus a šedá ekonomika 
Decentralizace státu a liberalizace ekonomického prostředí vytvořily v Bosně 

a Hercegovině příznivé podmínky pro korupci a klientelismus, které byly vlastní pro 

všechny úrovně fragmentované státní byrokracie. O obsazení místa ve významné funkci 

státního aparátu či strategicky důležitém podniku nerozhodovala kvalifikace, spíše 

klientelistické a příbuzenské vazby či příslušnost k politické straně. Merma Župčević 

uvádí, že „transformaci vystřídalo stále silnější pouto mezi korupcí a soukromými 

vztahy, které se staly integrální součástí budování státu“.118 

                                                
117 Bayliss Kate, Post-Conflict Privatisation: A Review of Developments in Serbia and Bosnia and 
Herzegovina (London: Overseas Development Institute, 2005) 41. 
118 Župčević Merima „Može li neoliberalna mirovna strategija dovesti do socio-ekonomskog razvoja? 
Studija Faktora ratnog naslijeđa“, Forum Bosnae, č. 43, roč. 2008. 
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Ve zprávě Transparency International z roku 2008 obsadila Bosna a Hercegovina 

v indexu korupce 92. místo z celkového počtu 158 posuzovaných zemí.119 Hlavní 

příčiny korupce lze hledat v důsledcích války, socialistickém dědictví a daytonském 

rozdělení země. Klientelistické vazby komunistické nomenklatury zůstaly během války 

částečně zachovány a byly využívány pro ilegální obchod, pašování atd. Korupce 

získala rovněž hluboké kořeny i mezi širokou populací, neboť běžné činnosti 

jako cestování, shánění obživy a dalších životně důležitých produktů bylo spojeno 

s úplatky či protislužbami. Decentralizovaný politický systém po roce 1995 a počáteční 

absence kontrolních mechanizmů umožnily lehčí přístup k veřejným prostředkům na 

nižších úrovních státní administrativy. V Bosně a Hercegovině tak vznikl systém, který 

Divjak a Pugh označují jako „kultura korupce“120. Tato kultura poté prostupovala všemi 

úrovněmi státního aparátu. Nejvyšší míra korupce v Bosně a Hercegovině byla na 

úrovni municipalit, kde dochází nejčastěji k přímému kontaktu občanů s úřady. 

Se stoupající úrovní administrativy sice míra korupce klesá, nicméně její cena je vyšší. 

Z hlediska privatizace docházelo k vytváření politicko-ekonomických sítí, jejichž 

stavebním kamenem byla příslušnost ke stejné národnosti. Podniky zprivatizované dle 

etnického klíče následně získávaly od lokálních autorit příslušné koncese, licence 

či povolení na základě klientelistických vazeb. Některé studie rovněž upozorňují na to, 

že privatizace bylo využito pro praní špinavých peněz, jako například při privatizaci 

Petrochemické společnosti Republiky srbské. V roce 2006 došlo ke změně Zákona 

o privatizaci Republiky srbské, na jejímž základě mohla u strategicky důležitých firem 

rozhodnout Vláda Republiky srbské (se souhlasem parlamentu) o výběru nového 

investora. Několik měsíců po přijetí zákona byla Petrochemická společnost prodána za 

nejasných podmínek ruskému investorovi Nefgazinkor, jehož vlastnická struktura 

nebyla nikdy odkryta.121 

Korupce se rovněž objevovala v případě distribuce mezinárodní pomoci. V roce 

1999 zjistila Komise pro vyšetřování podvodů (instituce založená OHR), 

že cca 1 miliarda USD z mezinárodní pomoci zmizela neznámo kde.122 Následující 

vyšetřování vedené USA vedlo nepřímo až k synovi prezidenta Bakiru Izetbegovićovi, 

                                                
119 Transparency International BiH, Privatizacija državnog kapitala u BiH, Dostupné z: http://ti-
bih.org/privatizacija-drzavnog-kapitala-u-bih/ (staženo 14.12.2015). 
120 Pugh Michael, Divjak Boris, „The Political Economy of Corruption in Bosnia and Herzegovina“, 
International Peacekeeping, vol. 15, č. 3, 373–386, roč. 2008.  
121 Transparency International BiH, Privatizacija državnog kapitala u BiH, Dostupné z: http://ti-
bih.org/privatizacija-drzavnog-kapitala-u-bih/ (staženo 14.12.2015). 
122 Pugh Michael, Divjak Boris, „The Political Economy of Corruption in Bosnia and Herzegovina“, 
International Peacekeeping, vol. 15, č. 3, 373–386, roč. 2008. 
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který však veškerá obvinění popíral. Zprávy Generální auditorské kanceláře USA 

pak konstatovaly, že „podzemní válečné sítě se přeměnily na politické zločinecké sítě 

zapojené do pašování, daňových úniků a obchodování na černém trhu.“123 USAID 

následně přerušil svoji finanční pomoc pro Bosnu a Hercegovinu. 

Kriminalizace politiky významně ovlivňovala proces implementace Daytonské 

mírové smlouvy a z privatizace učinila nástroj pro obohacení zločineckých sítí. 

Společně se slabou či etnicizovanou justicí docházelo k ještě většímu podlamování 

důvěry občanů ve stát a celkové stigmatizaci společnosti. Soukromé podnikání 

v korupčním, klientelistickém a fragmentovaném prostředí bylo nadmíru obtížné a velká 

část obchodů se odehrávala v šedé ekonomice, která dle odhadů tvořila asi 27 % 

HDP.124 Šedá ekonomika však jen prohlubovala spojenectví mezi lokální politikou 

a nelegálním podnikáním a posilovala vzájemný režim ochrany nacionalisticky 

motivovaných politických a ekonomických skupin.125 

3.3.5. Privatizace v letech 2000–2005, snahy o příliv zahraničního 

kapitálu (případy Acelor Mittal Zenica d.o.o. a Fabrika cementa 
Lukavac d.d.) 

V důsledku korupčních skandálů a netransparentních privatizačních projektů došlo 

kolem roku 2000 ke změně strategie mezinárodního společenství vůči privatizaci. 

Donais se domnívá, že za obratem nemusela nutně stát pouze netransparentnost a 

korupce, nýbrž i fakt, že mezinárodní společenství zprvu přehlíželo nelegální praktiky 

za účelem rychlého vytvoření soukromého sektoru. Ve chvíli, kdy mělo dojít 

k privatizaci velkých podniků, začalo se mezinárodní společenství více zajímat o 

korupční a klientelistické vazby. Byla vytvořena tzv. Mezinárodní poradní skupina 

složená ze zástupců agentury USAID, Kanceláře Vysokého představitele OSN pro 

Bosnu a Hercegovinu, Světové banky, Mezinárodního měnového fondu, Evropské unie 

a Evropské banky pro rekonstrukci a rozvoj, která identifikovala 140 velkých 

strategických firem (86 ve Federaci BaH a 54 v Republice srbské), jejichž privatizace 

měla být otevřena pro zahraniční investory.126 Každé firmě byl přiřazen mezinárodní 

                                                
123 United States General Accounting Office, „ Bosnia: Crime and Corruption Threaten Successful 
Implementation of the Dayton Peace Agreement“, Dostupné z: 
http://www.gao.gov/archive/2000/ns00219t.pdf (staženo 17.3.2016) str 3. 
124 Keil Soeren, Perry Valery, State-Building and Democratization in Bosnia and Herzegovina (London: 
Routledge,  2015) 169. 
125 Belloni Roberto, Statebuilding and International Intervention in Bosnia (London: Routledge, 2007) 
107–109. 
126 Donais Timothy, The Political Economy of Peacebuilding in Post-Dayton Bosnia (London:Routledge, 
2005) 123. 
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konzultant (viz případ Alumnija Mostar), který měl spolu s podnikem a privatizační 

agenturou připravit projekt privatizace a identifikovat vhodné zahraniční investory. 

Daytonské rozdělení země však znamenalo, že se potenciální investoři museli 

vyrovnat s pěti různými úrovněmi byrokracie, aby mohli operovat na území celé Bosny 

a Hercegoviny. V indexu Světové Banky Doing Business, který srovnává vliv 

regulativních opatření dané země na ekonomickou aktivitu podniku, se Bosna 

a Hercegovina pravidelně umisťuje v rámci Evropy na nejspodnějších příčkách.127 

Ani zákonná opatření přijatá na celostátní úrovni v roce 1998 a na entitních úrovních 

v letech 2001 (Federace BaH) a 2002 (Republika srbská) nepomohly přilákat zahraniční 

investory.128 OHR tak v listopadu 2002 zahájil tzv. Buldozerovou iniciativu, která měla 

za podpory MMF, Světové Banky a EU přimět soukromé podnikatele k aktivní účasti na 

identifikaci byrokratických bariér vůči přílivu zahraničního kapitálu a navržení 

konkrétních změn.129 Mezinárodní společenství spoléhalo na to, že zapojením 

soukromého sektoru dojde ke změnám „zespoda“. Počáteční úspěch iniciativy se 

projevil implementací padesáti reforem ve 150 dnech – včetně změny vízového režimu 

pro cizince, odstranění povinnosti registrace firemní kanceláře v obou entitách atd.130 

Výsledný efekt iniciativy však byl diskutabilní. Některé reformy skutečně přispěly 

k hlubší integraci ekonomického prostoru v Bosně a Hercegovině, nicméně zájem 

podnikatelů o iniciativu postupně upadal. Částečným úspěchem tak byl pouze fakt, že 

podnikatelská komunita si uvědomila, že má právo požadovat po vlastní vládě 

reformy.131 

Jedním z mála příkladů investic ze zahraničí jsou železárny v Zenici, které byly 

za dob socialistické Jugoslávie největším producentem železa v zemi a podnikem 

zaměstnávajícím více než 20 000 zaměstnanců. Součástí železáren byl rovněž hotel, 

restaurace a další malé podniky. Na konci devadesátých let přešel vedlejší majetek do 

správy města Zenica a samotné železárny získal do své správy stát. V roce 1999 byl 

vytvořen podnik BH Steel, který vlastnil z 51 % stát, a zbylých 49 % získal Kuvajt 

                                                
127 Doing Business Index, Oficiální stránky Světové Banky, dostupné z: 

http://www.doingbusiness.org/rankings (staženo 29. 2. 2016). 
128 Belloni Roberto, Statebuilding and International Intervention in Bosnia (London: Routledge, 2007) 
105. 
129 Davis Peter, Corporations, Global Governance and Post-conflict Reconstruction (London: Routledge, 
2012) 94. 
130 ibid. 120. 
131 Belloni Roberto, Statebuilding and International Intervention in Bosnia (London: Routledge, 2007) 
305. 
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prostřednictvím vládní Kuvajtské investiční agentury.132 Později se objevily spekulace, 

že podíl Kuvajtu byl odprodán za symbolický 1 USD, čímž měl být částečně splacen 

dluh Bosny a Hercegoviny vůči Kuvajtské vládě.133  

Během následujících let se však ukázalo, že provoz podniku je neudržitelný, protože 

vlastníci nebyli ochotni investovat do rozvoje nebo alespoň udržení podniku. Zároveň 

byly zpřetrhány původní předválečné dodavatelsko-odběratelské vztahy s ostatními 

republikami bývalé Jugoslávie. V roce 2004 se tak vláda rozhodla metodou tendru 

prodat svůj podíl v podniku, který získala firma LNM Holdings, součást skupiny Mittal 

Steel. Nově vytvořená firma Mittal Steel Zenica se stala jedním z pouhých tří 

strategických podniků se zahraničním kapitálem v zemi. Nový vlastník se zavázal 

zaměstnávat minimálně 4 514 pracovníků a investovat 135 milionů USD. Následující 

rok dostala firma půjčku od Evropské banky pro rekonstrukci a rozvoj v hodnotě 

25 milionů EUR na rozvoj podniku a zároveň odkoupila podíl Kuvajtské investiční 

agentury za 98 milionů USD.134 Po spojení společností Acelor a Mittal v roce 2006 

vznikla společnost Acelor Mittal Zenica.  

Dalším příkladem ojedinělé úspěšné privatizace státního podniku s přilákáním 

zahraničního kapitálu byla privatizace cementárny v Lukavaci v Tuzlanském kantonu. 

„Fabrika cementa Lukavac“ je jednou ze dvou cementáren v zemi, která byla založena 

v sedmdesátých letech dvacátého století. Před vypuknutím války bylo cca  

23 % podniku zprivatizováno v rámci Markovićovy privatizace více než čtyřmi sty 

akcionáři.135  Během války utrpěl podnik částečné poškození, ovšem ihned v roce 1996 

byla jeho činnost obnovena a to především z důvodu vysoké poptávky po cementu 

v rámci fyzické rekonstrukce válečných škod. Vysoká poptávka přispěla k tomu, že 

podnik profitoval a byl schopen zajišťovat dostatečné množství pracovních míst. Na 

konci devadesátých let však bylo zřejmé, že podnik je třeba modernizovat nahrazením 

zastaralé technologie a výrobních procesů. Stát, který vlastnil cca 77 % podniku, 

nedisponoval potřebným množstvím kapitálu pro modernizaci a bylo tedy třeba najít 

vhodného investora. Agentura pro privatizaci Tuzlanského kantonu rozhodla o tom, že 

                                                
132 Slavnić Zoran, Likić-Brborić Branka „Od radničkog samoupravljanja u socijalizmu do marginalizacije 

radničkih sindikata u „divljem kapitalizmu“: studija slučaja Arcelor Mittala u Bosni i Hercegovini“, 

Revija za socijologiju, vol. 43, č. 1, roč. 2013. 
133 „Kuvajtsko-njemački BH Steel?“ Internetový archiv časopisu BH Dani, dostupné z: 

https://www.bhdani.ba/portal/arhiva-67-281/151/t1518.htm (staženo 17.3.2016). 
134 Aitken Greig, In the wake of Accerol Mittal: The global steel giant’s local impact, (Praha: Bankwatch, 
2008). 
135 „Lista dioničara po prethodno izvršenoj vlasničkoj transformaciji (Markovićev model) 23,33 %“ 

Oficiální dokument Agentury pro privatizaci Tuzlanského kantonu. 

http://www.vladatk.kim.ba/Direkcije/KAP/vlasnici_udjela/Fabrika_cementa_Markovic.pdf
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51 % podniku bude privatizováno formou tendru a zbylých 26% metodou veřejné 

nabídky akcií. V rámci metody veřejné nabídky akcií bylo 26 % podniku rozděleno 

mezi 339 drobných akcionářů.136 51 % bylo předmětem tendru, ve kterém zvítězil 

rakouský investor Alas International Baustoffproduktion AG. Smlouva s novým 

většinovým vlastníkem, která byla uzavřena v roce 2001, obsahovala podmínky týkající 

se např. budoucích investic do podniku, či udržení všech 292 pracovních míst.137 

V následujícím období došlo k technologickému rozvoji a zvyšování produkce podniku. 

Kantonální agentura pro privatizaci konstatovala v roce 2007, že závazky vyplývající ze 

smlouvy mezi Agenturou a majoritním vlastníkem byly naplněny. Dnes (2016) podnik 

profituje a je největším výrobcem cementu v Bosně a Hercegovině. 

Přilákání zahraničních investic bylo předpokladem k ekonomickému rozvoji země, 

nicméně byrokratické překážky, fragmentovaný trh a zakořeněné klientelisticko-

korupční vztahy demotivovaly potenciální investory ke vstupu do Bosny a Hercegoviny. 

Ani zmíněná Buldozerová iniciativa nedokázala zprůhlednit podmínky, za jakých je 

v Bosně a Hercegovině možno založit a rozvíjet obchodní praktiky. Zahraniční investoři 

tak do země pronikali jen velmi pomalu. Zmíněné příklady železáren v Zenici a 

cementárny v Lukavaci jsou pouze ojedinělými příklady úspěšného vstupu zahraničního 

investora do procesu privatizace v Bosně a Hercegovině.  

3.3.6. Privatizace 2005 – 2015 a případ podniku Dita d.d. Tuzla 
Na základě Belloniho periodizace poválečného vývoje Bosny a Hercegoviny 

z kapitoly 2.3., lze po roce 2006 přidat další období, které je charakteristické pokračující 

snahou země o integraci do Evropské unie. Po východním rozšíření EU v roce 2004 a 

dokončení integračního procesu Rumunska a Bulharska v roce 2007 se pozornost 

dalšího rozšíření obrátila na státy Západního Balkánu a tedy i na Bosnu a Hercegovinu.  

Evropská unie začala v tomto období hrát hlavní roli v rámci politického směřování 

Bosny a Hercegoviny, což mělo významný vliv i na hospodářství.  Bosna a Hercegovina 

nastoupila proces přijímání evropských standardů, který má směřovat ke kompletnímu 

přijetí Acquis communaitaure a budoucí plné integraci do EU. Hospodářství Bosny a 

Hercegoviny je z větší části závislé na obchodních vztazích se státy EU, které byly ještě 

                                                
136 „Rješenje o odobravanju programa privatizacije i početnog bilansa“, Oficiální dokument Agentury pro 

privatizaci Tuzlanského kantonu.  a „Rješenje o izmjeni Rješenja o odobravanju programa privatizacije i 

početnog bilansa“ Oficiální dokument Agentury pro privatizaci Tuzlanského kantonu. 
137 „Ugovor o kupoprodaji broj 4818-2001– javno prikupljanje ponuda (tender) 51,00 %“ Oficiální 

dokument Agentury pro privatizaci Tuzlanského kantonu. 

http://www.vladatk.kim.ba/Direkcije/KAP/ELEMENTI_PRIVATIZACIJE/Fabrika_cementa_Rjesenje_7110.pdf
http://www.vladatk.kim.ba/Direkcije/KAP/ELEMENTI_PRIVATIZACIJE/Fabrika_ceemta_Rjesenje_7515.pdf
http://www.vladatk.kim.ba/Direkcije/KAP/ELEMENTI_PRIVATIZACIJE/Fabrika_ceemta_Rjesenje_7515.pdf
http://www.vladatk.kim.ba/Direkcije/KAP/ELEMENTI_PRIVATIZACIJE/Fabrika_cementa_Ugovor.pdf
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více zintenzivněny v roce 2013 po vstupu Chorvatska jako jednoho z největších 

obchodních partnerů BaH do EU.  

Z hlediska privatizace státních podniků došlo v tomto období ke konsolidaci 

právního rámce pro privatizaci. Soustava zákonů jak ve Federaci BaH, tak v Republice 

srbské byla ustálena a nedocházelo k četnému doplňování a změnám zákonů jako tomu 

bylo v předchozím období. Tzv. malá privatizace byla z větší části dokončena a 

pozornost v obou entitách se obrátila na velké státní firmy, včetně seznamu tzv. velkých 

strategických podniků. Drtivá většina podniků byla privatizována kombinací metod 

tendru a veřejné nabídky akcií, případně formou přímé smlouvy s investorem. 

Privatizace podniků však byla dále zatížena zákulisními machinacemi skupin 

propojených politiků a businessmanů.  

Jedním z nejznámějších příkladů zákulisních her v rámci privatizace je případ státní 

firmy na výrobu čisticích prostředků Dita z Tuzly. Podnik vznikl v roce 1977 z investice 

italské firmy Mira Lanza, která Ditě poskytla technologické know-how a licence na 

výrobu čisticích prostředků. Během Markovićovy privatizační vlny na konci 

osmdesátých let dvacátého století, bylo pracovníky podniku vykoupeno 38,3 % 

podniku.138 V roce 2001 rozhodla Agentura pro privatizaci Tuzlanského kantonu o 

prodeji 51% formou přímé smlouvy s investorem. Zbytek firmy měl být privatizován 

formou veřejné nabídky akcií. Jelikož Dita byla zapsána na seznamu tzv. Strategických 

důležitých podniků, byla privatizace provedena ve spolupráci s Německou agenturou 

pro technickou spolupráci (GTZ).139 Kantonální agentura připravila společně s GTZ 

přímou smlouvu o prodeji 51 % firmy sdružení dvou set sedmdesáti pracovníků 

podniku, za které jednal tehdejší ředitel firmy Abdulah Šahmanović.140 Mezi lety 2002–

2005 balancovala firma na hranici krachu, pracovníci nedostávali řádně zaplaceno a 

Šahmanović postupně skupoval akcie drobných vlastníků, kteří nutně potřebovali 

finanční příjem. V roce 2005 byl jeho relativní podíl na vlastnictví podniku cca 15%.141 

Šahmanović, který byl zplnomocněn k jednání za sdružení drobných akcionářů uzavřel 

v roce 2005 partnerství s podnikem Lora d.o.o. ze Sarajeva, který se stal výhradním 

distributorem produktů firmy Dita a nakonec i jejím většinovým vlastníkem, neboť 

                                                
138 „ Dita Tuzla - Lista dioničara po prethodno izvršenoj vlasničkoj transformaciji (Markovićev model) 

38,3 %“ Oficiální dokument Agentury pro privatizaci Tuzlanského kantonu. 
139 „Privatizacija u Tuzlanskom kantonu 1999 – 2007“ Oficiální stránky Vlády tuzlanského kantonu, 
dostupné z: http://www.vladatk.kim.ba/Direkcije/KAP/Analiza_KAP_TK_99_07.pdf (staženo 3.1.2016). 
140 „Dita Tuzla - Ugovor o kupoprodaji broj 2741/2002 – javno prikupljanje ponuda (neposredna 
pogodba) 51,00 %“ Oficiální dokument Agentury pro privatizaci Tuzlanského kantonu. 
141 „Ugovor o izmjenama i dopunama broj 783/2005 osnovnog Ugovora broj 2741/2002“ Oficiální 

dokument Agentury pro privatizaci Tuzlanského kantonu. 

http://www.vladatk.kim.ba/Direkcije/KAP/ELEMENTI_PRIVATIZACIJE/DITA_Lista_dionicara_po_Markovicu.pdf
http://www.vladatk.kim.ba/Direkcije/KAP/ELEMENTI_PRIVATIZACIJE/DITA_Lista_dionicara_po_Markovicu.pdf
http://www.vladatk.kim.ba/Direkcije/KAP/ELEMENTI_PRIVATIZACIJE/DITA_Ugovor_o_kupoprodaji_.pdf
http://www.vladatk.kim.ba/Direkcije/KAP/ELEMENTI_PRIVATIZACIJE/DITA_Ugovor_o_kupoprodaji_.pdf
http://www.vladatk.kim.ba/Direkcije/KAP/ELEMENTI_PRIVATIZACIJE/Dita_Ugovor_o_izmjenama783.pdf
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Šahmanović bez smlouvy převedl 45% akcií podniku Dita na firmu Lora d.o.o. Došlo 

tak k situaci, kdy měly podniky Dita a Lora stejného vlastníka, jímž byl Haris 

Abdurahmanović, prominentní Sarajevský businessman s vazbami na nejsilnější 

bosňáckou stranu SDA.   

Mezi lety 2005–2012 se ředitelem Dity stal Andan Đidić, který se svými 

spolupracovníky uměle podhodnocoval ceny, za které byly výrobky prodávány 

výhradnímu distributorovi – firmě Lora d.o.o. Výrobky pak byly sekundárně prodávány 

za standardní tržní cenu a docházelo tak k obohacování distribuční firmy na úkor 

výrobce. I přes změnu vlastníka tak Dita zůstávala ve finanční krizi a prohlubovala svůj 

dluh, který splácela z pomoci dalších půjček od Hypo Banky Tuzla, jejíž ředitel byl 

shodou okolností i člen správní rady podniku. V roce 2013 ohlásila distribuční 

sarajevská firma Lora úpadek. Došlo tak ke klasickému případu vytunelování firmy Dita 

skrze distribuční společnost. Management Dity se poté co nejrychleji snažil odvézt a 

zpeněžit stroje a další technické vybavení v podniku, ovšem narazil na protesty 

pracovníků firmy, které vyvrcholily v únoru 2014 a spustily vlnu sociálních nepokojů 

po celé Bosně a Hercegovině. Pracovníci podniku poté z vlastní iniciativy obnovili 

výrobu, která pokračovala i v roce 2015. 

Případ privatizace podniku Dita d.o.o. Tuzla ukazuje, jakým způsobem docházelo 

v Bosně a Hercegovině k vytunelování a krachu dříve profitujících podniků. Spojenectví 

a interakce mezi vedoucími osobami jednotlivých firem bylo podporováno vazbami na 

nejsilnější bosňáckou politickou stranu SDA. Ačkoli podnik byl zapsaný seznamu 

strategických velkých firem a byl tedy privatizován za dohledu německé agentury GTZ, 

nedokázalo mezinárodní společenství předejít jeho vytunelování. Mezinárodní dohled 

byl pouze polovičatý. V první fázi privatizace bylo v souladu se zákony a za dohledu 

GTZ privatizováno 51 % firmy metodou přímé smlouvy a většinovým vlastníkem bylo 

sdružení 270 akcionářů. Následně však GTZ z celého procesu odstoupila a dala prostor 

k tomu, aby tři roky poté stala většinovým vlastníkem firma prominentního 

sarajevského obchodníka s vazbami na SDA, přičemž změna vlastnické struktury 

proběhla pouhým převodem akcií a ne jejich odkoupením na základě smlouvy. 

Paralelně s procesy privatizace se v období 2005–2015 začaly objevovat snahy o její 

revizi. V roce 2006 byla v Republice srbské založena Komise pro revizi privatizace a 

obdobná instituce byla založena v roce 2012 ve Federaci BaH. Revize privatizačních 

kauz je však v obou entitách vysoce zpolitizovaný proces ovlivněný soubojem 

politických stran. Federální komise zatím do roku 2015 prošetřila pouze tři podniky (vč. 
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podniku Dita Tuzla) a následně podala podněty k soudu, výsledky privatizace však 

doposud nebyly revidovány. V Republice srbské se do roku 2015 nepodařilo důkladně 

prošetřit případně revidovat žádný výsledek privatizačního procesu.142  

4. Zhodnocení výsledků a dopadů privatizace 
Zhodnotit výsledky a úspěch či neúspěch privatizace v Bosně a Hercegovině je 

velmi obtížné. Na hodnocení lze nahlížet minimálně ze dvou perspektiv. První 

perspektivou je samotná ekonomická bilance země, kde lze hodnotit, zda privatizace 

naplnila proklamované cíle, tedy zavedení systému tržní ekonomiky, příliv zahraničního 

kapitálu, zvýšení produkce a ekonomické efektivnosti atd. Druhou perspektivou je 

etický rozměr privatizace a dopady na společenské klima. Zde je třeba vzít v úvahu 

především etnicizaci privatizace a její vliv na demografickou strukturu obyvatelstva, 

vzestup nových elit, které byly tvořeny propojením nelegálního válečného obchodování 

a nacionalistických lídrů a v neposlední řadě nízké příjmy, nezaměstnanost a frustraci 

obyvatel z poválečného vývoje.  

Bylo by však chybou hledat přímé kauzality mezi privatizací státního kapitálu 

a současnou ekonomickou a sociální situací v Bosně a Hercegovině. Privatizace byla 

pouze jedním z komponentů ekonomické transformace a poválečné rekonstrukce, 

které měly přispět k vytvoření prosperující, liberálně demokratické a mírové 

společnosti. Bosna a Hercegovina tohoto stavu zatím nedosáhla a privatizace, 

která bývá označována spíše jako neúspěšná, tomuto stavu sice přispěla, ovšem byla 

pouze jednou z řady příčin, mezi které lze dále zařadit například politickou a etnickou 

fragmentaci, decentralizovaný stát s přebujelou administrativou, absenci důvěry občanů 

ve státní instituce. 

Následující kapitola se bude nejprve věnovat vlivu privatizace na ekonomickou 

bilanci země, následně bude zhodnocena privatizace z hlediska vlivu na společenské 

klima a nakonec budou identifikovány hlavní důvody, které měly vliv na pomalý a málo 

úspěšný proces privatizace.  

4.1. Výsledky privatizace 
Celkem 2 591 státních podniků bylo od roku 1998 předmětem privatizace. 

Na základě statistik Federální agentury pro privatizaci, Investičně rozvojové banky 

Republiky srbské (nástupce bývalého Direktorátu pro privatizaci Republiky srbské) 
                                                
142 viz oficiální internetové stránky Komise pro revizi privatizace RS a Agentury pro revizi privatizace 
Federace BaH, dostupné z: komisija-rrbih.org a http://www.arpfbih.gov.ba/ (staženo 15. 4. 2016). 
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a dostupných údajů od Vlády distriktu Brčko bylo k dubnu 2016 zprivatizováno celkem 

1 665 podniků, což představuje celkem 64,3 % všech podniků zapojených do 

privatizačního procesu.143 Privatizace je sice z větší části dokončena, více než třetina 

podniků však nicméně stále zůstává ve státním vlastnictví. Je třeba rovněž dodat, že se 

jedná většinou o velké podniky s koncentrací státního kapitálu jako například důlní, 

vodohospodářské či dopravní podniky. Ve Federaci BaH bylo doposud zprivatizováno 

zhruba 70 % podniků (1 023 z 1 465) zatímco v Republice srbské pouze 56 % (615 z 1 

099). Pouze v samosprávném Distriktu Brčko bylo zprivatizováno všech 27 podniků a 

tedy 100 % státního vlastnictví.144 

Je velmi problematické změřit efektivitu privatizačního procesu. Jak již bylo řečeno 

v úvodu této kapitoly, srovnání makroekonomických údajů Bosny a Hercegoviny 

před a po privatizaci nemůže mít o úspěšnosti a efektivitě privatizačních procesů 

vypovídající hodnotu, a to především z důvodu masivní mezinárodní podpory a přílivu 

financí v rámci rozvojové a humanitární pomoci. Například meziroční růst HDP 

dosahoval díky mezinárodní pomoci v prvních poválečných letech až 88 %, zatímco 

v posledních letech osciluje kolem nuly.145 

Nedžad Polić z Ekonomické fakulty Univerzity v Sarajevu se ve své studii z roku 

2008 pokusil o analýzu efektivity privatizačního procesu na vzorku 372 

zprivatizovaných firem z obou entit v období 2001–2005. Jeho výzkum dochází mimo 

jiné k závěru, že ze sledovaného vzorku v daném období pouze třetina firem generovala 

zisky, zbylé dvě třetiny končily každoroční bilanci v mínusu. Polić vidí hlavní příčiny 

neúspěšné mikroekonomické bilance zkoumaných podniků v netransparentnosti 

privatizačního procesu, jeho pomalé implementaci, slabém právním rámci a absenci 

jasně stanovených cílů a strategie pro privatizaci.146  

                                                
143 Zpracováno dle údajů z online databází Federální agentury pro privatizaci (Federalna agencija za 
privatizaciju BiH) a Investičně rozvojové banky Republiky srbské (Investiciono razvojna banka 

Republike Srpske), údaje platné k 2.4.2016. Databáze dostupné na 
http://www.apf.com.ba/default.aspx?template_id=6&langTag=bs-BA&pageIndex=1 a 
http://www.irbrs.org/azuro3/a3/ (cit. 2.4.2016). 
144 Zpracováno dle údajů z online databází Federální agentury pro privatizaci (Federalna agencija za 
privatizaciju BiH) a Investičně rozvojové banky Republiky srbské (Investiciono razvojna banka 

Republike Srpske), údaje platné k 2.4.2016. Databáze dostupné na 
http://www.apf.com.ba/default.aspx?template_id=6&langTag=bs-BA&pageIndex=1 a 
http://www.irbrs.org/azuro3/a3/ (cit. 2.4.2016). 
145 Zpracováno dle údajů Agentury pro statistiku BaH, dostupné z: http://www.bhas.ba/?lang=sr/ (cit. 
4.4.2016). 
146 Polić Nedžad, Initial and second privatization in Bosnia and Herzegovina: results, challenges and 
perspectives, (Sarajevo: School of Economics and Businisses, 2008). 
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4.2. Vliv privatizace na společenské klima  
V kapitole 3.3.2. byly rozebrány sociální důsledky etnicizace privatizačního 

procesu, které jsou charakterizovány demografickou změnou struktury obyvatelstva, 

diskriminací v zaměstnávání a vlivem na návrat uprchlíků a vnitřně vysídlených osob. 

Z ekonomického hlediska přinesla privatizace především nárůst nezaměstnanosti.  

Krátkodobé zvýšení nezaměstnanosti obyvatelstva je sice charakteristickým rysem 

privatizace, nicméně v Bosně a Hercegovině roste nezaměstnanost i více než 15 let po 

zahájení privatizačního procesu. Dle údajů Světové Banky bylo v zemi v roce 1991 

celkem 23,2 % nezaměstnaných a ani poválečná zahraniční pomoc, privatizace a snahy 

o ekonomické reformy však nedokázaly nezaměstnanost snížit, v současnosti se 

pohybuje mezi 25–30 %.147 Je třeba však dodat, že se jedná o registrované 

nezaměstnané osoby, tedy ty osoby, které si současně hledají práci. Velká část 

obyvatelstva pracuje v šedé ekonomice a skutečné procento nezaměstnaných obyvatel 

může být vyšší.148 Dle posledních dostupných údajů z roku 2013 žilo více než 17 % 

obyvatelstva pod hranicí chudoby.149 Průměrný plat se v Bosně a Hercegovině pohybuje 

kolem 400 €.150 

Nezaměstnanost, chudoba, nedůvěra ve státní instituce, netransparentní privatizace 

a všudypřítomná korupce vytvářejí v Bosně a Hercegovině společenské klima, 

ve kterém převládá nedůvěra občanů ve stát, a špatná sociální a ekonomická situace je 

kladena za vinu politickým elitám. Na začátku roku 2014 vyústila situace v řadu 

protestů proti vládnoucím elitám především ve Federaci BaH, společným rysem 

protestů byla akcentace špatné sociální a ekonomické situace obyvatel.  

Podniky, které byly předmětem privatizace, zaměstnávají velký počet voličů, čehož 

jsou si vládnoucí nacionalistické strany dobře vědomy. Proto existuje neustálá tendence 

politických stran ovlivňovat dění v podnicích skrze dosazování svých sympatizantů do 

jejich vedení. Decentralizovaný politický systém způsobuje, že politické strany 

potřebují získat relativně malý počet voličů k tomu, aby získaly většinu hlasů 

v kantonálních a entitiních vládách. Při volbách do Národní skupštiny Republiky srbské 

v roce 2014 stačilo nejsilnější straně SNSD Milorada Dodika k vítězství ve volbách 

pouze 213 665 hlasů. V Bosensko-podrinském kantonu Goražde stačilo SDA k vítězství 

                                                
147 Zpracováno dle údajů Světové banky, dostupné z: http://data.worldbank.org/ (cit. 4.4.2016). 
148 Neoficiální zdroje a odhady uvádějí až 40% 
149 Hranice chudoby je v současnosti stanovena na životní náklady v objemu 1,90 USD na osobu a den. 
Zpracováno dle údajů databáze Světové banky, dostupné z: http://data.worldbank.org/ (cit. 4.4.2016). 
150 Zpracováno dle údajů Agentury pro statistiku BaH, dostupné z: http://www.bhas.ba/?lang=sr/ (cit. 

4.4.2016). 
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pouze 3 114 hlasů.151 Při takovém počtu lze konstatovat, že politickým stranám stačí 

v regionu držet vliv nad několika podniky a entitními (kantonálními) institucemi, aby 

byl zajištěn dostatečný počet hlasů.  

4.3. Hlavní příčiny pomalé a neúspěšné privatizace 
Privatizace v Bosně a Hercegovině započala v roce 1998 a stále nebyla dokončena. 

Mnoho klíčových podniků ze zásadních oblastí hospodářství zůstává úplně 

nebo částečně v rukou státu. Lze identifikovat několik oblastí příčin pomalé a neúspěšné 

privatizace. Ze systémového hlediska trpěla privatizace neochotou vládních struktur k 

přijetí nezbytných kroků pro urychlení procesu a absencí privatizační strategie s jasně 

definovanými cíli. Právní rámec pro privatizaci byl složitý a mezi jednotlivými 

úrovněmi státní administrativy nebyl dostatečně harmonizovaný. Použitý model, který 

předpokládal, že skrze privatizaci budou splaceny pohledávky občanů vůči státu, se 

minul účinkem a většina obyvatel přišla o své předválečné úspory. To bylo rovněž 

zapříčiněno nedostatečnou mírou osvěty a vzdělávání občanů o procesu privatizace a 

jejich role v něm. Lidé neměli v privatizaci důvěru, což bylo ještě umocněno 

nedostatečnou transparentností procesu a korupčními skandály.  

Firmy, které měly být předmětem privatizace, nebyly na proces dostatečně 

připraveny. Údaje o právním a finančním statutu firem byly nedostatečné a v řadě 

případů byly cíleně zkreslovány a zamlčovány. Management podniků byl vysoce 

zpolitizovaný a jeho propojení s nacionalistickými politickými stranami mělo vliv 

na etnicizaci procesu privatizace. 

Z obecných příčin poválečného kontextu Bosny a Hercegoviny je třeba uvést špatné 

podnikatelské prostředí. Kvůli daytonskému administrativnímu členění země byl trh 

značně fragmentovaný. V různých entitách a kantonech platily odlišné zákony. Časté 

volby na různých úrovních administrativy způsobovaly neustálé změny norem 

a vyhlášek pro podnikatele, jejichž činnost tak byla významně omezována. K tomu je 

třeba přičíst celkovou politickou a bezpečnostní nestabilitu v zemi potažmo celém 

regionu západního Balkánu, což vytvářelo špatný obraz země ve světě a demotivovalo 

zahraniční společnosti k investicím na bosensko-hercegovském trhu. 

Mezinárodní společenství přistupovalo k procesu nekonzistentně. Zatímco v prvních 

letech kladlo přílišnou důvěru na tržní mechanizmy a podporovalo vytvoření 

                                                
151 „Potvrđeni rezultati općih izbora 2014.godine“, Oficiální stránky centrální volební komise BaH, 

dostupné z: http://www.izbori.ba/Potvrdjeni2014/Finalni/PredsjednistvoBiH/Default.aspx (cit. 8.5.2016). 
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soukromého sektoru mnohdy na úkor transparentnosti procesu, po roce 2000 začalo 

připravovat privatizační projekty strategicky důležitých podniků za účasti 

mezinárodních konzultantů. Mezinárodní organizace a donoři tak měli privatizační 

proces skrze konzultantské firmy částečně pod kontrolou.  Mezinárodní společenství 

také velmi chabě zohlednilo poválečný a postsocialistický vývoj Bosny a Hercegoviny. 

Technický přístup k privatizaci umožnil, že mezinárodní společenství tolerovalo vzestup 

skupiny kontroverzních podnikatelů propojených s nacionalistickými politiky. 

Z globálního hlediska se na pomalém procesu privatizace a nízkém přílivu 

zahraničních investic rovněž podílela světová hospodářská krize v letech 2008–2009 

a celkový pokles světové ekonomiky. 

Závěr 
Cílem předkládané diplomové práce bylo analyzovat průběh privatizace státních 

podniků v Bosně a Hercegovině v letech 1995–2015, který probíhal v kontextu 

poválečné rekonstrukce státu a postsocialistické transformace. Práce operovala 

s hypotézami, že (1) v roce 1995 došlo sice za výrazné mezinárodní intervence 

k uzavření míru mezi válčícími stranami, ovšem konflikt mezi jednotlivými skupinami 

dále pokračoval. (2) Privatizace byla zneužita politickými elitami ke koncentraci moci a 

oslabení protivníků. (3) Mezinárodní společenství nebylo schopno kontrolovat 

privatizační proces do té míry, aby předcházelo jeho zneužívání ve prospěch místních 

elit.  

Studované příklady jednotlivých podniků prokázaly, že stanovené hypotézy lze 

na základě výsledků této diplomové práce potvrdit. Příklad privatizace podniku 

Aluminij Mostar ukazuje na ohýbání privatizačního procesu v souladu se zájmy jednoho 

z konstitutivních národů Bosny a Hercegoviny a zneužívání procesu pro koncentraci 

moci. Neschopnost mezinárodního společenství předejít zneužití privatizačního procesu 

dokazují příklady firem Dita Tuzla i Aluminij Mostar. Třebaže mezinárodní agentury (v 

případě Dity německá GTZ a v případě Aluminije americká USAID) měly skrze své 

konzultanty připravit proces privatizace a dohlížet na jeho transparentnost, nezabránily 

jeho zneužití pro profit zájmových skupin. 

Stanoveným úkolem práce bylo dále odpovědět na klíčové otázky: Čím byl 

specifický proces privatizace v Bosně a Hercegovině? Jak ovlivňoval duální proces 

transformace průběh privatizace? Jakým způsobem byly konkrétní podniky 
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privatizovány, a byl tento proces úspěšný? Jakou roli sehrálo v privatizačním procesu 

mezinárodní společenství? 

Specifika procesu privatizace v Bosně a Hercegovině spočívají především v jeho 

implementaci v prostředí, které procházelo duálním procesem transformace, tedy od 

socialismu k demokracii a tržnímu hospodářství a od války k míru. Privatizace byla 

od počátku silně ovlivňována přítomností mezinárodních aktérů, kteří hráli hlavní roli 

v systémovém a legislativním nastavení procesu. Ačkoli bylo původním záměrem 

proces privatizace centralizovat, protichůdné představy lokálních politických elit 

a mezinárodního společenství vyústily ve vytvoření decentralizovaného systému 

dvanácti privatizačních agentur, což ještě více přispělo k netransparentnosti samotné 

privatizace, zvýšené míře korupce a klientelismu.  

Z legislativního hlediska byla privatizace nastavena v souladu s  

administrativním rozdělením Bosny a Hercegoviny, a třebaže se toto mohlo jevit 

částečně smysluplně, nepřehledné kompetence jednotlivých institucí a různé výklady 

zákonů na jednotlivých úrovních státního aparátu znamenaly nepřehledný systém, 

ve kterém mohly být zákony porušovány nebo přinejmenším ovlivňovány ve prospěch 

daného národa. 

Dalším zásadním specifikem privatizace v Bosně a Hercegovině byla její 

etnicizace. Vládnoucí elity jednotlivých národů, které dříve tvořily znesvářené válčící 

skupiny, chtěly za pomoci privatizace transformovat svoje válkou dobyté mocenské 

postavení do ekonomické moci. Jednotlivé podniky pak byly často privatizovány na 

základě etnického klíče a skončily v rukou členů nebo sympatizantů tří hlavních 

nacionalisticky orientovaných politických stran. Tato etnicizace měla zároveň vliv na 

sociální a ekonomické podmínky života obyvatel a demografickou strukturu Bosny a 

Hercegoviny. Zprivatizované podniky s nacionalistickým managementem 

diskriminovaly menšinové národnosti při zaměstnávání a lidé se tak přesouvaly 

do regionů s vyšším procentem obyvatelstva jejich národnosti. Privatizační proces tak 

částečně přispěl k dokončení válečných čistek a etnické homogenizace regionů, 

což bylo přímo v rozporu s původním záměrem Daytonské mírové smlouvy. 

Privatizace byla ovlivněna komplikovaným procesem transformace, který vynesl 

na špičky společenského žebříčku bývalou komunistickou nomenklaturu, válečné lídry, 

nacionalistické politiky a velké obchodníky z šedé ekonomiky. Tito lidé pak začali 

tvořit spojenectví rozdělená dle etnických linií a využili privatizaci ke konsolidaci své 

moci. Privatizační proces byl tak charakteristický korupcí, klientelismem, 
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netransparentností, vědomým porušováním zákonů a generoval nacionalistické 

podnikatele propojené s politikou.  

Do roku 2000 byla privatizována převážná část malých a středních podniků a to 

formou veřejné nabídky akcií, tendrem či kombinací těchto metod. Platebními 

prostředky v rámci privatizace byly buď kupony, vydávané podle odlišného klíče 

v obou entitách, nebo finanční kapitál. Kupony byly rozdávány občanům obou entit na 

základě zákonných opatření a finančních pohledávek občanů vůči státu. Smyslem 

kuponů bylo jednak umožnit občanům získat podíl ve státní firmě a dále snížit dluh 

státu vůči vlastním občanům, který pramenil především z  nezaplacených penzí, 

nevyplacených válečných rent a finančních úspor uložených na domácích bankovních 

účtech, které byly během války státem utraceny. Důvodem pro relativně rychlou 

počáteční fázi privatizace malých a středních podniků byla potřeba rychlého vytvoření 

trhu, který mohl zajistit ekonomický růst země. Po roce 2000 došlo k obratu v otázce 

způsobu privatizace, byly vytvořeny seznamy tzv. strategicky důležitých podniků, které 

byly privatizovány individuálně, ve spolupráci s mezinárodními konzultanty, kteří 

hledali vhodné zahraniční investory s dostatkem kapitálu pro investice do podniků. 

Výsledek procesu privatizace státních podniků v Bosně a Hercegovině lze 

hodnotit jako neúspěšný. Neochota vládních struktur, nepřehledný administrativně 

právní rámec a nedostatek finančního kapitálu činily proces mimořádně pomalým. 

Zprivatizované podniky se potýkaly z větší míry s ekonomickým propadem, což mělo 

zásadní vliv na životní podmínky obyvatelstva. 

Mezinárodní společenství, které mělo být pouze iniciátorem privatizačního 

procesu, se postupem času stalo jeho hlavní hybnou silou. Počáteční technický přístup 

k privatizaci způsoboval, že v některých ohledech byla privatizace a její důsledky přímo 

v rozporu s duchem Daytonské mírové smlouvy, o jejíž implementaci mezinárodní 

společenství usilovalo. Mezinárodní společenství nedokázalo zabránit ilegálním 

praktikám politiků a rozštěpení privatizačního procesu na základě národnostních linií. 

Před očima mezinárodních aktérů se tak privatizace stala nástrojem pro uchopení 

politické a ekonomické moci nacionalistů. 

Z hlediska výzkumu poválečného vývoje Bosny a Hercegoviny a procesu 

privatizace státních podniků lze další výzkum orientovat na socioekonomické důsledky 

privatizačního procesu. Jak bylo naznačeno v této diplomové práci, privatizace měla 

značný vliv na vnitřní migraci obyvatel, etnickou strukturu regionů, diskriminaci na 

základě národnostní příslušnosti a způsobovala plošnou chudobu ve vybraných etnicky 



  

62 
 

 

homogenních oblastech, nezaměstnanost a pokračování sporů, které přivedly zemi na 

počátku devadesátých let do války. Výzkum změny sociálních a ekonomických 

podmínek života obyvatel na základě ekonomické transformace a privatizace státem 

vlastněných podniků se však neobejde bez aktuálních demografických údajů ze sčítání 

lidu, které v Bosně a Hercegovině proběhlo v roce 2013 a jehož výsledky doposud 

nebyly z důvodu sporů mezi dvěma entitami zveřejněny. Samotný výzkum privatizace 

státních podniků v poválečném prostředí je z dnešního hlediska vysoce relevantní a to 

především s ohledem na probíhající konflikty v arabském světě a subsaharské Africe. 

Lze očekávat, že po ukončení těchto konfliktů dojde k poválečné rekonstrukci, jejíž 

součástí může být i privatizace státem vlastněných podniků. Mezinárodní rekonstrukční 

intervence pak bude muset důsledně zajistit rovné podmínky pro jednotlivé aktéry 

procesu a oddělit válečné zločince, lídry a mafii od účasti na procesu. Příklad Bosny a 

Hercegoviny ukazuje, že participace těchto skupin na procesu privatizace je jen 

pokračováním války skrze ekonomické prostředky. 
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Summary 
The purpose of the thesis was to analyze the privatization process in Bosnia and 

Herzegovina from 1995 to 2015 which was implemented in the context of dual 

transition from war to peace and from socialist system of centrally planned economy to 

capitalist market economy. The aim of the thesis was to verify three following 

hypothesis. (1) The peace agreement backed by the international community ended the 

war in Bosnia and Herzegovina, but the conflict among the three parties continued. (2) 

The privatization process was misused by the political elites in order to concentrate their 

power and weakening their enemies. (3) The international community was unable to 

control the privatization process to prevent its misuse.  

The hypothesis were supported by the arguments arising out of the cases of 

privatization of Aluminij d.d. Mostar, Dita d.d. Tuzla, Acelor Mittal d.o.o. Zenica and 

Fabrika cementa Lukavac d. d. The research shows that the privatization process was 

characteristic by ethnicization, corruption, clientelism, lack of capital money, significant 

political interests and ethnic discrimination. The technical approach of the international 

community towards the privatization process enabled the group of new elites consisted 

of war leaders and criminals, controversial businessmen and nationalistic politics to use 

the process for achieving their unholy goals. 

The thesis concludes that the privatization process in Bosnia and Herzegovina 

was slow, corrupted, misused and rather unsuccessful. 
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Příloha č. 1: Politická mapa Bosny a Hercegoviny (mapa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Modře – Republika srbská 
Červeně – Distrikt Brčko 
Zeleně, žlutě, růžově – Federace Bosny a Hercegoviny 

1. Unsko-sanský kanton 
2. Posávský kanton 
3. Tuzlanský kanton 
4. Zenicko-dobojský kanton 
5. Bosensko-podrinský kanton Goražde 
6. Středobosenský kanton 
7. Hercegovsko-neretvanský kanton 
8. Západohercegovský kanton 
9. Sarajevský kanton 
10. Kanton 10 (Livno)

 
   



  

 
 

 
Příloha č. 2: Politický systém Bosny a Hercegoviny (schéma) 

 
 

 

Předsednictvo Bosny a Hercegoviny 
Tři členové – Bosňák, Srb, Chorvat 

Rada ministrů Bosny a Hercegoviny 
Parlament Bosny a Hercegoviny 

 Dům zastupitelů ( Dolní komora - 42 delegátů 

= 28 z FBaH, 14 z RS) 
 Dům národů (Horní komora - 15 členů = 5 

Bosňáků, 5 Srbů, 5 Chorvatů) 
Celostátní úroveň 

Úroveň entit 

Vysoký představitel OSN pro Bosnu a 

Hercegovinu 

Ústavní soud BaH 

Centrální banka BaH 

Další instituce pod 

Radou ministrů 

Prezident Republiky srbské 

Vláda Republiky srbské 

Národní skupština Republiky 

srbské (83 členů) 
 
 

REPUBLIKA SRBSKÁ 
FEDERACE BOSNY A HERCEGOVINY 

Prezident Federace BaH 

Vláda Federace BaH 

Parlament Federace BaH 
 Dům zastupitelů (98 členů) 
 Dům národů (58 členů) 

 
 

Úroveň entity 
Úroveň kantonů 

Kantonální vlády (10 kantonů) 

Kantonální parlamenty (10 kantonů) 

DISTRIKT BRČKO 

Vláda Distriktu Brčko 

Skupština Distriktu Brčko (29 

členů) 

Municipality (općiny) ve Federaci BaH Municipality (općiny) v Republice srbské 
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