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Abstrakt 

Bakalářská práce Analýza vybraných aspektů česko-kosovských vztahů v perspektivě 

jižního Balkánu mezi lety 2008-2014: se zabývá aspekty vzájemných diplomatických, 

hospodářských vztahů a českou rozvojovou pomocí. Těžiště práce je především v empirickém 

zkoumání málo známých faktů a také zda dochází k nějaké formě znevýhodňování Kosova ve 

vzájemných vztazích od vyhlášení nezávislosti Kosova až do současnosti. Práce analyzuje 

českou zahraniční politiku v těchto třech aspektech a porovnává je s vybranými zeměmi 

Balkánu. Všechny srovnávané země Balkánu budou pro komparace představeny ve vybraných 

parametrech, stejně jako diplomaticko-politické vztahy mezi Českou republikou a Kosovem. 

Právě tato komparace nám umožní zhodnotit výsledky práce české diplomacie vůči Kosovu. 

Práce dochází k závěru, že přes předsudky české veřejnosti a části politické reprezentace vůči 

Albáncům nejsou vzájemné vztahy ovlivněny.  

 

Abstract 

The Bachelor Analysis of selected aspects of Czech-Kosovo relations in the perspective 

of the southern Balkans between 2008-2014 deals with three main aspects of the relations 

between the Czech Republic and The Republic of Kosovo: diplomatic and political aspect, 

mutual economic relations aspect and the Czech development aid. Centerpiece of the thesis 

predominantly consists of the mutual relations from 2008 to 2014. The core of this thesis lies 

especially in an empirical analysis of lesser known facts whilst also looking at whether mutual 

relations have been unfavourable to Kosovo since its independence. This thesis analyses Czech 

foreign policy based on these three features and compares it to selected Balkan countries. All 

of the Balkan countries used for this comparison are introduced with respect to relevant factors 

for this analysis. The same applies to foreign policy relations of the Czech Republic and 

Kosovo. Given this comparative analysis, it enables us to evaluate the results of Czech 

diplomatic efforts towards Kosovo. In conclusion, it finds that mutual dealings have not been 

unfavourable nor influenced by prejudice against Albanians held by the Czech public as well 

as part of the Czech political representatives. 
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Úvod 

Téma práce 

Kosovo se jako nový stát zrodilo v srdci Balkánu v roce 2008. V únoru tohoto roku 

došlo k jednostrannému vyhlášení nezávislosti Kosovské republiky na Srbsku, kterou 

odhlasovalo 109 poslanců kosovského parlamentu. Vyhlášení nezávislosti bylo očekávaným 

vyústěním patové situace, ve které se Kosovo v posledních dvou desetiletí nacházelo. Dnes, po 

více než osmi letech, které od té doby uplynuly, je kosovská samostatnost nadále předmětem 

sporu nejen na Balkáně, ale také na mezinárodní scéně.1 Ostatně, Kosovo doposud neuznalo 5 

členů EU2, o napjatém vztahu bývalé autonomní oblasti se Srbskem se není třeba dále 

rozepisovat. Kosovskou republiku prozatím uznalo celkem 109 světových států, mezi nimiž 

figuruje také Česká republika. Právě České republice a Republice Kosovo3 se bude tato práce 

věnovat podrobněji formou zpracování přehledu vzájemných vztahů ve vybraných aspektech. 

Tato bakalářská práce je pojata jako empirická studie, jenž se ve své první, teoretické 

části soustředí na systematický popis ekonomických vztahů ve smyslu bilance zahraničního 

obchodu, a aspektu české rozvojové pomoci mezi lety 2008 až 2014, které jsou zasazeny do 

kontextu sousedních států Republiky Kosovo, jmenovitě Republiky Srbsko, Bývalé jugoslávské 

federativní republiky Makedonie, Albánské republiky a Republiky Černá Hora. Mapuje tak 

doposud neprozkoumanou část reality vzájemných vztahů a prezentuje málo známá empirická 

data4.  Jako metoda zpracování bude použita metoda komparace, která nejlépe vystihuje danou 

problematiku ekonomických aspektů. Pracuje proto především s primárními zdroji a odpovídá 

zejména na otázky "co“ a „jak“ ohledně dynamiky vztahů. Ve druhé, praktické části bakalářské 

práce budou porovnány jednotlivé časové řady u vybraných zemí a ukazatelů. Tato metoda 

komparace napomůže zodpovědět stanovené výzkumné otázky. 

                                                 
1 ZULFAJ, Jeton. Who won the EU game on Kosovo and Serbia? In: Euobserver.com [online]. 10. 1. 201  

2 MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF KOSOVO. Republic of Kosovo. In: Mfa-ks.net 

[online]. ©2015. 

3 Dále jen Kosovo, zkratka RKS 

4 CÍSAŘ Ondřej a BENEŠ Vít „Výzkumný rámec a jeho prvky“, in Metodologie výzkumu politiky, eds. BENEŠ 

Vít a DRULÁK Petr (V tisku, 2016), 21-22. Autor děkuje za možnost citovat práci před jejím vydáním. 
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Zvolená metoda popíše vývojové řady ekonomických ukazatelů a přinese přehled o 

jednotlivých zemích, čímž budou získané cenné informace pro komparaci s Kosovem a také 

souhrnný přehled o této republice. Získané poznatky poslouží nejen k ověření hypotézy, ale 

určí i nový pohled na problematiku ekonomických vztahů s Kosovem, která do dnešních dnů 

není pro některé země jednoznačná. Práce staví na principu unikátní rovnosti, ve smyslu velmi 

podobných parametrů zkoumaných zemí, jak budou představeny v příslušné kapitole, a celkové 

podobnosti těchto států po rozpadu Socialistické federativní republiky Jugoslávie; s výjimkou 

Sovětského svazu, není na světě jiná země, jejichž rozpadem by vznikly více než dva státy, jako 

v případě Československa, či Súdánu atd. Pro země našeho srovnání je tak důležitým prvkem 

například jednota průmyslových norem, přechod od jednotné měny Jugoslávie i standardů ve 

vzdělávacím systému. Pro všechny zmíněné země, s výjimkou Černé Hory (jíž vojenské akce 

proti tehdejší Jugoslávii prakticky minuly), je také jednotícím prvkem válečná zkušenost v 90. 

letech spolu s ekonomickým propadem (ten se již Černé Hory jako součástí soustátí se Srbskem 

týkal). Albánie je do této práce zahrnuta nejenom díky sousedskému vztahu s Kosovem, ale 

také díky stejnému etnickému základu a devastující ekonomické krizi, jež takřka rozvrátila 

zemi, čímž do jisté míry simuluje chybějící válečné škody. Dále mají země velmi podobnou 

ekonomickou situaci a makroekonomická data vykazují velkou podobnost, s ohledem na 

velikosti zemí a jejich populaci jsou v některých případech použity poměry a přepočty, které 

budou v příslušných pasážích vysvětleny. Na tomto základě bude provedena analýza vzájemné 

ekonomické bilance Republiky Kosovo a provedena komparace s výše uvedenými zeměmi, ze 

které bude jasně patrné, zda Česká republika využívá ekonomický potenciál Kosova jako 

obchodního partnera.  

I. Je  Kosovo znevýhodněno na poli oficiálních diplomatických styků ve smyslu 

nedostatečné aktivity či personálního zabezpečí ambasády? 

II. Je Kosovo znevýhodněno na poli ekonomických vztahů objektivní příčinou na jeho 

straně? 

 

III.  Je Kosovo znevýhodněno na poli příjemce rozvojové pomoci ČR ve smyslu výše 

podpory? 
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Cílem této práce je na základě zodpovězení výzkumných otázek ověřit či vyvrátit 

hypotézu, že česká zahraniční politika znevýhodňuje Republiku Kosovo na základě 

zakořeněných předsudků Čechů vůči Albáncům. Tato hypotéza byla ustanovena na základě 

nedávno zveřejněného průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění při Sociologickém 

institutu Akademie věd ČR.5 Albánci se umístili na třetím nejhorším místě hned po Arabech a 

Romech. Tyto výsledky spíše vypovídají o naprosté neznalosti problematiky a zakořeněnosti 

zbytečných, mnohdy neoprávněných předsudků. Cílem práce je tedy ověřit, zda se tato 

iracionální neoblíbenost nepromítla i do reality oficiálních česko-kosovských vztahů. Budou-li 

odpovědi na všechny tři výzkumné otázky shodné, bude to znamenat jednoznačné potvrzení,  

nebo vyvrácení hypotézy, bude-li jiný poměr odpovědí, bude se k odpovědím přistupovat jako 

k trendu na obě možné strany. 

Bakalářská práce ve svém úvodu popisuje protichůdné postoje české politické scény v 

otázce uznání Kosova v roce 2008 a také krátké rekapitulaci vývoje do roku 2008. Tento přehled 

nemá suplovat historický úvod, ten je s ohledem na exaktní zaměření práce irelevantní a je tedy 

vypuštěn. Autor předpokládá základní znalost regionu a problematiky. Tento přehled byl 

omezen na rozsah dvou normostran a pro potřeby porozumění a rozsahu bakalářské práce, je 

považován za zcela dostačující. Práce se bude plně zaměřovat na Kosovo a Českou republiku 

jako dva politické, obchodní a „rozvojové“ partnery a na výše uvedené státy regionu v rámci 

komparace.  

Práce má tři ucelené, na sebe navazující části. Z nichž každá obsahuje empirickou a 

praktickou podkapitolu. V praktické podkapitole bude pro každý zkoumaný aspekt provedena 

komparace Kosovo s vybranými zeměmi a zhodnoceno na základě předem definovaných 

poměrů, zda je Kosovo v definované normě, tudíž v jednotlivých aspektech je vztah nezatížen 

znevýhodněním, nebo naopak se výrazně vychyluje, tudíž je zatížen. V první části samotné 

práce, bude soustředěna pozornost na vývoj česko-kosovských bilaterálních vztahů. Ve druhé 

hlavní kapitole proběhne zhodnocení vztahů s akcentem na ekonomické vazby. Jednak bude 

představeno Kosovo jako cíl českých investic, spolu s jeho podnikatelsko-ekonomickými 

reáliemi, které je nutné brát v úvahu při realizaci jakéhokoliv podnikatelského záměru.  

                                                 
5 Centrum pro výzkum veřejného mínění: Vztah české veřejnosti k národnostní skupinám žijícím v ČR-březen 

2016. In. cvvm.soc.cas.cz [online] 10.3. 2016, s 1. 
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Na základě vybraných ekonomických ukazatelů bude zhodnocena vzájemná 

ekonomická bilance mezi Českou republikou a republikou Kosovo ve srovnání s vybranými 

státy. Pro tuto práci byla použita ekonomická data dostupná z materiálů jednotlivých 

zastupitelských úřadů České republiky, podkladů OECD a Světové banky. Ty byly využity ke 

zkoumání podílu jejich exportu a importu na základě zvoleného ukazatele, poměru k hrubému 

domácímu produktu na obyvatele v jeho nominální hodnotě, bez započtení parit kupní síly. 

Touto metodou byly odfiltrovány odchylky způsobené velmi rozdílnou ekonomickou i lidskou 

základnou zkoumaných států. Zvolený ukazatel je považován za nejprůkaznější možné 

porovnání, které je proveditelné v rozsahu bakalářské práce  

Pro predikci budoucího vývoje je využita lineární regrese, jakožto jednoduchý 

matematický ukazatel trendu.  

. V poslední hlavní kapitole bude také představena rozvojové pomoc poskytnutá Českou 

republikou včetně její základní strategie, jelikož je rozvojová pomoc citelnou částí rozpočtu 

Kosova. Také proběhne jednoduché srovnání v kontextu pomoci poskytované ostatním zemím 

jižního Balkánu. Analogické srovnání bude uplatněno i v objemu rozvojové pomoci 

poskytované Českou republikou.  

 

Analýza zdrojů 

Zásadním faktorem, který do značné míry určuje podobu této práce, je praktická 

neexistence sekundárních zdrojů.  

Akademické literatury věnované problému Kosova je velmi málo a jsou především 

zaměřené na historii. Nedostatek literatury je ale logický, zejména díky krátkému historickému 

odstupu a také s ohledem na fakt, že vzájemné vztahy České republiky a Republiky Kosovo 

leží mimo zájem zahraničních badatelů, na rozdíl od Kosova samotného. 

K úvodní části práce, která je věnovaná vývoji před vznikem Republiky Kosovo i 

samotnému aktu vyhlášení nezávislosti, je možné nalézt několik aktuálních prací a monografií. 

Jako hlavními zdroji byly využity analýzy Filipa Tesaře a Františka Šulce v publikaci Ústavu 

mezinárodních vztahů Hledání českých zájmů: Vnitřní rozmanitost a vnější akceschopnost6 

                                                 
6 DRULÁK Petr, HANDL Vladimír a kol.: Hledání českých zájmů: Vnitřní rozmanitost a vnější akceschopnost. 

Praha 2010. 
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uveřejněné v této publikaci Petra Druláka, Vladimíra Handla a kolektivu. Další podklady jsem 

čerpal z monografie Petra Štěpánka Jugoslávie-Srbsko-Kosovo7. V ní se autor zabývá kosovskou 

otázkou, vztahy mezi etniky v Kosovu a vývojem tohoto území ve 20. století. Dílo Jugoslávie 

1918-19928 od Jože Pirjeveca je skvělým dílem komplexní historie „všech forem Jugoslávií“, 

velkou výhodou autora je, že skoro celý život strávil mimo Jugoslávii, a jeho dílo se snaží věcně 

popsat události a prostoru, kde bych měl pocit, že protěžuje „slovanský živel“ je velmi málo. 

Kniha, která si ze všech použitých, získala mojí největší pozornost, je jím dílo Od smrti Tita do 

smrti Jugoslávie-SVĚDECTVÍ9 Raifa Dizdareviče, které na problematiku nahlíží pohledem 

bosenského politika-bývalého ministra zahraničí Jugoslávie a také nejvýše postaveného 

„Jugoslávce“ muslimského (byť nepraktikujícího) původu. Jeho dílo je do značné určeno jeho 

kladným vztahem k Jugoslávii a podporováním myšlenky „Jugoslavismu“ oproti „hloupému 

nacionalismu“ vůči kterému se mnohokráte v knize vyhrazuje a jenž vnímá jako největšího 

„hrobníka“ Jugoslávie i s jejími vznešenými ideály „bratstva i jedinstva“ 10. Poskytuje však 

velmi cenný interní pohled do křeče politického vedení země po smrti maršála Tita a 

neschopnost kolektivního vedení účinně krizi vyřešit. Také jsem čerpal z děl v rámci kolekce 

dějiny států do lidových novin. Jmenovitě z knih Miroslava Šestáka Dějiny Jihoslovanských 

zemí11, která se věnuje historii jednotlivých jihoslovanských států, a rovněž využívám nejnovější 

publikaci Dějiny Srbska12Jana Pelikána. Vycházím také z publikace Pavla Hradečného Dějiny 

Albánie13, která podává ucelený pohled na historii Albánie a Albánců. Mimo výše uvedené 

historické zdroje je využito i nedávno vydaných zdrojů současných badatelů. Publikace Můžeme, 

chceme, dokážeme?14, od Filipa Tesaře, jenž se zabývá analýzou české zahraniční politiky 

v oblasti Balkánu. Od stejného autora jsem také používal mnoho článků v rámci větších 

publikací. Také jsem využil další anglické články a literaturu, na kterou odkazuji v příslušných 

citacích. 

                                                 
7 ŠTĚPÁNEK,Václav: Jugoslávie-Srbsko-Kosovo. Brno 2011. 

8 PELIKÁN, Jan: NOVÝMI CESTAMI Kosovo v letech 1958-1969. Praha 2014. 

9 DIZDAREVIČ, Raif: Od smrti Tita do smrti Jugoslávie-SVĚDECTVÍ. Praha 2002. 

10 Čuvajmo bratstvo i jedinstvo, kao zjenicu oka svog, jedno z hesel Josip Broze Tita a Jugoslávie 

11 ŠESTÁK, Miroslav: Dějiny Jihoslovanských zemí. Praha 2009.   

12 PELIKÁN, Jan: Dějiny Srbska. Praha 2013.   

13 HRADEČNÝ, Pavel: Dějiny Albánie. Praha 2008.   

14 TESAŘ, Filip: Můžeme, chceme, dokážeme?. Praha 2013. 
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Díky zaměření práce na dobu šesti let se ve velké míře opakují zdroje stejného původu 

a charakteru, především různé ročenky. Ve snaze rozšířit pramennou základnu byly podrobně 

prostudovány materiály Ministerstva průmyslu a obchodu, nicméně v jejich výročních zprávách 

jsou informace o konkrétních zemích srovnání zastoupeny velmi zřídka. Velký posun nastal 

paradoxně v roce 2015, tj. v roce mimo porovnávané období, kdy bylo na téma investic, 

ochrany investice, PPI spolupráce a help for aid programu, uspořádáno celkem pět seminářů 

pro zástupce státních i soukromých firem s účastí autora práce. Dále jsou použity materiály 

zastupitelských úřadů ČR a RKS, data z výročních zpráv MZV a především agentury 

Czechtrade, výborným zdrojem jsou analýzy české zahraniční politiky od Ústavu 

mezinárodních vtahů pro jednotlivé roky a také podklady kosovské rozvojové agentury KIESA. 

Vhodnými zdroji byly i roční přehledy jednotlivých ministerstev Republiky Kosovo, jmenovitě 

financí, z jehož detailních tabulek rozpočtu bylo čerpáno pro zpracování tabulky o 

procentuálním zastoupení přímých darů do rozpočtu RKS za jednotlivé roky a pro další 

ekonomická data, tak ministerstva zahraničí, které poskytlo celkový přehled o událostech. 

Nicméně tyto ročenky jsou velmi povrchní, nesnesou srovnání s jejich českou obdobou, slouží 

však jako rozšířená podkladů i o druhou zkoumanou stranu. Velkým plusem těchto vládních 

zdrojů je automatická dostupnost anglické a srbské verze daná ústavou Kosova, což je 

k nedostatečné znalosti albánštiny autora významným krokem k rozšíření zdrojové základny. 

K analýze byly dále využity vládní prohlášení a stenografické záznamy jednáni Parlamentu 

Poslanecké sněmovny.  

 

2.  Historický, politický a ekonomický kontext vztahů ČR vůči                              

Kosovu 

2.1 Česká politika do uznání nezávislosti  

Od Sametové revoluce probíhala naprosto revoluční změna na poli české 

(československé) zahraniční politiky. S tím také úzce souvisí akutní potřeba vypořádat se se 

změněnou geopolitickou situací a státní orientací. Hlavním cílem české zahraniční politiky se 

stalo co nejrychlejší začlenění do struktur NATO a EU a rozvoj dobrých sousedských vztahů s 
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okolními zeměmi.30 Takřka po celá devadesátá léta nepatřil Balkán do prioritní oblasti zájmu. 

S tím souvisí také nízká diplomatická aktivita v tomto regionu. Česká diplomacie se soustředila 

na budování vztahů se zeměmi, které sice prošly vlastní krizí a přechodem od komunistické 

totalitní ideologie, ale nebyly poznamenány válkou. Vztahy s Rumunskem, Bulharskem a 

Albánií kontinuálně pokračovaly (byť s nutnými změnami). Diplomatické vakuum se po 

rozpadu Socialistické federativní republiky Jugoslávie začalo zaplňovat až v roce 1994 

otevřením zastupitelského úřadu v Bělehradě.31  V průběhu dalších let docházelo k obnovování 

styků s dalšími nástupnickými zeměmi SFRJ. Kosovo do té doby bylo bráno jakou integrální 

součást Srbska a zájem médií, politiků a diplomatů se ke Kosovu obrátil až v roce 1998 s 

nárůstem násilí.  

Oblast Kosova se dostala jak do mocenského vakua, tak do vakua z pohledu zájmu české 

diplomacie. V době přistoupení České republiky do struktur NATO vyvstala i potřeba 

demonstrovat odhodlání a akceschopnost jako nového člena a přes absenci politického 

konsenzu byla v rámci prosazovaného národního zájmu32 vyslána česká vojenská jednotka na 

svoji první operaci v rámci NATO. Během let po válce Česká přítomnost se soustředila na 

udržování a posilování kontingentu KFOR, v jehož rámci byly prováděny rozvojové projekty, 

které pomáhaly k dobrému jménu ČR v této oblasti. Drtivá většina návštěv vysokých 

představitelů státu se odehrála v rámci návštěv mise KFOR.33  Zároveň si však česká strana 

byla vědoma dlouhodobé neudržitelnosti statusu quo, který zavládl v Kosovu po obsazení 

vojsky KFOR a vzniku civilní mise UNMIK, která Kosovo spravovala. 

 

2.2  Postoj ČR k vyhlášení nezávislosti 

Vyhlášení nezávislosti Kosova 17. února 2008 vzbudilo ve světě mnoho vášní a nejinak 

tomu bylo i České republice. „Jednalo se o značně nekonsenzuální krok. Značná část veřejnosti, 

většina parlamentních stran- i mnozí zástupci vládních stran- i odborné scény se stavěli proti 

uznání. Uznání postavilo proti sobě vládu a parlament, vládu a opozici, vládu a prezidenta a 

                                                 
30 HANDL, Vladimír a kolektiv. Zahraniční politika České republiky 1993-2004: úspěchy, problémy a perspektivy. 

Praha, 2004, s. 18. 
31 TESAŘ Filip. Česká zahraniční politika před vstupem do Evropské Unie a Balkán, s. 116 in HANDL, Vladimír 

a kolektiv. Zahraniční politika České republiky 1993-2004: úspěchy, problémy a perspektivy. Praha, 2004. 
32 ŠULC, František: Kosovo a český zájem: 1998-2008, s. 133 in DRULÁK, Petr a HANDL, Vladimír a kolektiv. 

Hledání českých zájmů: vnitřní rozmanitost a vnější akceschopnost. Praha, 2010 

33 Na úrovni prezidenta, premiéra a ministrů. MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ. Výroční zprávy a 

dokumenty. In: Mzv.cz [online]. Nedatováno. 
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rozštěpilo i jednotlivé vládní strany.“34 Ostatně stejně jako v případě svévolného zásahu NATO 

v roce 1999, tak i tento krok vyvolal ostré reakce napříč politickým spektrem a rozdělil nejenom 

politiky na dva nesmiřitelné tábory. Česká republika váhala, zda okamžitě uznat nezávislost 

Kosova, jak tomu učinily například USA či Německo.35 Tehdejší vláda Mirka Topolánka, 

zejména ministr zahraničních věcí, Karel Schwarzenberg se stavěli za podporu kosovské 

nezávislosti. Ostatně na tehdejší politické scéně bylo pouze pět osob s osobní zkušeností 

s realitou Kosova, jehož nezávislost všichni z nich podpořili, nebo alespoň akceptovali jako 

nevyhnutelnost. Byli jimi Karel Schwarzenberg, Jiří Dienstbier, Cyril Svoboda, Alexander 

Vondra, dále Jiří Paroubek a Václav Havel.36 Poslanecká sněmovna v roce 2008 napříč 

politickým spektrem na svém 27. zasedání 6. února 2008 přijala usnesení, kterým 

nedoporučovala české vládě přijmout a uznat stát Kosovo.37 Proti byli nejvíce poslanci za 

KSČM a ČSSD, i když tehdejší předseda ČSSD Jiří Paroubek byl pro uznání Kosova, vědom 

si, „že Srbsko nemá sílu a ani vůli pacifikovat oblast Kosova mírovou cestou a podpoření 

nároků Srbska by mohlo vést k další krvavé a především zbytečné válce“.38 Asi nejhlasitějším 

odpůrcem uznání nezávislosti byl tehdejší prezident Václav Klaus, který se vyjadřoval silně na 

podporu Srbska.39  Tato menší krize, neshoda parlamentu, vlády a prezidenta, vedly k vyčkávací 

taktice a vyhodnocování situace.40 

Souhlas s vyhlášením samostatnosti by byl nebezpečný precedens s ohledem na platnou 

rezoluci OSN 1244, ve které se jasně hovoří o Kosovu jako součástí Srbska. Nakonec, 

21. května 2008, došlo k uznání samostatnosti Kosova a bylo rozhodnuto o navázání 

diplomatických styků s odůvodněním, že „vychází z přesvědčení, že uznání nezávislosti Kosova 

posílí celkovou stabilitu v oblasti, umožní realistické východisko z neudržitelného provizoria a 

nasměruje úsilí zemí regionu západního Balkánu k výzvám souvisejícím s budoucím členstvím 

                                                 
34 TESAŘ Filip. Konsenzus není nutný? Uznání Kosova v Česku, s. 106 in DRULÁK, Petr a HANDL, Vladimír 

a kolektiv. Hledání českých zájmů: vnitřní rozmanitost a vnější akceschopnost. Praha, 2010 

35 KOSOVOTHANKSYOU. Who Recognized Kosova as an Independent State?  In: Kosovothanksyou.com 

[online]. Nedatováno. 
36 TESAŘ Filip. Konsenzus není nutný? Uznání Kosova v Česku, s. 107 

37 ŠKROMACH, Zdeněk. Foldyna: Schwarzenberg nerespektoval vůli lidu, uznal kvazistát Kosovo. In: 

Skromach.cz [online]. ©2014. 
38 Jiří Paroubek při osobním hovoru s autorem ze dne 23. července 2015 v Praze (ten v roce 2005 navštívil Kosovo 

jako premiér). 
39 MF DNES. Stydím se, řekl Klaus o uznání Kosova. In: Idnes.cz [online]. 23. 5. 2008. 
40 DOPITA, Tomáš. Balkánský rozměr české zahraniční politiky. In: KOŘAN, Michal. Česká zahraniční politika 

v roce 2013. Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2014, s. 190. 
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v evropských a euroatlantických institucích.“41 Česká republika se stala v pořadí 41. zemí, která 

uznala Republiku Kosovo jako samostatný stát. 

3. Diplomaticko-politický aspekt v perspektivě jižního Balkánu 

3.1  Představení jednotlivých zemí 

Je velmi obtížné pracovat se statistickými daty pro všechny zkoumané země, když chybí 

často základní informace. Například jen v Kosovu42 a Makedonii43,44 proběhla velmi pochybná 

sčítání lidu, tudíž jejich vypovídající hodnota není taková jako v jiných zkoumaných zemích. 

Nicméně i tyto podklady s odchylkami jsou dostatečně vypovídající, aby s nimi bylo možné 

pracovat v této analýze, není-li má práce především ekonomickou analýzou, ale celkovým 

zhodnocením situace v česko-kosovských vztazích celkově. Aby mohla být komparace správně 

provedena, představím zde v krátkosti okolní státy s jejich základními údaji, které využiji v mé 

analýze. 

Stát Bosna a Hercegovina nakonec není zahrnut v porovnání. Všechny údaje pocházejí z 

českých zdrojů, popřípadě statistik OECD především souhrnných teritoriálních informací z 

jednotlivých zastupitelských úřadů. To vše ve snaze předejít případné odchylce způsobené 

jinou, než českou metodologií zpracování. Je třeba ale podotknout, že tento předpoklad nebyl 

zcela správný. V průběhu zkoumaných let se velmi měnila úroveň zpráv z jednotlivých 

zastupitelských úřadů, kdy například ve dvou po sobě jdoucích letech bylo použít různých měn, 

mění se také množství zveřejňovaných informací a celkově obsáhlost jednotlivých výročních 

zpráv. Z toho důvodu byla chybějící data vyhledána v ostatních materiálech, například databázi 

Českého statistického úřadu, zprávy jiného ministerstva atd. Je nutno zmínit, že například jen 

HDP bylo v pěti zkoumaných zemích vyjádřeno třemi měnami – Eury, Americkým dolarem a 

Českou korunou. Zde autor předpokládá chybějící vnitřní směrnici ministerstva zahraničí, 

protože jinak si tyto odchylky neumí vysvětlit. Pro přepočet z CZK na EUR, ve kterém je 

provedeno srovnání, byl použit kurz 27,0 Kč/EUR a kurz EUR/USD byl použit 1,1 

EUR/USD.45  

                                                 
41 PIKAL, Kamil. Česko-kosovské vztahy. In: Cuni.cz [online]. 2010. 
42 EUROPEAN CENTRE FOR MINORITY ISSUES KOSOVO. Minority Communities in the 2011 Kosovo 

Census Results: Analysis and Recommendations. In: Ecmikosovo.org [online]. 18. 12. 2012, s. 5. 
43 MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ. Makedonie. In: Mzv.cz [online]. Nedatováno. 
44 ČTK. Albánci chtějí podvádět. Makedonie nesečte obyvatele. In: Tyden.cz [online]. 13. 10. 2011. 
45 Kurzy vycházejí z kurzů ČNB ke dni 15. 12. 2015 a jsou zaokrouhleny na jedno desetinné místo. 
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V každé kapitole, bude po úvodu do daného aspektu, provedena komparace na základě 

přesně stanovených kritérií vybraných pro danou problematiku.  

Albánská republika je s rozlohou 28 748 km² druhým největším státem srovnání, 

s počtem 2 800 138 obyvatel je také druhou nejlidnatější zemí. K roku 2014 je celkové HDP 

země 10,10 mld. EUR, HDP na osobu 3 491 EUR, reálný růst HDP 1,9% a inflace v průměru 

1,6%.46  

Černá Hora je s rozlohou 13 812 km² druhým nejmenším státem, s počtem 620 029 

obyvatel je také nejméně zalidněným. K roku 2014 je celkové HDP země 3,29 mld. EUR, HDP 

na osobu 3 393 EUR, reálný růst HDP 2,0% a inflace v průměru -0.5%.47  

Bývalá jugoslávská republika Makedonie48 je s rozlohou 25 713 km² přesně uprostřed 

našeho srovnání. Také počtem obyvatel 2 065 769 je opět uprostřed.49 K roku 2014 je celkové 

HDP země 10,19 mld. EUR, HDP na osobu 4 936 EUR, reálný růst HDP 3,5% a inflace 

v průměru -0.2%.50  

Poslední srovnávanou zemí je Republika Srbsko, která je s 88 361 km² největší 

srovnávanou zemí, a s počtem 7 186 862 obyvatel je největší i co do velikosti populace. K roku 

2014 je celkové HDP země 33,06 mld. EUR, HDP na osobu 10 390 EUR, reálný růst HDP -

1,8% a inflace v průměru 9,9%.51  

 

 

 

 

 

                                                 
46 ZASTUPITELSKÝ ÚŘAD ČR V TIRANĚ. Souhrnná teritoriální informace Albánie [pdf]. In: Czechtrade.cz 

[online]. 1. 6. 2015, s. 4. 
47 ZASTUPITELSKÝ ÚŘAD ČR V BĚLEHRADĚ. Souhrnná teritoriální informace Černá Hora [pdf]. In: 

CzechTrade.cz [online]. 1. 6. 2015, s. 5. 
48 Dále v textu bude pracováno s názvem Makedonská republika. 
49 Nicméně v případě Makedonie je potřeba brát veškerá demografická data s rezervou, Makedonci se urputně 

snaží zachovat majoritu ve vlastní zemi, kterou silně ohrožuje extrémně vysoká natalita albánské „menšiny“- v 

dohledné budoucnosti většiny v této zemi. 
50 ZASTUPITELSKÝ ÚŘAD ČR VE SKOPJE. Souhrnná teritoriální informace Makedonská republika [pdf]. In: 

CzechTrade.cz [online]. 1. 6. 2015, s. 4. 
51 ZASTUPITELSKÝ ÚŘAD ČR V TIRANĚ. Souhrnná teritoriální informace Albánie [pdf]. In: Czechtrade.cz 

[online]. 1. 6. 2015, s. 3. 
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V tabulce jsou uvedena základní statistická data České republiky, pro lepší srovnání 

reality jižního Balkánu. 

 

Země Rozloha 

v km2 

Počet 

obyvatel 

HDP celk. 

mld. EUR 

HDP p.C52 

tis. EUR 

Růst HDP 

v % 

Inflace 

v % Republika 

Kosovo 

10 908 1 815 606 5,23 3 084 3,0 0,4 

Albánská 

republika 

28 748 2 800 138 10,10 3 491 1,9 1,6 

Černá Hora 

 

13 812 620 029 3, 29 5 136 2,0 -0,5 

Republika 

Makedonie 

25 713 2 065 769 10,19 5 485 3,5 -0,2 

Republika 

Srbsko 

88 361 7 186 862 33,06 6353 -1,8 9,9 

Česká 

republika 

78 866 10 538 275 42,22 17 575 4,4 0,3 

Tabulka 0. Zdroj: CZECHINVEST53 

3.2 Srovnání jednotlivých zemí regionu 

 Pro tuto kapitolu je stěžejní porovnání vybraných údajů, jmenovitě počet zahraničích 

delegací z České republiky, počet zahraničních delegací jednotlivých zemí do ČR, dále počet 

uzavřených bilaterálních smluv a také velikost diplomatického sboru a jeho poměr na počet 

obyvatel. Na základě porovnání těchto dat z jednotlivých let by tato kapitola měla poskytnout 

ucelený pohled na parametry vzájemných vztahů, jejich přibližný rozsah a dynamiku proměny. 

Jelikož není možné očekávat stejnou diplomatickou aktivitu, minimálně v její nominální výši, 

bude v této kapitole, stejně jako v celé práci proveden přepočet na jednoho obyvatele, kterým 

jsou odfiltrovány odchylky způsobené nestejným počtem obyvatelstva, zejména v porovnání 

Srbska a Černé Hory. Ostatně bylo by i vysoce nelogické očekávat stejný počet diplomatických 

návštěv či smluv u osminásobně menší země. 

                                                 
52 Per Capita = údaje HDP na jednoho obyvatele. 
53 CZECHTRADE, Souhrnná teritoriální informace Černá Hora, Srbsko, Makedonie, Albánie, Kosovo In: 

businessinfo.cz [online]. 4.3.2015  
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Porovnání Republiky Kosovo s průměrem ostatních zemí a jeho případnou odchylkou od 

průměru bude zodpovězena první výzkumná otázka. 

Ve stejném roce, kdy došlo k vyhlášení nezávislosti Kosova, došlo také k velkému posunu 

vzájemných vztahů mezi Českou republikou a Makedonskou republikou. K vzájemnému 

rozvoji bilaterálních vztahů výrazně přispělo otevření zastupitelských úřadů v Praze a ve 

Skopji. Velvyslanec ČR J. Braun předal pověřovací listiny dne 20. března 2008. V této době 

však byla již 17let nezávislým státem. 

 

Tabulka 1. Zdroj: MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ54 

 

Vztahy s Černou Horou, i téměř po deseti letech od vyhlášení nezávislosti, má na starosti 

úsek velvyslanectví České republiky v Bělehradě. Nicméně s rostoucím zájmem českých turistů 

o Černou Horu, otevřela Česká republika v roce 2009 Konzulární jednatelství České republiky 

v Podgorici55, hlavním městě Černé Hory, jako detašované pracoviště Velvyslanectví České 

republiky v Bělehradě. Tento krok byl ojedinělý, s ohledem na nástup finanční krize, která 

naopak vedla k uzavírání úřadů po celém světě.56  Jeho hlavním úkolem je usnadnění pobytu 

českých občanů v Černé Hoře, poskytování pomoci v nouzi a podpory spolupráce v cestovním 

                                                 
54 MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ. Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou-

Makedonie. In: Mzv.cz [online]. 27. 4. 2016 

55 MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ. Zpráva o zahraniční politice ČR za rok 2009. In: Mzv.cz [online]. 

21. 5. 2010, s. 307. 
56 ROVENSKÝ, Jan. Česko možná zavře 45 ambasád, chybí stamiliony. In: Novinky.cz [online]. 19. 6. 2015. 
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ruchu.57  I přes povýšení na velvyslanectví v roce 2013, nepřinesla rozšíření působnosti a 

vedoucím diplomatické mise je chargé d’affaires ad interim.58   

 

Tabulka 2. Zdroj: MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ59 

 

Ostatní země našeho srovnání měly ve zkoumaném období již navázány standardní 

diplomatické vztahy z minulosti. Diplomatické styky Československé republiky a Albánie byly 

navázány v červenci r. 1922. Na úroveň velvyslanců byly povýšeny v r. 1992. Česká republika 

navázala diplomatické styky s Albánií dne 1. ledna 1993.  

                                                 
57 MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ. Zpráva o zahraniční politice ČR za rok 2009. In: Mzv.cz [online]. 

21. 5. 2010. 
58 VELVYSLANECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PODGORICI. O velvyslanectví. In: Mzv.cz [online]. 

Nedatováno. 
59 MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ. Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou-

Černá Hora. In: Mzv.cz [online]. 27. 4. 2016 
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Tabulka 3. Zdroj: MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ60 

Československo navázalo diplomatické styky s Bělehradem, tehdejším království Srbů, 

Chorvatů a Slovinců ještě koncem roku 1918. Po takřka celé 20. století se těšily vzájemné 

vztahy nadstandardní úrovni. Po rozpadu tehdejší Jugoslávie byly diplomatické styky na úrovni 

velvyslanců obnoveny roku 1995.  

 

Tabulka 4. Zdroj: MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ61 

                                                 
60 MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ. Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou-

Albánie. In: Mzv.cz [online]. 27. 4. 2016 

61 MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ. Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou-

Srbsko. In: Mzv.cz [online]. 27. 4. 2016 
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Diplomatické vztahy mezi Českou republikou a Republikou Kosovou započaly takřka 

ihned po vyhlášení nezávislosti. Zastupitelský úřad v Prištině vznikl transformací bývalé Styčné 

kanceláře ČR při misi UNMIK, která zde působila od konce roku 2006. V srpnu 2008 byla na 

úrovni charge d´affairs otevřena česká ambasáda v Kosovu. První diplomatické kroky vedly k 

žádosti Republiky Kosovo o zřízení zastupitelského úřadu. V březnu 2009 dostává vláda kladné 

stanovisko a nastává doba vzájemných diplomatických styků. V této době také Česká republika 

vydává své stanovisko k Mezinárodnímu soudnímu dvoru v Haagu, ve kterém konstatuje, že 

dle jejího názoru nedošlo k porušení mezinárodního práva.62 K prosinci 2015 bylo v platnosti 

celkem 16 bilaterálních smluv, z toho 2 byly podepsány přímo s Republikou Kosovo, zbylých 

14 bylo přijato sukcesí63 smluv podepsaných mezi ČSR, ČSSR, ČSFR, ČR a Královstvím 

Jugoslávie, Socialistické federativní republiky Jugoslávie a Svazové republiky Jugoslávie v 

průběhu 20. století. Dále byla dne 26. listopadu 2013 v Prištině podepsána smlouva mezi 

Českou republikou a Republikou Kosovo „o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému 

úniku v oboru daní z příjmu“.64  Bohužel, ani v době dopisování této práce, tj. dubnu 2015, 

nenabyla platnosti z důvodů obstrukcí na české straně.65  Ostatně ani předchozí smlouva z roku 

2011 o předávání nelegálně pobývajících osob neprošla českým parlamentem hladce.  

 

 

                                                 
62 MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ. Zpráva o zahraniční politice ČR za rok 2009. In: Mzv.cz [online]. 

21. 5. 2010, s. 310. 
63 Sukcese (právní pojem) spočívá v převzetí práv a povinností právního předchůdce, zde Jugoslávských států. 
64 POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. 23. schůze. In: Psp.cz [online]. 4. 12. 

2014. 
65 POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. 26. schůze. In: Psp.cz [online]. 2. 4. 

2015. 
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Tabulka 5. Zdroj: MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ66 

 

Tabulka 6. Zdroj: MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ67 

Na závěr porovnání s jednotlivými zeměmi výběru je z grafu více než patrné, že 

Republika Kosovo v tomto ohledu není nikterak znevýhodněna. Naopak ve všech zkoumaných 

parametrech dosahuje nadprůměrných hodnot. Jmenovitě v parametru oficiálních návštěv 

dosahuje 105,46 %, ve druhém parametru 103,08 % a ve třetím dokonce 322,17 % průměru 

ostatních zkoumaných států. Zde je však potřeba dodat, že za tento unikát vděčí sukcesi smluv 

                                                 
66 MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ. Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou-

Kosovo. In: Mzv.cz [online]. 27. 4. 2016 

67 MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ. Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou-

Kosovo. In: Mzv.cz [online]. 27. 4. 2016 
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v jednom roce a také 15% bodů přidává doposud neratifikovaný smlouva o zamezení dvojího 

zdanění. 

Diplomatické vztahy však nejsou tvořeny jen smlouvami či návštěvami, ale také 

přítomnost a velikost diplomatické mise je jedním z důležitých faktorů tvorby vzájemných 

vztahů. Proto je zde představena i velikost diplomatických misí České republiky v jednotlivých 

státech. 

  počet českých zaměstnanců úřadu počet obyvatel poměr 1: 

Albánie 5 2 800 138 560 028 

Černá Hora 3 620 029 206 676 

Makedonie 4 2 065 769 516 442 

Srbsko 9 7 186 862 798 540 

Kosovo 4 1 815 606 453 902 

Tabulka 7. Zdroj: MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ72 

 Na základě výsledku srovnání vybraných aspektů na poli bilaterálních vztahů bylo 

prokázáno, že Kosovo se nijak nevymyká průměrným hodnotám v daném regionu a v některých 

parametrech, zejména co se týče velikosti diplomatického sboru a počtu návštěv na 

diplomatické úrovni, z České republiky. Je tedy možno potvrdit, že nelze hovořit o jakékoliv 

formě ostrakizace či znevýhodnění ze strany České republiky. 

 

4. Ekonomický aspekt   

4.1 Představení Kosova 

Pro zhodnocení Kosova jako obchodního partnera je nutné brát v potaz fakt, že se jedná 

o jednu z nejchudších zemí v Evropě 85  V roce 2014 činila výše hrubého domácího produktu 

na osobu 3 084 €86, což představuje 28 % průměru EU28.87 Jeho výše se od roku 2011 navíc 

mění jen velmi pozvolna.88  Kosovo trápí i vysoká míra nezaměstnanosti, jež je ze všech 

evropských zemí nejvyšší. Dlouhodobě se pohybuje okolo 35 %.89  Nicméně reálná 

                                                 
72 VELVYSLANECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PŘIŠTINĚ, TIRANĚ, SKOPJI, BĚLĚHRADE. O 

velvyslanectví. In: Mzv.cz [online]. 29. 4. 2016 [cit. 2016-04-29]. 

85 STATISTIC TIMES. List of European countries by GDP per capita. In: Statisticstimes.com [online]. 3. 8. 2015.   
86 THE WORLD BANK. Kosovo. In: Worldbank.org [online]. ©2016. 
87 EUROSTAT. Gross domestic product at market prices. In: Ec.europa.eu [online]. 28. 9. 2015.  
88 Dle tabulky Kosovo č. 2. v příloze práce. 
89 Souhrnná ZASTUPITELSKÝ ÚŘAD ČR V PRIŠTINĚ. Souhrnná teritoriální informace Kosovo [pdf]. In: 

Czechtrade.cz [online]. 25. 11. 2015, s. 4. 
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nezaměstnanost bude nižší, s ohledem na vysoký podíl práce tzv. na černo, zejména v 

gastronomii.90  Kosovo je také stále závislé na zahraniční rozvojové pomoci, která činí cca 7 - 

8  % HDP.91 Je potřeba zmínit i 29,7 % obyvatel žijící pod hranicí chudoby.92  Tyto nelichotivé 

statistiky mají i druhou stranu mince. Kosovo nabízí nejlevnější pracovní sílu v regionu a také 

velmi mírný daňový systém.93  Pro zahraniční investory navíc existuje mnoho pobídek, od 

bezplatného pronájmu půdy na 99 let po daňové prázdniny, což spolu s minimálními odvody 

na sociální pojištění dělá z Kosova lákavý cíl pro zahraniční kapitál. Ostatně toho si je vědomo 

i samotné Kosovo, které připravilo řadu podkladů pro potencionální zahraniční investory.  

Republika Kosovo sama sebe prezentuje jako ideální cíl investic v oblasti jižního 

Balkánu. Pro podporu zahraničních investic vznikla agentura KIESA, která se zabývá 

usnadněním přístupu zahraničního kapitálu do Kosova. V materiálech poskytnutých touto 

agenturou, přímo spadající pod Ministerstvo obchodu a průmyslu Republiky Kosovo, můžeme 

dohledat mnoho podrobných analýz a ekonomických ukazatelů. 

Silným argumentem pro Kosovo je vysoká dostupnost levných a zkušených 

či vzdělaných pracovníků. Tento fakt přímo vychází z obrovské nezaměstnanosti v Kosovu, 

která je celkových 35,1 %.94 Mezi mladými toto číslo dosahuje až 60 %.95  Dalším argumentem 

je nízká cena pracovní síly, jedna z nejnižších v celé Evropě. Ostatně toto je reálná komparativní 

výhoda pro zahraniční investory, která do Kosova přivedla několik výrobních podniků.96  

Průměrná mzda v Kosovu je k roku 2015 již 352 €.97 Z osobní zkušenosti autora, a také dle 

materiálu agentury KIESA, je však plat 300 € hodnocen jako velmi dobrý. Průměrná mzda v 

Černé Hoře dosahuje 478 €, tvoří tak výjimku, nicméně pro zbývající čtyři země srovnání, jsou 

rozdíly v průměrné mzdě takřka minimální, pohybující se okolo 350 €. Rozdíl mezi Albánií s 

nejnižší mzdou a Srbskem s nejvyšší je pouhých 15 € a všechny státy se zhruba pohybují okolo 

360 € měsíčně.98  Zde tedy Kosovo neposkytuje žádnou komparativní výhodu. 

                                                 
90 Ibidem, s. 4. 
91 Ibidem, s. 3. 
92 UNDP. About Kosovo. In: Undp.org [online]. ©2015. 
93 Dle tabulky Srovnání č. 1 v příloze práce. 
94 UNDP. About Kosovo. In: Undp.org [online]. ©2015. 
95 Ibidem. 
96 MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF KOSOVO. Republic of Kosovo. In: Mfa-ks.net 

[online]. ©2015. 
97 ZASTUPITELSKÝ ÚŘAD ČR V PRIŠTINĚ. Souhrnná teritoriální informace Kosovo [pdf]. In: Czechtrade.cz 

[online]. 25. 11. 2015, s. 33. 
98 Dle tabulky Mzdy v příloze textu. 
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Naproti tomu poskytuje Kosovo reálný benefit v podobě jednoduchého a přehledného 

daňového systému. Korporátní daň rozlišuje tři příjmové hladiny s různými sazbami daně. U 

příjmů 0 - 5 000 € za předchozí fiskální rok je vyměřena čtvrtletní daň ve výši 37,5 €. Při 

příjmech 5 001 - 50 000 € je vyměřena daň ve výši 3-10 % z celkového příjmu.99  Nad 50 001 

€ je daň z příjmu fixní, a to ve výši 10 % z celkového příjmu. Sazba daně z přidané hodnoty je 

jednotná, a to ve výši 16 %. Povinnost k úhradě mají všechny firmy s příjmy nad 50 001 € 

ročně. Pro DPH platí jediná výjimka, a to na základní potraviny, kde je sazba 0 %. Exportéři 

mají nárok na vrácení 100 % DPH při vývozu ze země. 

Příjmy fyzických osob jsou rozděleny do čtyř kategorií, dle příjmu za rok. Toto opatření 

slouží primárně pro taxaci peněz z diaspory, která je pro mnohé obyvatele Kosova tím zásadním 

zdrojem příjmů. Pro roční příjem od 0-960 € platí 0 % daň. Pro příjmy 961-3000 € je daň 4 % 

pro částku nad 960 €. Pro příjem ve výši 3 001-5 400 € je daň stanovena na 81,6 € plus 8 % z 

částky nad 3 001 €. Pro příjmy nad 5 401 € je stanovena daň ve výši 273,6 € plus 10 % z částky 

nad 5 400 €. Kosovo se dlouhodobě snaží držet úroveň zdanění na nejnižší možné míře, i v 

porovnání s ostatními zeměmi regionu, aby dále zvýšilo svoji atraktivitu pro zahraniční 

investory. 

4.2 Úvod do metodologie ekonomického srovnání 

Aby bylo možné vůbec provést objektivní komparaci na poli ekonomiky, musely být 

stanovena kritéria, která by nezvýhodňovala Srbsko, ale poskytovala pokud možno co 

nejobjektivnější srovnání, proto je stejně jako v předchozí kapitole použito srovnání per Capita. 

Zkoumané období je taktéž stejné. Pro srovnání byly vybrány celkem tři parametry, kterými se 

bude práce podrobněji zabývat. Prvním tímto parametrem je vývoj importní ekonomické 

bilance ve zkoumaném období. Zde bude zhodnocen procentuální vývoj dovozu do ČR pro 

každou ze zemí našeho srovnání. Druhým parametrem je srovnání exportu z ČR pro všechny 

země srovnání. Tyto dva parametry poslouží také k celkovému přehledu vývoje vzájemné 

ekonomické bilance, což bude jednotící prvek obou předchozích srovnání. Posledním kritériem 

bude objem této výměny přepočten na jednoho obyvatele dané země. Tento parametr poskytne 

nejlepší přehled o skutečné ekonomické výměně, jelikož v nominálních hodnotách by se 

zákonitě musela projevit drtivá převaha Srbska, jakožto největšího i nejbohatšího státu 

srovnání. 

                                                 
99 Sazba daně se zvyšuje o jeden procentní bod za každých 6 500EUR příjmu nad stanovenou hranici. 
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Hodnota hrubého domácího produktu na obyvatele je uvedena v nominální hodnotě. 

Původně plánované srovnání HDP na obyvatele v PPP ukazateli115, se nepovedlo realizovat 

s ohledem na nedostupnost ekonomických dat zpracovaných dle jednotné metodiky. Pro toto 

srovnání to však nehraje velkou roli, přestože se index cenových hladin v jednotlivých zemích 

liší, a reálná kupní síla obyvatel také. Nicméně i tak práce poskytne dostatečné možnosti 

zhodnocení jednotlivých ekonomik. Do grafů jsou zahrnuté i trendy. Pro účely bakalářské práce 

byla použita lineární regresi116, která jednoduše indikuje další vývoj na základě vstupních dat. 

Hodnoty vzájemné ekonomické výměny byly ve zkoumaném období poznamenány 

ekonomickou krizí, která je jasně patrná v jednotlivých grafech. Paradoxně ale došlo k růstu 

vzájemné ekonomické bilance s nejchudšími zeměmi srovnání. Naopak výměna se dvěma 

nejbohatšími, Republikou Srbsko a Černou Horou, zaznamenala propad o stovky procent. 

4.3 Ekonomická analýza 

Mezi prosperujícími zeměmi v tomto srovnání je Albánská republika, která během 

hospodářské krize zaznamenala raketový růst vývozu do ČR, a to o rekordních 771,4 % na 12 

mil. €, oproti 1,5 mil. € v předešlém roce. Rostl rovněž i vývoz z České republiky, a to o 13,7 

% na celkových 23,1 mil. €. Nicméně se jednalo o ojedinělou záležitost, a v dalších letech přišel 

strmý pád a stagnace. Po odchodu koncernu ČEZ z Albánie v roce 2014 a jeho celkově špatných 

zkušenostech z podnikatelského prostředí, se v Albánii v letech 2010-2014 neuskutečnila žádná 

investice, ať již státem vlastněné firmy či soukromého podnikatele, velkého rozsahu.117  

 

 

 

                                                 
115 Parita kupní síly (PPP) jako počet jednotek národní měny mající sílu rovnou 1 průměrné měnové jednotce v EU, 

zde euro, po přepočtu z národních měn a zahrnutí indexu cenových hladin (PLI). V PPP vyjádřením v procentech 

se nacházejí všechny statistické údaje EU jako celku, tak i jednotlivých zemí. S ohledem na nečlenství zemí 

srovnání v EU a využívání nominální hodnoty HDP na osobu v jejich ekonomických statistikách, byť PPP 

zpracované dle EUROSTATu se dají taktéž dohledat, jsem pro nivelizaci vstupních údajů využil českých 

materiálů, které sice operují s různými měnami, ale neliší se metodikou zpracování. 
116 Lineární regrese je matematická metoda používaná pro proložení souboru bodů v grafu přímkou, jedná se o 

nejjednodušší z modelu trendů, a pro naše potřeby a s ohledem na celkové zaměření práce, zcela dostačující. 
117 ZASTUPITELSKÝ ÚŘAD ČR V TIRANĚ. Souhrnná teritoriální informace Albánie [pdf]. In: Czechtrade.cz 

[online]. 1. 6. 2015, s. 18. 
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Tabulka 8. Zdroj: SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE ALBÁNIE118 

Vzájemná obchodní výměna mezi Českou republikou a Albánskou republikou prošla za 

zkoumané období řadou dílčích výkyvů, můžeme však s jistotou konstatovat, že nedošlo 

k ovlivnění hospodářskou krizí a naopak cenová dostupnost albánských výrobků, jmenovitě 

obuvi a textilu, což jsou hlavní vývozní artikly do České republiky119, přispěla ke stále více 

rostoucímu vývozu. Ten ve zkoumaném období dosahoval průměrně 5 831 000 €, po přepočtení 

na hodnotu HDP na obyvatele, která patří k naším zkoumaným jevům, se hodnota albánského 

vývozu v průměru 2,08 € na jednoho obyvatele a celkově vzrostl o 528,53 %. Hodnoty českého 

exportu do Albánie také vzrostly, a to o 18,75 %. Průměrná výše ročního exportu se pohybovala 

na hodnotě 23 027 000 €, což při přepočtu na HDP a obyvatele činí 8,22 € průměrného českého 

exportu ročně. 

Hlavními českými artikly vyváženými do Albánie byly především automobily, strojní 

výrobky, celá zařízení a čisticí prostředky. Celkový objem vzájemné zahraniční výměny mezi 

těmito dvěma zeměmi vzrostla v letech 2008-2014 o 52,66%, což představuje druhý nejnižší 

růst mého srovnání.120  

Makedonie představuje další nepředpokládaný výsledek mého srovnání, ostatně 

výsledky vzájemné ekonomické bilance byly pro mne nejvíce překvapující. Zde cituji zprávu 

dle portálu businessinfo.cz. „Od r. 2011 vykazuje vzájemný obchod anomálii představovanou 

                                                 
118CZECHTRADE, Souhrnná teritoriální informace Albánie In: businessinfo.cz [online]. 30. 4. 2016 

119 ZASTUPITELSKÝ ÚŘAD ČR V TIRANĚ. Souhrnná teritoriální informace Albánie [pdf]. In: Czechtrade.cz 

[online]. 1. 6. 2015, s. 17. 
120 Všechna výchozí data se nacházejí v příloze textu. 
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neúměrným nárůstem makedonského exportu do ČR a propadem vzájemné obchodní bilance 

(ve srovnání vzrostl makedonský vývoz do ČR téměř 20x). Situaci nelze přesto hodnotit kriticky, 

neboť není způsobena systémovými příčinami. Exportní potenciál Makedonie se nijak nezlepšil, 

naopak český vývoz do Makedonie řadu let stoupal. Za negativním saldem jsou totiž raketově 

rostoucí reexporty slitin drahých kovů a katalyzátorů pro český automobilový průmysl, kterým 

český export nedokáže ve „standardních“ komoditách sekundovat.“121  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 9. Zdroj: SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE MAKEDONIE122 

Vzájemná obchodní výměna mezi Českou republikou a Makedonskou republikou prošla 

za zkoumané období velmi zajímavým vývojem. Je také jedinou zemí našeho srovnání, kde má 

Česká republika záporné saldo zahraničního obchodu, jak bylo vysvětleno v předchozí kapitole. 

S jistotou lze konstatovat, že nedošlo k ovlivnění hospodářskou krizí a naopak cenová 

dostupnost makedonských komodit přispěla ke stále více rostoucímu vývozu do České 

republiky. 

Ten ve zkoumaném období dosahoval průměrně 93 959 000 €, po přepočtení na hodnotu 

HDP na obyvatele, činí hodnota makedonského vývozu v průměru 45,48 € na jednoho 

obyvatele a celkově vzrostl o těžko uvěřitelných 2249 %. Hodnoty českého exportu do 

Makedonie také vzrostly, a to o 73,92 %. Průměrná výše ročního exportu se pohybovala na 

hodnotě 55 749 000 €, což při přepočtu na HDP a obyvatele činí 26,99 € průměrného českého 

                                                 
121 ZASTUPITELSKÝ ÚŘAD ČR VE SKOPJE. Souhrnná teritoriální informace Makedonská republika [pdf]. In: 

CzechTrade.cz [online]. 1. 6. 2015, s. 16. 

122 CZECHTRADE, Souhrnná teritoriální informace Makedonie In: businessinfo.cz [online]. 30. 4. 2016 
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exportu ročně. Hlavními českými artikly vyváženými do Makedonie byly především 

automobily, strojní výrobky, traktory, kotle a čisticí prostředky. Makedonský vývoz do České 

republiky, jak již bylo řečeno, se soustřeďuje na katalyzátory pro automobilový průmysl, kovy, 

nápoje a lihoviny. Celkový objem vzájemné zahraniční výměny mezi těmito dvěma zeměmi 

vzrostl v letech 2008-2014 o 3 070 %, což představuje naprosto suverénně nejvyšší růst mého 

srovnání.123  

 

 

Tabulka 10. Zdroj: SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE ČERNÁ HORA124 

Černá Hora a její ekonomické vztahy s Českou republikou mají svá jistá specifika. Jedná 

se o zemi, jež byla ekonomickou krizí v roce 2008 poznamenaná nejvíce. Celkový propad mezi 

lety 2008 a 2009 činil 271,5 %, z toho o 111 % klesl dovoz z České republiky, propad vývozu 

činil 432 %. V případě Černé Hory byla uplatněna výjimka v tomto srovnání a rok 2008, se 

svými extrémně vysokými hodnotami oproti předchozím letům, byla vynechána. Analýza 

trendu byla tímto rokem tak ovlivněna, že neindikovala růst, který se v posledních letech 

odehrál ve vzájemné obchodní výměně. Ostatně, český vývoz překonal hranici roku 2008 až po 

pěti letech.  

 

                                                 
123 Všechna výchozí data se nacházejí v příloze textu.  

124 CZECHTRADE, Souhrnná teritoriální informace Černá Hora In: businessinfo.cz [online]. 30. 4. 2016 
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Dále v kapitole o Černé Hoře budu vycházeno z dat pro léta 2009-2014. Výše zobrazený 

graf jasně indikuje růst vzájemného obchodu od roku 2009. Ten ve zkoumaném období dosáhl 

celkového růstu o 269 %, což představuje druhý největší růst mého srovnání. Pokud jde o český 

vývoz do Černé Hory, vzrostl o celkových 278 %. Průměrně dosahoval nominální výše 22 781 

000 €, po přepočtení na hodnotu HDP na obyvatele, činí hodnota makedonského vývozu v 

průměru 36,74 €. Hodnoty českého importu z Černé Hory také vzrostly, a to o 170 %. Průměrná 

výše ročního exportu se pohybovala na hodnotě 1 987 000 €, což při přepočtu na HDP a 

obyvatele činí 3,20 € průměrného černohorského exportu do ČR ročně. Hlavními českými 

artikly vyváženými do Černé Hory byly opět především automobily, strojní výrobky a poněkud 

překvapivě i telefonní technika. Černohorský vývoz do České republiky se soustřeďuje na 

hliníkové rudy, hliníkový šrot, železné výrobky a překvapivě nábytkářské výrobky, jmenovitě 

stoly.126 

Předposlední zemí srovnání je Republika Srbsko. Jedná se o největší, nejvíce osídlený 

a nejbohatší stát našeho srovnání. Také hodnota vzájemného obchodu je zdaleka nejvyšší, 

celkově je Srbsko 38. největší obchodní partner České republiky, se vzájemným obchodem přes 

18 mld. Kč, tj. 673 mil. €.127  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 11. Zdroj: SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE SRBSKO128 

                                                 
126 ZASTUPITELSKÝ ÚŘAD ČR V BĚLEHRADĚ. Souhrnná teritoriální informace Černá Hora [pdf]. In: 

CzechTrade.cz [online]. 1. 6. 2015, s. 23. 
127 ZASTUPITELSKÝ ÚŘAD ČR V BĚLEHRADĚ. Souhrnná teritoriální informace Srbsko [pdf]. In: 

CzechTrade.cz [online]. 1. 6. 2015, s. 24. 
128 CZECHTRADE, Souhrnná teritoriální informace Srbsko In: businessinfo.cz [online]. 30. 4. 2016 
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Graf ekonomických ukazatelů pro roky 2008-2014 jasně indikuje, přes znatelný propad 

během ekonomické krize, jmenovitě o 59 % ve vývozu ČR do Srbska a o 57 % vývozu Srbska 

do ČR, se podařilo během dvou let překonat hodnoty roku 2008 a pomalým, leč stabilním 

tempem růst. 

Vývoz z České republiky ve zkoumaném období dosahoval průměrně 321 719 000 €. 

Po přepočtení na hodnotu HDP na obyvatele, činí hodnota srbského vývozu v průměru 44,76 € 

na jednoho obyvatele a celkově vzrostl o 28 %. Hodnoty českého exportu do Srbska také 

vzrostly, a to o 64 %. Průměrná výše ročního exportu se pohybovala na hodnotě 200 259 000 

€, což při přepočtu na HDP a obyvatele činí 27,86 € průměrného českého exportu ročně. 

Hlavními českými artikly vyváženými do Srbska byly, v našem srovnání již tradičně 

automobily, strojírenské výrobky a elektrická energie. Srbský vývoz do České republiky 

se soustřeďuje na měď, nelékařská lůžka a lehátka, elektrickou energii a minerální oleje. 

Celkový objem vzájemné zahraniční výměny mezi těmito dvěma zeměmi vzrostl v letech 2008-

2014 o 41 %, což představuje druhý nejnižší růst mého srovnání.129 

Poslední zemí mého srovnání, a pro moji práci také nejdůležitější, patří Republika 

Kosovo. To není poslední jen v tomto textu, je také poslední ve všech zkoumaných 

parametrech. Také jako jediné vykázalo pokles vzájemného obchodu za zkoumané období, což 

do jisté míry neguje snahy kosovských představitelů o oživení vzájemné ekonomické výměny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabulka 12. Zdroj: SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE KOSOVO130 

                                                 
129 Všechna výchozí data se nacházejí v příloze textu. 
130 CZECHTRADE, Souhrnná teritoriální informace Kosovo In: businessinfo.cz [online]. 30. 4. 2016 
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 Jak je již z tabulky patrné, největší pokles zaznamenal, byť nikterak dramatický, český 

export do Kosova, kterému se dlouhodobě, v porovnání s ostatními zeměmi, nedaří. Naopak 

vývoz kosovských produktů do České republiky, byť pořád zůstává na nejnižší úrovni, stabilně 

roste. 

Vývoz z České republiky ve zkoumaném období dosahoval průměrně 11 690 000 €. Po 

přepočtení na hodnotu HDP na obyvatele, činí hodnota kosovského dovozu v průměru 6,46 € 

na jednoho obyvatele (nejnižší z mého srovnání). Celkově klesl vývoz o 10 % oproti výši z roku 

2008. Hodnoty českého importu z Kosova naopak výrazně vzrostly, a to o 280 %. Průměrná 

výše ročního importu se pohybovala na hodnotě 621 259 €, což při přepočtu na HDP a 

obyvatele činí opět nejnižších 0,34 € průměrného kosovského exportu ročně. Hlavními českými 

artikly vyváženými do Kosova byl hovězí dobytek, farmaceutické produkty a plasty. Zde, v 

našem srovnání již tradiční automobily chybí. Dodávky na kosovský trh jsou započteny v 

Makedonii, sídle Porsche Skopje, jenž drží exkluzivitu pro tyto dvě země.131  Kosovský vývoz 

do České republiky se soustřeďuje na vína, rostliny pro farmacii a voňavkářství a sušené ovoce. 

Celkový objem vzájemné zahraniční výměny mezi těmito dvěma zeměmi, i přes rapidní nárůst 

na kosovské straně, poklesl v letech 2008-2014 o 3 %. To představuje smutné prvenství v mém 

srovnání.132 

 

Tabulka 13. Zdroj: OECD statistics133 

                                                 
131 ZASTUPITELSKÝ ÚŘAD ČR V PRIŠTINĚ. Souhrnná teritoriální informace Kosovo [pdf]. In: Czechtrade.cz 

[online]. 25. 11. 2015, s. 17. 
132 Všechna výchozí data se nacházejí v příloze textu. 
133 OECD. Query Wizard for International Development Statistics In: businessinfo.cz [online]. 30. 4. 2016 
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I z posledního uvedeného grafu je jasně patrné nejhorší postavení Kosova ze všech 

zkoumaných zemích. Hovoří-li objektivní ekonomické či daňové výhody pro Kosovo, přestože 

tomu reálné ekonomické výsledky neodpovídají, není autor přesvědčen, že by se nutně muselo 

jednat o předsudek či znevýhodnění, byť on sám tuto situaci takto chápe, ale o výsledek 

svobodné vůle soukromých investorů a výsledek svobodné hospodářské soutěže. Kosovo 

nejvíce poškodila aféra koncernu ČEZ v sousední Albánii, zejména proto, že i obyvatelé 

Kosova jsou podobného etnika. Autor chápe obavy soukromých investorů a jejich nezájem 

podílet se na projektech, které nejsou financovány z české rozvojové pomoci. Srovnáním byla 

prokázána nedostatečné ekonomická výměna, pro kterou nejsou racionální argumenty, to samo 

o sobě zbytečně ochuzuje, jak Českou republiku, tak Kosovo, nicméně negativní obraz Kosova 

a s ním spojený strach realizovat případnou investici, musí napravit především samotní kosovští 

Albánci. Druhá výzkumná otázka proto nebyla zcela jednoznačně zodpovězena, byť autor práce 

by zde jako výsledek, na základě tristních výsledků na poli ekonomickém, označil lehké 

znevýhodnění a zatížení předsudky, a bude reflektována pouze v případě neshody výsledků 

dvou ostatních otázek. 

5. Česká rozvojová pomoc v Kosovu v letech 2008-2015 

5.1. Rozvojová pomoc od roku 2008 

Rozvojová pomoc je, bohužel, jedna z mála opravdu funkčních a spolehlivých metod 

lokálního rozvoje v Kosovu a dalších zemích mého srovnání. Rokem 2008 a vyhlášením své 

samostatnosti se Republika Kosovo dostala mezi prioritní příjemce české zahraniční pomoci. 

To vedle velmi silné přítomnosti českých jednotek v rámci KFOR, jen dále zlepšovalo pověst 

naší země jako dlouhodobého partnera pro Kosovo. Na začátku je třeba vyzdvihnout velmi 

racionální přístup zainteresovaných osob, ať již z českého zastupitelského úřadu, velitelství 

české mise KFOR a České rozvojové agentury, popřípadě dalších nevládních humanitárních 

subjektů, nicméně těm se v této práci věnovat nebudu (z nichž jsou nejsilněji zastoupeny: 

Člověk v tísni a Charitas). S ohledem na realitu politického či administrativně-správního 

aparátu je tento přístup na místě. Česká republika není v ekonomické pozici, kdy by si mohla 

dovolovat neefektivně využívat svých prostředků. 

Pro potřeby této bakalářské práce byl objem zahraniční rozvojové pomoci poskytnuté Kosovu 

rozdělen do dvou kategorií. V první jsou takové finanční prostředky, jenž je možné brát jako 

dar, nikoliv bezúročnou půjčku, tato část příjmu státního rozpočtu Kosova má i svoji 
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samostatnou kategorii v rámci rozpočtového návrhu pro daný rok a je počítána do příjmu 

státního rozpočtu. Takové prostředky budou porovnány s celkovým příjmem Kosova a českou 

zahraniční pomocí. Do druhé kategorie spadají všechny investice v rámci neziskových projektů, 

poníženy o samotné příjmy FDI143. Tyto celkové příjmy budou komparovány se sousedními 

státy Kosova, na základě stejného klíče jako v případě vzájemné bilance zahraničního obchodu.  

 

rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

celkový rozpočet Republiky Kosovo 

příjmy 888 956 1169 1263 1361 1422 1458 

výdaje 937 851 1262 1434 1520 1585 1590 

deficit -74 72*146 -102 -145 -159 -151 -130 

z toho 

ZRP**147nominálně 199 178 44 34 45 13* 12* 

z toho ZRP** 

procentuálně 22% 18,62% 3,76% 2,69% 3,31% 0,95% 0,90% 

Česká rozvojová pomoc 

ČRP nominálně 2,323 3,015 3,086 0,929 1,981 1,157 1,893 

ČRP poměr k ZRP 1,17% 1,69% 7,01% 2,73% 4,40% 9,18% 15,64% 

všechny částky jsou uvedeny v tis. EUR 

Tabulka 14. Zdroj: MINISTERSTVO FINANCÍ REPUBLIKY KOSOVO148  

 Z výše přiložené tabulky je jasně patrné jakou důležitost měla zahraniční pomoc na 

vznik a především stabilizaci Kosova po vyhlášení nezávislosti. K rychle rostoucím příjmům je 

potřeba říci, že se v nich projevila snaha politického řešení situace v severním Kosovu, která 

první roky zůstávala zcela mimo kontrolu vlády v Prištině. Díky uklidnění situace a 

postupnému zapojování Srbů do fungování Republiky Kosovo, rostli i příjem díky zdanění 

v této oblasti. Roky 2013 a 2014 neznamenají konec závislosti kosovské rozpočtu, ale 

                                                 
143 FDI-Foreign direct investment, přímá zahraniční investice, viz. předchozí kapitola. 

146 *Zde se projevil příjem privatizace společnosti KEKS-Kosovského distributora elektrické energie-obdoba ČEZ 

147 **ZRP-Zahraniční rozvojová pomoc 

148 MINISTRIA E FINANCAVE TË REPUBLIKES E KOSOVËS. Për vite 2008-2014 In: mf.rks-gov.net [online]. 

30. 4. 2016 
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krátkodobý výpadek způsobený přípravou na šestileté období, kdy díky evropská komise 

v rámci programu sousedské politiky, alokovala na podporu Republiky Kosova 654mil EUR.149 

Tyto prostředky nejsou zahrnuty ve srovnání pro rok 2014, jelikož jejich se vykazují rok zpětně 

a příjmy z tohoto programu budou započteny v rozpočtu za fiskální rok 2015. Ve zkoumaném 

období naopak výše prostředků z České republiky vykazovala zcela opačný trend. Se změnou 

statutu Kosova na prioritní zemi rozvojové pomoci, se česká pomoc stává v poměru k ostatním 

poměrně markantní, a více než zdesetinásobila svůj podíl. Bohužel postavení České republiky 

a její vnímání v Kosovu tomuto faktu neodpovídá a na zvýšení ekonomické provázanosti tyto 

investice nemají vliv. 

 

 

Tabulka 15. Zdroj: MINISTERTVO ZAHRANIČÍ A PRŮMYSLU A ROZVOJE 

ČESKÉ REPUBLIKY 151 

 

 

 

 

 

                                                 
149 http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/funding-by-country/kosovo/index_en.htm 

151 ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA. Výroční zprávy 2008-2014 In: czda.cz[online]. 30. 4. 2016 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

v 
ti

s.
 U

SD

Rozvojová pomoc ČR

Albánie Černá Hora Makedonie Srbsko Kosovo



30 

 

 

 

Ostatně na české straně se nemění největší příjemce pomoci, tím je, stejně jako 

v předchozím srovnání, Kosovo. Velká změna je však patrná hned na druhé pozici, kdy Srbsko 

patří, a historicky patřilo, k prioritním zemím české zahraniční pomoci. 

 

Pořadí 1. 2. 3. 4. 5. 

Stát Kosovo Srbsko Černá Hora Albánie Makedonie 

pomoc ČR 

pC 

9,04 USD 3,43 USD 2,45 USD 0,99 USD 0,85 USD 

celková 

suma 

16 410 000 USD 24 650 000 USD 1 520 000 USD 2 770 000 USD 1 760 000 USD 

Tabulka 16. Zdroj: Zdroj: MINISTERTVO ZAHRANIČÍ A PRŮMYSLU A ROZVOJE 

ČESKÉ REPUBLIKY152 

Toto zcela jasné a průkazné srovnání dokazuje jednoznačně dominantní pozici Kosova 

jako příjemce české rozvojové pomoci, jenž svým rozsahem v opět použité přepočtu na jednoho 

obyvatele nesnese srovnání s jinou zemí tohoto výběru, ale ani s jinými příjemci české 

rozvojové pomoci. Na základě výsledku tohoto srovnání byla zodpovězena i třetí výzkumná 

otázka. Z výše provedeného srovnání je zcela jasně patrné, že o znevýhodnění Kosova nelze 

vůbec hovořit. Naopak nastává otázka, zda není Kosovo neadekvátně protěžováno. 

Makedonie je jasný příklad skutečnosti, že ne vždy nese masivní podpora rozvojových 

projektů kýžený efekt zvýšení bilance vzájemného zahraničního obchodu. Kosovo, největší 

příjemce tohoto srovnání vykázal dokonce lehký propad vzájemné bilance, naproti tomu 

Makedonie, která je nejmenším příjemcem české rozvojové pomoci vykázala růst o tisíce 

procent. Celkově Česká republika investovala do rozvojové pomoci ve zkoumaném období více 

než jednu miliardu korun. Je-li toto číslo malé či velké nemůže práce soudit. Je potřeba se však 

zamyslet především nad otázkou, zda byly tyto peníze investovány dostatečně efektivně a zda 

přinesly očekávaný výsledek- zlepšení životní úrovně obyvatel daných států a zvýšení 

vzájemného obchodu. 

                                                 
152 ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA. Výroční zprávy 2008-2014 In: czda.cz[online]. 30. 4. 2016 
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Závěr 

Závěrem by autor chtěl shrnout poznatky získané na základě nastudovaných materiálů 

a výsledků srovnání, které vyvracející  výchozí hypotézu. Zahraničně-politická strategie České 

republiky prošla od vzniku samostatné republiky mnohými změnami. Po hektických 

devadesátých letech, kdy se nově vzniklá republika musela vypořádat s radikální změnou 

zahraniční orientace, přišla na přelomu tisíciletí racionální snaha o působení v oblastech, kde 

„Česko“ znamená pojem.  Tím prostorem byl Balkánský poloostrov, tradiční místo dobrých a 

přátelských vazeb s naší zemí. Přesto, že je problematika Kosova v našich zemích vnímána 

především prosrbsky, s ohledem na přežívající romantický panslavismus, tak i racionální 

argumenty hovořící pro spolupráci získávají na váze. Česká republika se správně rozhodla o 

zařazení Kosova do osy prioritních zemí a přes počáteční nejistoty se aktivně zapojila do 

procesu stabilizace poměrů na jižním Balkáně. Na základě zodpovězení výzkumných otázek, i 

přes nejednoznačnou možnost interpretace druhé otázky, došla tato práce jednoznačného 

výsledku, že Česká republika neznevýhodňuje Kosovo jako svého zahraničního partnera a 

naopak, zejména v aspektu příjemce zahraniční pomoci, jehož výše a nepoměr k ostatním 

zkoumaným zemím daleko přebil možné pochybnosti po zodpovězení druhé otázky. Jsou-li 

přesto ekonomické vztahy zatíženy určitým břemenem, tak je to především negativní zkušenost 

koncernu ČEZ, jenž byla analogicky aplikována na všechny další projekty, tak také hojně 

medializovaná kriminalita kosovských Albánců žijících v české diaspoře. Autor však nesdílí 

názor o českých předsudcích, ale tyto nelichotivé výsledky dává do souvislosti s realitou 

podnikání v Republice Kosovo, kdy jsou ti především špatné zkušenosti a nikoliv předsudky, 

které reálně ztěžují zlepšení vzájemné ekonomické bilance. 

Přesto je autor rád, že Česká republika i přes přezíravý a odmítavý postoj části politické 

reprezentace se stala stabilním partnerem této země, jejíž přežití, upevnění a rozvoj, jsou dle 

jeho názoru klíčovým prvkem pro budoucí stabilitu regionu. Také je rád, že mohl poskytnout 

přehled a komparaci stěžejních bodů českých zahraničních vztahů ve vztahu k sousedním 

státům, které snad donutí čtenáře zamyslet se nad problémem, proč je Kosovo přehlíženo ve 

vztahu k vzájemnému obchodu a je odsunuto do pozice pouhého příjemce rozvojové pomoci  
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Summary 

The foreign policy strategy of the Czech Republic went through a lot of changes since the 

state was formed. The hectic nineteen-nineties, when the newly formed republic had to cope 

with the radical change of the foreign policy orientation, were on the turn of the millenium 

followed by a rational effort to be involved in the places, where the Czech Republic is well 

known. This was associated with the return to the Balkans region and after the Republic of 

Kosovo declared its independence a new chapter of mutual relations was opened. In my 

Bachelor Thesis I’ve focused on three basic factors of the cooperation: diplomatic relations, 

economic cooperation and the Czech development aid. I analyze all three aspects and submit 

the findings. The overall conclusion of the thesis is, that the Czech-Kosovar relations are 

developing pretty well, despite the dismissive stance, held by part of the Czech political 

representation. 
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