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Abstrakt 
Bakalářská práce „Působení mise EULEX v Kosovu v oblasti soudnictví a policie v letech 

2008-2014“ se zabývá rozborem operováním civilní mise Evropské unie v Kosovu na 

prosazování práva z pohledu EULEX samotné. Cílem práce je nalézt odpověď na otázku, 

jak EULEX vnímá svou činnost v Kosovu a jak se tento pohled liší od jiných interpretací 

pozorovatelů. V první části se práce zabývá výkladem historického kontextu Kosova 

s důrazem na přítomnost mezinárodního společenství v regionu. Dále charakterizuje 

základní rysy civilní mise EULEX a popisuje její struktury a fungování. Jádrem práce je 

rozbor programových prohlášení mise z roku 2009 a z roku 2014, kde se snaží sledovat, 

zda EULEX dosáhl svých deklarovaných cílů za sledované období a jaká je rétorika mise 

v roce 2014. Na tomto základě se ukazuje, že i přes nesplnění původních úkolů a cílů 

mise vnímá své působení pozitivně, a tento pohled staví jen na dílčích pokrocích 

kosovských institucí. Doplněním o pohled dalších autorů práce dochází k závěru, že 

EULEX je ve svém vnímání optimistická, ve svých reportech nereflektuje řadu 

problematických oblastí pro Kosovo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Abstract 
This bachelor thesis called “Operation of Mission EULEX in Kosovo in judiciary and 

police in years 2008-2014” deals with operating of the European Unions’ civilian rule of 

law mission in Kosovo from the point of view of EULEX itself. The aim of this thesis is 

to find the answer to question, how EULEX perceives its acting and how this perception 

differs from the opinion of other observers. In the first part of this thesis the historical 

context is described with the emphasis on the international presence in the region. The 

second part is dedicated to characteristics of the features of the civilian mission and it 

describes its structures and functioning. The core of this study is the analysis of missions’ 

programme reports from years 2009 and 2014, where the study follows, if EULEX 

achieved their declared goals in the period of six years. Thesis shows on this basis, that 

despite the fact that mission had not achieved originally stated goals, it assesses its 

performance positively and this opinion is built on partial progress of Kosovar 

institutions. Taking into account of the opinion of other authors study concludes, that 

EULEX is optimistic in its evaluation and does not reflect in its reports some of the 

serious issues challenging Kosovo. 
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Úvod 
Region západního Balkánu se v posledních letech stává více než strategickým bodem 

celé Evropy. S postupnou integrací států západního Balkánu do struktur Evropské unie je 

zapotřebí stability v tomto regionu, k čemuž má v případě zkoumaného Kosova 

dopomoci civilní mise EULEX. Ta byla vyslána na území Kosova v roce 2008 Evropskou 

službou pro vnější činnost a představovala tak ambiciózní plán, jak asistovat při procesu 

state-buildingu1, čili budování stabilních kosovských institucí, který nastal po 

jednostranném vyhlášení nezávislosti Kosova dříve v témže roce. Soustavné 

prodlužování mandátu mise nedělá celé akci Evropské unie dobrý obraz. Navíc na 

veřejnost vypluly informace ohledně korupční aféry uvnitř struktur EULEX, což přímo 

popírá jeden z jejich hlavních cílů, a to vymýcení korupce ve vládních kruzích. 

Bakalářský projekt jsem se rozhodla časově ohraničit rokem 2008, tedy počátkem 

jejího nasazení, a rokem 2014, která považuji za jakýsi mezník, jelikož byl ukončen 

předcházející mandát mise. V roce 2014 byl mandát opět prodloužen, avšak jeho rozsah 

překračuje období vypracovávání této bakalářské práce. V práci se snažím zohlednit i 

historický vývoj oblasti, který má na celou problematiku poměrně značný vliv. Historii 

mapuji od roku 1981, kdy došlo k výraznému obratu v situaci kosovských Albánců 

v rámci Jugoslávie, do roku 2008, tedy do samotného vyhlášení nezávislosti. 

V historickém exkurzu se snažím především podchytit podíl zahraničního faktoru, který 

zasahoval do kosovských dějin. Časové období pro zkoumání působení mise jsem se 

rozhodla takto definovat z důvodu možnosti sledování dílčích postupů, jelikož jde o 

poměrně mladou misi. Delší období pozorování by dle mého názoru nebylo možné, 

z důvodu chybějícího logického ohraničení, kterým bych mohla období uzavřít. V práci 

se hodlám podrobněji věnovat období roku 2012, kdy proběhl audit Evropského účetního 

dvora a došlo k podpisu dohody Compact mezi misí EULEX a kosovskými institucemi. 

Dohodou se totiž EULEX zavázala splnit zde vytyčené cíle do června roku 2014.2  

Téma této práce považuji za významné zejména z toho hlediska, že jde o velice 

aktuální otázku a i přesto, že existuje nespočet odborných prací věnujících se 

problematice Kosova a jeho statutu, nenalezla jsem žádnou publikaci v českém jazyce, 

                                                      
1 z angl.: budování státu 
2 „Compact on Joint Rule of Law Objectives for the period until June 2014“, znění dohody mezi misí  
EULEX, Kosovem a vedením kanceláře EU v Kosovu, http://www.eulex-
kosovo.eu/docs/compact/Compact%2005112012%20ENGLISH.pdf (staženo 20. dubna 2016). 
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která by se věnovala tématu vlivů EULEX výhradně na oblasti soudnictví a policie. Přínos 

této práce tedy tkví v její původnosti, jelikož toto téma prozatím nebylo v českojazyčné 

literatuře zpracováno. 

Bakalářská práce si klade za cíl identifikovat změny, ke kterým došlo v oblasti 

kosovského soudnictví a policie za období od roku 2008-2014. Práce se zaměřuje 

výhradně na dvě oblasti působení EULEX, a to na soudnictví a na policii, jelikož právě 

tyto dvě složky považuji za klíčové v procesu budování státu. Výzkumné otázky, které si 

práce klade jsou: Jak se proměnila tvář kosovského soudnictví a policie na základě 

doporučení mise EULEX a jak vnímá své působení mise samotná? Jak se tento pohled 

liší od pohledu jiných autorů? V analytické části práce se pokusím představit argumenty, 

které potvrdí, či vyvrátí tezi, že mise hodnotí vývoj policie a soudnictví v letech 2008 až 

2014 pozitivně, i přesto že kosovské instituce neprodělaly výrazné změny a očekávání 

Evropské unie nebyla ve sledovaném období naplněna. 

Metodologii práce jsem zvolila na základě faktu, že se jedná o unikátní případ civilní 

mise v Kosovu vyslané Evropskou unií, a tak jsem se rozhodla využít jedinečnou 

případovou studii. Mechanismy a principy této metodologie byly popsány například 

v knize Petra Druláka Jak zkoumat politiku v kapitole od Michala Kořana s názvem 

Jednopřípadová studie. Podle této knihy se jedinečná případová studie zabývá unikátním 

fenoménem a snaží se o hluboké porozumění konkrétnímu jevu. Vzhledem k tomu, že 

práce studuje jen jeden unikátní případ, nelze z ní vyvozovat obecně platné závěry.3 Na 

základě komparace primárních zdrojů, kterými jsou oficiální programová prohlášení a 

reporty mise EULEX, se snažím analyzovat změny na sledovaných oblastech soudnictví 

a policie. 

Práce je rozdělena do dvou tematických částí. Úvodní kontextuální část se snaží 

nastínit historický kontext práce a popsat základní mechanismy a fungování mise 

EULEX. Druhá část je jádrem práce. Nejdříve je zde popsán stav policie a soudnictví tak, 

jak ho charakterizovala mise EULEX v roce 2009. Na základě toho vydala doporučení, 

která měla být poté aplikována na kosovských institucích. Poté se práce zaměřuje na 

charakteristiku stavu institucí v roce 2014. Porovnáním oficiálních prohlášení EULEX 

z roku 2009 a 2014, dokumentů Evropské komise a další odborné literatury, pak 

vyhodnotím, zda se misi podařilo aplikovat doporučení z roku 2009 a proměnila se tak 

tvář kosovských institucí. 

                                                      
3 Michal Kořan, „Jednopřípadová studie“ in Jak zkoumat politiku, ed. Petr Drulák et al. (Praha: Portál,     
2008), 34. 
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Tuto práci můžeme zařadit pod teoretický rámec policy trasferu, neboli přenosu 

politik. Tato teorie byla definována autory Dolowitzem a Marshem v knize Who learns 

what from whom: a review of the policy transfer literature následovně: „Teorie přenosu 

politik, byla popsána jako jev, kdy znalosti o politikách, administrativním uspořádání, 

institucích, atd. v jednom místě (čase) jsou používány k rozvoji politik, administrativního 

uspořádání, institucí, atd. v místě (čase) druhém.“4 Na případě mise EULEX lze sledovat 

teorii policy transferu s předpokladem, že Evropská unie jakožto nadnárodní organizace  

přenáší své politiky a myšlenky prostřednictvím mise EULEX do prostředí Kosova. 

Několikrát je v textu reportu EULEX zmíněn požadavek na implementaci změn 

v souladu s nejlepšími evropskými postupy (European best practice).5 EULEX v 

doporučení s označením PSD/2/2009, které se zabývá záznamem a kategorizací zločinů 

v Kosovu, zmiňuje, že by se kategorie zločinů měly shodovat s těmi, které používají 

členské státy EU. Podle definice Dolowitze a Marshe je zde tedy na několika příkladech 

patrný koncept policy transferu. Jinými slovy můžeme na fenoménu sledovat, zda se 

kosovské vznikající instituce snaží přibližovat či zcela adaptovat vzoru, který jim nabízí 

EULEX.  

Práce vychází z primárních zdrojů, kterými jsou v první řadě oficiální 

programová prohlášení mise EULEX. Přestože zakládací listinou mise byla Společná 

akce Rady 2008/124/SZBP, jako výchozí dokument pro popis stavu institucí používám 

Programový report EULEX z července roku 20096. Zakládací dokument sice definuje 

hlavní cíle mise, avšak velice vágně. Report z roku 2009 předkládá detailní pohled na 

slabé i silné stránky kosovské policie a soudnictví a vydává řadu doporučení, díky kterým 

mělo podle analytiků EULEX dojít ke zlepšení situace. Pro zhodnocení stavu policie a 

soudnictví ze strany mise byl použit Progress report 20147, čili report hodnotící vývoj ve 

sledovaném období. Zároveň jsou mezi primární dokumenty zařazeny i reporty Evropské 

                                                      
4 David Dolowitz, David Marsh, „Who learns What from Whom: a Review of the Policy Transfer 
Literature,“ Political Studies 44, č. 2 (červen 1996): str. 343. 
5 Příklad v EULEX, Programme Report July 2009, EULEX (Priština: EULEX Programme Office, 2009), 
54, http://www.eulex-kosovo.eu/docs/Accountability/EULEX-PROGRAMME-REPORT-July-2009-
new.pdf (staženo 5. března 2016). nebo EULEX, Programme Report July 2009, 14. 
6 EULEX, Programme Report July 2009, EULEX (Priština: EULEX Programme Office, 2009), 151 s., 
http://www.eulex-kosovo.eu/docs/Accountability/EULEX-PROGRAMME-REPORT-July-2009-new.pdf 
(staženo 5. března 2016). 
7 Joint Rule of Law Coordination Board of EULEX, Compact Progress Report 2014, EULEX (Priština: 
EULEX, 2014), 31 s., http://www.eulex-kosovo.eu/docs/2014/CPR%20eng%20web.pdf (staženo 
6.března 2016). 
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komise z let 20098 a 2014.9 Tyto materiály reflektují širší záběr témat než reporty 

EULEX, a kriticky hodnotí aktuální situaci Kosova na základě vybraných kritérií, jejichž 

splnění je předpokladem k postupu v procesu přístupových rozhovorů EU. Je důležité 

zmínit, že přestože se jedná o oficiální dokumenty, musíme uvažovat nad místy příliš 

optimistickým přístupem k problematickým oblastem. To se týká především dokumentů 

mise EULEX. Je logické, že se mise snažila zdůraznit své úspěchy a neúspěchy příliš 

nekomentovala. 

Sekundární zdroje slouží k doplnění kritického postoje vůči působení mise 

EULEX. Jedna z hlavních publikací se jmenuje State-Building in Kosovo: Democracy, 

Corruption and the EU in the Balkans10 od autora Andrey Lorenza Capussely. Autor se 

staví k misi velmi kriticky, což je třeba brát v potaz. Jeho teze, že EULEX neobstál ve 

vykonávání svého úkolu v Kosovu podložil mimo jiné detailním rozborem vyšetřovaných 

soudních případů organizovaného a dalších závažných zločinů. Vyšetřování a 

vykonávání soudní moci byla však jen součást celého mandátu mise a tato bakalářská 

práce především sleduje celkový otisk EULEX na soudnictví a policii. Dalšími autory, 

jejichž názory práce reflektuje jsou Teresa Cierco a Liliana Reis s článkem Eulex's Impact 

on the Rule of Law in Kosovo11, nebo Giovanni Grevi s kapitolou „EULEX Kosovo – The 

EU rule-of-law mission in Kosovo“ v knize European Security and Defence Policy: The 

First Ten Years12. Ani jedna z těchto publikací nepopisuje konkrétní změny na soudnictví 

a policii jako reporty EULEX. Navíc druhá zmíněná publikace pochází z roku 2009, což 

je ve své podstatě počátek sledovaného období. Grevi však nabízí ucelený a kritický 

pohled na fungování mise, a tak je tato publikace také velmi nápomocnou. 

                                                      
8 Evropská komise, Kosovo Under UNSCR 1244/99 2009 Progress Report, Evropská komise (Brusel: 
Evropská komise, 2009), 52 s., 
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2009/ks_rapport_2009_en.pdf (staženo 5. března 
2016). 
9 Evropská komise, Kosovo Progress Report 2014, Evropská komise (Brusel: Evropská komise, 2014), 58 
s.,  http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-kosovo-progress-report_en.pdf 
(staženo 6. března 2016). 
10 Andrea Lorenzo Capussela, State-Building in Kosovo: Democracy, Corruption and the EU in the 
Balkans (London, New York: I.B. Tauris, 2015), 320 s.  
11 Teresa Cierco, Liliana Reis, „Eulex's Impact on the Rule of Law in Kosovo,” Revista de Ciencia 
Politica 34, č. 3 (2014): 645-663, http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=3&sid=7e74cd1a-
42c5-4904-8734-
1c849ad5329f%40sessionmgr103&hid=107&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=100
701723&db=a9h (staženo 13.března 2016). 
12 Giovanni Grevi, „EULEX Kosovo – The EU rule-of-law mission in Kosovo“ in European Security and 
Defence Policy: The First Ten Years, ed Giovanni Grevi et al. (Paris: EU Institute for Security Studies, 
2009), 353-368. 
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V kontextuální části práce využívá jako základní publikaci pro vyložení 

historického kontextu knihu Václava Štěpánka Jugoslávie - Srbsko - Kosovo: Kosovská 

otázka ve 20. století13, která poskytuje velmi podrobný historický náhled na situaci v 

Kosovu v 80. a 90. letech. Dále bylo využito například knihy Tima Judaha Kosovo: What 

everyone needs to know14. Autor a celá publikace vykazuje jasné protisrbské zaměření, 

což se práce snaží zohlednit. Pro objasnění období správy Kosova misí UNMIK, která 

asistovala při procesu budování státu pod vedením OSN v období od roku 1999, je velmi 

užitečnou kniha Martiny Spernbauer EU Peacebuilding in Kosovo and Afghanistan: 

Legality and Accountability15, která se zabývá problematikou ústavního rámce území a 

postoje UNMIK k řešení konečného statusu Kosova. Faktické informace o misi EULEX 

jsou použity z oficiálních internetových stránek mise.16 

  

                                                      
13 Václav Štěpánek, Jugoslávie - Srbsko - Kosovo: Kosovská otázka ve 20. století (Brno: Masarykova 
univerzita, 2011), 472 s. 
14 Tim Judah, Kosovo: What everyone needs to know (New York: Oxford University Press, 2008), 208 s. 
15 Martina Spernbauer, Studies in EU External Relations, Volume 7: EU Peacebuilding in Kosovo and 
Afghanistan: Legality and Accountability (Leiden: Brill, 2014), 452 s, 
http://site.ebrary.com/lib/cuni/detail.action?docID=10846291 (staženo 23.února 2016). 
16 http://www.eulex-kosovo.eu 



 16 

Kontextuální část 
1. Historický exkurz 
V této kapitole se budu věnovat stručnému historickému nástinu, který nezbytný 

pro pochopení problematiky území, již jsem se rozhodla zkoumat. V roce 1948 byl 

Kosovu a Metochiji udělen statut autonomní provincie, která se od roku 1968 přesně 

nazývala Socialistická autonomní oblast Kosovo (SAO).17 Výrazným mezníkem ve 

vývoji postavení Kosova v rámci Jugoslávie je tzv. brionské plénum a kosovské 

demonstrace v roce 1968. Důsledkem těchto akcí bylo uvolnění potlačovaných projevů 

nacionalismu. Nastalá situace vyústila v novelizaci statutu Kosova zaštítěného v 

konfederativní ústavě z roku 1974, která mimo jiné přiřkla Kosovu vyšší míru autonomie. 

Následující období a poté zvláště sedmdesátá léta jsou podle některých autorů dokonce 

považovány za tzv. zlatý věk pro Kosovo a kosovské Albánce.18 

1.1. Přelom v roce 1981 – demonstrace 

Titova osobnost působila jako jakýsi jednotící prvek jugoslávské federace. Po 

jeho smrti v květnu roku 1980 začal jím nastolený systém pomalu kolabovat. V březnu 

roku 1981 vypukly studentské nepokoje na univerzitě v Prištině, které se později přelily 

do všech sfér společnosti. Demonstrace byly jak pro jugoslávské vedení, tak i pro 

kosovskoalbánské elity samotné poněkud překvapením. Podle Václava Štěpánka jsou 

tyto demonstrace označovány za první skutečný projev albánského nacionalismu, avšak 

nelze opomenout také sociální podtext, který stál při vypuknutí nepokojů.19 

Demonstrace a následné akce, které byly ze srbské strany podniknuty, vyústily 

v několik důsledků. V průběhu 80. let došlo k masivnímu odchodu Srbů z Kosova jak 

z rostoucích protisrbských nálad, tak ale i z ekonomických důvodů.20 Judah tvrdí, že 

počátky rozpadu Jugoslávie se datují k roku 1986, kdy byl ve srbském tisku zveřejněn 

návrh tzv. Memoranda SANU (Srbská akademie věd a umění). V tomto článku autoři 

mimo jiné uvedli, že kosovští Srbové čelí na území Kosova genocidě a že je to vinou 

srbského vedení, které nechalo zajít věci tak daleko.21 

                                                      
17 Václav Štěpánek, Jugoslávie - Srbsko - Kosovo: Kosovská otázka ve 20. století (Brno: Masarykova 
univerzita, 2011), 173. 
18 Tim Judah, Kosovo: What everyone needs to know (New York: Oxford University Press, 2008), 55. 
19 Štěpánek, Jugoslávie - Srbsko - Kosovo: Kosovská otázka ve 20. století, 277. 
20 James Ker-Lindsay, Kosovo: The Path to Contested Statehood in the Balkans (London, New York: 
I.B.Tauris, 2009), 10. 
21 Judah, Kosovo: What everyone needs to know, 60-63. 
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1.2.  Milošević a Kosovo 

V době vydání Memoranda SANU Slobodan Milošević zastával funkci předsedy 

srbské komunistické strany, kterou převzal po svém dlouholetém příteli, ale později i 

protivníkovi Ivanu Stambolićovi. Slobodan Milošević v době slábnoucího komunismu 

v Jugoslávii vsadil na správnou kartu srbského nacionalismu. Jeho spojenci se stala nejen 

nacionalistická média, státní televize a také srbská pravoslavná církev.22 Je na místě 

zmínit, že Milošević od počátku nezastával protialbánskou a nacionalistickou rétoriku. 

Miranda Vickers uvádí, že od dubna roku 1987 se Milošević ve svých proslovech pokouší 

spíše o proklamaci rovnosti práv Srbů s ostatními národy Jugoslávie a jednotě federace. 

S takovým postojem čelil konkurenci otevřeně hovořících politiků v duchu nacionalismu 

a antikomunismu.23 

Jako výrazný problém se ale začalo čím dál více projevovat vystěhovalectví Srbů 

a Černohorců z Kosova. Štěpánek se vyjádřil ke stavu takto: „Situaci napomáhal i velmi 

vysoký přirozený přírůstek na Kosovu, který v té době činil 24,2 promile, zatímco v celé 

Jugoslávii byl průměr 8,5 promile.“24 Miranda Vickers uvádí, že pohled kosovských 

Albánců na situaci byl jiný. Za růstem počtu albánského obyvatelstva v Kosovu nestál 

jen vysoký přirozený přírůstek, ale i příchod albánského obyvatelstva z okolních států do 

Kosova.25 

Na osmém zasedání Ústředního výboru Srbské komunistické strany v roce 1987 

nakonec došlo k vítězství politického a názorového proudu Slobodana Miloševiće a jeho 

příznivců. Václav Štěpánek označuje tento proud jako revoluční, a to v otázce řešení 

problematiky Kosova – použití rychlých a účinných akcí, které sledovaly i zájmy Srbska 

a srbského národa.26 Vítězství revolučního proudu znamenalo obrovský posun nejen 

v kariéře Slobodana Miloševiće, ale i ve vývoji celé Jugoslávie. 

Směřování Miloševićovy politiky vyústilo k omezení dosavadní autonomie Kosova a 

k přesunu pravomocí z Prištiny do Bělehradu. V březnu roku 1989 ztratilo Kosovo svůj 

autonomní statut.27 Skončila tak jedna etapa v historii Kosova a Jugoslávie a vývoj se 

                                                      
22 Carole Rogel, „Kosovo: Where it all began“, International Journal of Politics, Culture and Society 17, 
č.1 (podzim 2003), 172. 
23 Miranda Vickers, Between Serb and Albanian: A history of Kosovo (New York: Columbia University 
Press, 1998), 227. 
24 Štěpánek, Jugoslávie - Srbsko - Kosovo: Kosovská otázka ve 20. století, 360. 
25 Vickers, Between Serb and Albanian: A history of Kosovo, 219-220. 
26 Štěpánek, Jugoslávie - Srbsko - Kosovo: Kosovská otázka ve 20. století, 371-372. 
27 Rogel, „Kosovo: Where it all began“, 173. 
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přehoupl se do své další fáze, kdy region Balkánského poloostrova čelil řadě ozbrojených 

konfliktů. 

1.3.  Válka a role zahraničních sil v konfliktu v Kosovu 

Tato kapitola si nedává za cíl detailně popsat průběh kosovské války, jelikož toto 

téma bylo již nesčetněkrát zpracováno mnoha autory a tato práce není zaměřena na rozbor 

příčin, eskalace a dopadu konfliktu.28 Mým záměrem je zde jen stručně shrnout vývoj 

během a bezprostředně po válce, ale hlavně zdůraznit důležitost zahraničního faktoru v 

konfliktu.  

Dne 25. června 1991 vyhlásily nezávislost dvě republiky socialistické Jugoslávie 

– Chorvatsko a Slovinsko. Také Kosovo o pár měsíců později, v září roku 1991, 

jednostranně proklamovalo nezávislost, která byla schválena kosovským parlamentem o 

další měsíc později. Je nezbytné zmínit, že šlo o akt separatismu a Kosovo stále bylo 

nedílnou součástí Jugoslávské federace a v první řadě Srbska. Od této doby i přes 

nesouhlas srbských politiků „fungovala“ tzv. Republika Kosovo. V květnu 1992 proběhly 

ilegální parlamentní i prezidentské volby. V prezidentských volbách uspěl spisovatel a 

politik kandidující za LDK (Demokratická liga Kosova) Ibrahim Rugova. Jediným 

státem, který stínovou Republiku Kosovo uznal, byla sousední Albánie.29 

V době vyhlášení Kosovské republiky již na území Kosova operovaly paralelní 

instituce k těm jugoslávským. Nacházelo se zde stínové školství i zdravotnictví.30 Období 

následujících let lze shrnout jako léta pasivní rezistence Kosova. Ve válkách, které 

mezitím sužovaly jugoslávský prostor do roku 1995, se kosovské elity angažovaly jen 

málo. Obyvatelé Kosova bojkotovali srbské volby v letech 1990, 1992 a 1994. Finance 

Kosovo získávalo zejména z příjmů ze zahraničí, tedy od kosovských Albánců 

pracujících v zahraničí a posílajících peníze zpět do Kosova.31 

Jedním z impulzů pro změnu kurzu Kosova se stala Daytonská dohoda z roku 

1995, která ukončila válku v Bosně a Hercegovině a řešila její poválečné uspořádání. 

Kosovo doufalo, že v ní bude zahrnuto i řešení otázky Kosova, avšak text smlouvy ho 

ponechal zahrnutý do území Jugoslávie.32 Tehdy si část kosovských elit uvědomila, že 

                                                      
28 Příklad: Florian Bieber, Zidas Daskalovski, Understanding the War in Kosovo (London: Frank Cass 
Publishers, 2004), 368 s. nebo A. J. Bacevich, Eliot A. Cohen, War Over Kosovo: Politics and Strategy in 
a Global Age (New York: Columbia University Press, 2013), 256 s. 
29 Štěpánek, Jugoslávie - Srbsko - Kosovo: Kosovská otázka ve 20. století, 434. 
30 Ibid, 434. 
31 Rogel, „Kosovo: Where it all began“, 174. 
32 Ker-Lindsay, Kosovo: The Path to Contested Statehood in the Balkans, 11. 
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pacifismem svých cílů nedosáhne. Výrazným prvkem období odvrácení od pacifismu se 

stala organizace známá pod zkratkou UÇK neboli Kosovská osvobozenecká armáda. Tato 

ozbrojená skupina vznikla v roce 1993 a o pár let později, podle Tima Judaha v roce 1997, 

podle Rogela dříve v roce 1996, začala organizovat guerillové útoky menšího rozsahu.33  

Eskalace násilí v Kosovu vyvolala odezvu i v zahraničí; několik politiků se 

snažilo přemluvit Slobodana Miloševiće k vyjednávání s kosovskými politiky. Jediným 

vyjednavačem, který přivedl k jednomu stolu Miloševiće a Ibrahima Rugovu, byl Richard 

Holbrooke. Jednání se přenesla až na půdu USA, kde bylo rozhodnuto, že do Jugoslávie 

bude pod záštitou OBSE vyslána Monitorovací jednotka pro Kosovo (KDOM) a 

Kontrolní mise v Kosovu (KVM).34 

Neutichající problémy a potyčky mezi Srby a Albánci v Kosovu rozpoutaly 

v NATO debatu ohledně jejich zákroku do ozbrojeného konfliktu. Situace se nejvíce 

vyhrotila v roce 1999 a zvláště po incidentu ve vesnici Račak, který vyvolal v zahraničí 

rozhořčení a odsouzení.35 Srbští i albánští představitelé byli ostatními státy přivedeni ke 

společnému vyjednávání o budoucnosti Kosova do zámku Rambouillet ve Francii.36 

Na konferenci byla předložena dohoda s návrhy, že Kosovo se stane autonomní provincií 

Jugoslávie, bezpečnost bude zajištěna jednotkami NATO a srbské jednotky budou mít 

právo udržovat pořádek v příhraničních oblastech Kosova a Srbska. Je nutné dodat, že 

dohoda měla být dočasná, konkrétně s platností na tři roky.37 Albánská strana nakonec po 

přesvědčování ze strany dalších států a příslibech referenda o nezávislosti Kosova 

v březnu roku 1999 dohodu podepsala.38 Srbsko i pod výhružkami bombardování ze 

strany NATO podepsat odmítlo a 78 denní válka v Kosovu s účastí jednotek NATO byla 

zahájena.39 Podle Rogela fakt, že Srbsko odmítlo podepsat smlouvu udělalo z Albánců ty 

„dobré“, což bylo podle některých dalších autorů i záměrem celé konference – vytvořit 

obraz Srbů jako zatvrzelých a neústupných.40 

                                                      
33 Srovnejte: Rogel, „Kosovo: Where it all began“, 175. a Judah, Kosovo: What everyone needs to know,  
79. 
34 Rogel, „Kosovo: Where it all began“, 175-176. 
35 Ker-Lindsay, Kosovo: The Path to Contested Statehood in the Balkans, 12. 
36 Judah, Kosovo: What everyone needs to know, 84-86. 
37 Ibid, 86. 
38 Rogel, „Kosovo: Where it all began“, 178. 
39 Dunja Duić, „Analysis of the international community influence on Kosovo independence with 
emphasis on the EU role,” Pravni Vjesnik 9, č. 3/4 (září 2009): 150, 
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=5&sid=7e74cd1a-42c5-4904-8734-
1c849ad5329f%40sessionmgr103&hid=107&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=547
83909&db=a9h (staženo 13. března 2016). 
40 Rogel, „Kosovo: Where it all began“, 177-178. 
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Slobodan Milošević kapituloval 3. června 1999 a podpisem Vojensko-technické 

dohody válka skončila. Závěrem shrňme několik důsledků konfliktu. Za prvé střety 

způsobily odchod přibližně 850 tisíc Albánců z Kosova do okolních států, zejména do 

Albánie a Makedonie.41 Jako druhý důsledek bych chtěla zmínit přijetí Rezoluce 1244 

Radou bezpečnosti OSN, která formálně ukončila válku. V rámci této rezoluce se 

autorizovala přítomnost mezinárodních bezpečnostních složek a mezinárodních civilních 

složek.42 Za třetí, Evropská unie se řešení konfliktu neúčastnila v takové míře jako 

například Spojené státy. Jelikož Evropská unie vnímala nutnost stabilizovat situaci za 

hranicemi EU, vznikl jeden z prvních reálných návrhů na řešení, a to tzv. Stabilizační 

pakt pro jihovýchodní Evropu.43  

1.4.  Mezinárodní správa Kosova 1999-2008 

Přijetím usnesení Rady bezpečnosti Srbsko de facto ztratilo soudní moc nad 

teritoriem Kosova, jež se tak stalo pouze jeho nominální součástí.44 Kosovo se dostalo 

pod správu OSN, která byla vykonávána prostřednictvím mise UNMIK (United Nations 

Interim Administration Mission in Kosovo). Úkolem bylo zajistit přechodnou správu 

Kosova a asistovat při budování prozatímních kosovských institucí.45 Pod hlavičkou 

NATO navíc operovala vojenská složka KFOR (Kosovo Force). Ta měla za úkol 

především zajistit bezpečnost obyvatel v provincii. To znamenalo demilitarizovat 

poslední jednotky UÇK.46 Podle Jamese Ker-Lindsayho však byla KFOR poměrně 

neschopná zabránit mnoha incidentům spojených s odchodem srbských jednotek 

z Kosova.47 První přijatá verze rezoluce počítala s roční lhůtou takovéto mezinárodní 

asistence. Toto období však mohlo být a později bylo prodlouženo.48 

Pravomoci a úkoly mise UNMIK byly rozděleny do čtyř pilířů: policejní a soudní 

pilíř, pilíř civilní administrativy, mise na vybudování demokracie a institucí (pod OBSE) 

                                                      
41 Ker-Lindsay, Kosovo: The Path to Contested Statehood in the Balkans, 15. 
42 Martina Spernbauer, Studies in EU External Relations, Volume 7: EU Peacebuilding in Kosovo and 
Afghanistan: Legality and Accountability (Leiden: Brill, 2014), 49, 
http://site.ebrary.com/lib/cuni/detail.action?docID=10846291 (staženo 23.února 2016). 
43 Duić, „Analysis of the international community influence on Kosovo independence with emphasis on 
the EU role,”, 150. 
44 Ibid, 50-51. 
45 Ker-Lindsay, Kosovo: The Path to Contested Statehood in the Balkans, 16. 
46 Andrea Lorenzo Capussela, State-Building in Kosovo: Democracy, Corruption and the EU in the 
Balkans (London, New York: I.B. Tauris, 2015), 6. 
47 Ker-Lindsay, Kosovo: The Path to Contested Statehood in the Balkans, 16. 
48 OSN, Rada bezpečnosti, Resolution 1244 (1999), Organizace spojených národů (New York: OSN, 
1999), 8 s., https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/172/89/pdf/N9917289.pdf?OpenElement (staženo 13.března 2016). 
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a v neposlední řadě EU pilíř, neboli mise pro ekonomický rozvoj Kosova. Poslední 

zmíněný založila Evropská komise, proto se nazývá EU pilíř.49 Za humanitární pomoc 

uprchlíkům a usnadnění jejich repatriace do země zodpovídal UNHCR.50  

Ústavní rámec měl být vytvořen na multietnickém základu. V této souvislosti 

bych se chtěla zastavit nad otázkou etnického složení Kosova. Přesto, že organizace 

sčítání lidu byla na území Kosova problematická a několikrát čelila bojkotu ze strany 

srbské části obyvatelstva, lze usuzovat, že kosovští Albánci tvořili ve společnosti 

převážnou většinu,51 a tak otázka potřeby ústavy na multietnickém základu vyvolává 

jistou kontroverzi. Navíc nelze mluvit o Ústavě Kosova, jelikož nešlo o samostatný a 

nezávislý stát. Kosovo bylo Rezolucí 1244 Rady bezpečnosti OSN formálně součástí 

Jugoslávie, avšak v nově vytvořeném ústavním rámci Kosova nebyl definován vztah 

Jugoslávie (Srbska) ke Kosovu. Podle Dunji Duić koliduje rámec i s regulacemi 

vydanými UNMIK, a to z toho důvodu, že opět nebyl definován vztah mezi těmito dvěma 

dokumenty.52 Podobný názor ohledně mise UNMIK vyjadřuje i Martina Spernbauer. Ta 

tvrdí, že dualita pracovních kompetencí mise v podobě vykonávání funkce „náhradního“ 

vedení státu a přitom vytváření kosovských vládních institucí vedla k základnímu 

dilematu mise. Tento rozpor byl mezi stavem zmražení kosovského statusu a na druhé 

straně procesem state-buildingu. Asistence při vytváření kosovských vládních institucí, 

ale zároveň povinnost mise zachovat si neutrální postoj k budoucímu kosovskému statusu 

(vyhýbat se tedy pojmu ústava a ústavnost) si ve své podstatě protiřečily a celou operaci 

tak komplikovaly.53 

V čele mise UNMIK stál Zvláštní zástupce generálního tajemníka OSN (dále jen 

Zvláštní zástupce), který měl výkonnou moc v celém programu. Zvláštní zástupce 
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http://www.jstor.org (staženo 5. března 2016). 
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vydával právní akty Kosova a pravidla mise.54 Dále mohl jmenovat nebo naopak odvolat 

osoby z administrativních a soudních pozic.55 Erika de Wet však uvádí, že jeho moc 

závisela ve velké míře na podpoře a spolupráci s ostatními státy.56 UNMIK zároveň 

položil základy nového legislativního systému Kosova, nicméně stále platil právní řád 

nastolený Miloševićem před březnem roku 1999 do takového rozsahu, aby neohrozil 

mezinárodně uznané standardy lidských práv. Tedy jinými slovy, aby nebyl 

diskriminován žádný člověk a aby nekolidoval s Regulacemi vydanými UNMIK.57 

V takovém schématu se vyvíjely paralelní kosovské politické instituce a soudní 

systém. Zpočátku byla mise velice vřele vítána kosovskými Albánci, jakožto 

„osvoboditelé“.58 Můžeme usuzovat, že tak bylo z důvodu vkládání nadějí do mise na 

vyřešení statusu Kosova. Naopak srbští obyvatelé vnímali mezinárodní přítomnost spíše 

negativně, dá se říct jako okupanty.59 V roce 2001 byl přijat ústavní rámec pro prozatímní 

instituce Kosova. Na základě tohoto dokumentu vznikl úřad prezidenta, premiéra a 

Shromáždění (parlamentu). UNMIK si však stále ponechal hlavní slovo v nejdůležitějších 

oblastech, jakou je například zahraniční politika Kosova.60 Severní provincie Kosova, 

kde žila většina srbských obyvatel, činila misi potíže. Vytvořily se zde paralelní instituce 

k těm kosovským a Mitrovica se stala prakticky etnicky rozděleným městem řekou Ibar.61 

1.5.  Boj o status Kosova a vyhlášení nezávislosti 

Léta mezinárodní správy Kosova pod hlavičkou UNMIK jsou provázána s 

principem Standards before Status62. Tento přístup vysvětluje například Judah jako 

                                                      
54 Tuto funkci vykonávalo v průběhu působení UNMIK několik osob, mezi nimi například Joachim 
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zaměření mise na tvorbu prozatímních kosovských vládních institucí v evropském stylu, 

zatímco otázka konečného statusu Kosova byla odkládána na dobu pozdější.63 Standardy 

byly stanoveny UNMIK a týkaly se fungování demokratických institucí, prosazování 

práva, svobody práva, tržní ekonomiky a dalších.64 Evropská rada podpořila tuto strategii 

na summitu v Soluni v roce 2003. Mimo jiné tzv. Soluňská agenda, která zde vznikla, 

dávala Evropské unii za úkol zintenzivnit stabilizační a asociační proces (SAP) v regionu 

západního Balkánu. SAP je nástroj Evropské unie, který slouží k stanovení norem, jež 

mají pomoci ekonomické a politické transformaci. V případě Kosova byl tento proces 

odstartován v modifikované podobě v roce 2003 jako Sledovací mechanismus SAP.65 

Tato situace v dlouhodobém horizontu nebyla udržitelná. V březnu roku 2004 

vypukly nepokoje ve všech částech Kosova. Velitel jednotek NATO v Kosovu Admirál 

Johnson označil tyto nepokoje dokonce za etnickou čistku kosovských Srbů. Srbská 

strana prohlásila, že útok byl kosovskými Albánci předem pečlivě naplánován.66 Za 

protesty stála řada příčin a Franklin de Vrieze uvádí například organizovaný 

nacionalismus, nevyřešenou otázku statusu Kosova a strach z minulosti, malý počet 

pracovních míst a vzdělávacích možností pro mladou generaci a obecně nespokojenost 

s mezinárodním vedením teritoria.67 Objevily se názory, že je potřeba revidovat a 

reformovat mandát UNMIK. V roce 2005 byla vydána zpráva od OSN vypracovaná 

norským vyslancem Kai Eidem. Ve zprávě zhodnotil implementaci standardů, 

vytyčených OSN, jako nerovnou. Podle něj byl v určitých oblastech zaznamenán 

pozitivní pokrok, avšak právě v oblasti soudnictví a prosazování práva nebyl pokrok 

dostatečný.68 

2.5.1. Vyhlášení nezávislosti 

Judah hodnotí vývoj situace v Kosovu od nepokojů v roce 2004 jako léta změny 

politiky a správy Kosova. Generální tajemník OSN Kofi Anaan pověřil Marttiho 

Ahtisaariho vypracováním plánu na budoucí status Kosova. Bývalý finský prezident 
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v roce 2007 prezentoval tento plán po roce a půl vyjednávání a hledání kompromisního 

řešení. Cílem návrhu byla deklarace nezávislosti Kosova, avšak pod mezinárodním 

dohledem na dobu určitou. Klíčové body plánu obsahují požadavek na vytvoření 

multietnické demokracie, sestavení ústavy založené na tomto plánu, decentralizaci 

institucí v souvislosti se severními provinciemi Kosova, vybudování nezávislého 

soudního systému a Ústavního soudu. Úprava policejních a vojenských složek spočívala 

ve vytvoření Kosovských policejních složek (KPF) a Kosovských bezpečnostních složek 

(KSF). Obě dvě uskupení měla fungovat na multietnickém principu.69 

V otázce mezinárodního dohledu navrhl Ahtisaari ve svém plánu vytvoření pozice 

mezinárodního civilního zástupce (ICR), který dohlížel nad implementací plánu a měl 

hlavní slovo v jeho civilních aspektech. Na mezinárodním dohledu se podílely i další 

organizace, a to NATO, OBSE a Evropská unie v podobě mise Evropské bezpečnostní a 

obranné politiky.70 

Na základě Ahtisaariho plánu vyhlásilo Kosovo 17.února 2008 jednostrannou 

nezávislost, jelikož ze strany Srbska byla prohlášená za ilegální akt. Srbští zastupitelé 

dokonce bojkotovali hlasování o vyhlášení nezávislosti. Názory na proklamaci 

nezávislosti rovněž rozdělují i Evropskou unii. Dodnes jej neuznalo celkem pět členských 

států EU. Mezi nimi můžeme uvést Slovensko, Kypr, Řecko, Rumunsko a Španělsko.71 

Po vyhlášení nezávislosti se prozatímní instituce Kosova začaly hlásit o slovo v otázce 

přenesení funkcí z UNMIK na ty kosovské. V souvislosti s nasazením mise EULEX a 

prohlášením jisté neúspěšnosti UNMIK byla mise ze strany OSN oslabena, co se týče 

pravomocí, a počty lidí uvnitř mise byly výrazně zredukovány.72 

Rezoluce 1244 však nadále tvořila základní rámec uspořádání Kosova, jelikož 

Rada bezpečnosti OSN neschválila Ahtisaariho plán. Kosovská ústava a Rezoluce 1244 

tak tvoří území s de facto dvojím ústavním rámcem. Z tohoto hlediska je proklamace 

nezávislosti mnohými viděna jako porušení mezinárodního práva, jelikož se snaží 

nahrazovat ústavní rámec stanovený Rezolucí 1244 OSN.73 Podle verdiktu 
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Mezinárodního soudního dvoru (ICJ) z roku 2010 neporušilo Kosovo vyhlášením 

nezávislosti mezinárodní právo, ani znění Rezoluce. Ivana Ingravallo však hodnotí závěry 

i argumentaci poradního stanoviska jako nepřesvědčivé.74 Organizace International Crisis 

Group shrnula závěry stanoviska tvrzením, že Kosovo vyhlášením nezávislosti 

neporušilo mezinárodní právo, ale nemělo žádné povolení ho vyhlásit.75 

2. EULEX 
Evropské unie v rámci stabilizace situace na Balkánském poloostrově započala 

intenzivní angažování v oblasti prostřednictvím vyslání civilní mise do Bosny a 

Hercegoviny s názvem EUPM v roce 2003.76 Andrea Capussela uvádí, že podle Evropské 

bezpečnostní strategie byly za hranicemi EU identifikovány tři z pěti hlavních hrozeb pro 

integraci. Dále zmiňuje následující problémy, a to regionální konflikt, státní krach a 

organizovaný zločin. Podle něj téměř 90% pašovaného heroinu z Afghánistánu proudilo 

do Evropy právě přes území Balkánského poloostrova. Eliminaci těchto hrozeb měla 

podle Evropské unie dopomoci stabilizace místních vládních institucí a nastavení tzv. 

dobrého vládnutí v regionu Balkánu.77 Evropská unie se tak rozhodla do Kosova na 

základě znění Ahtisaariho plánu vyslat misi s názvem EULEX. 

2.1.  Nasazení mise v Kosovu a její úkoly 

EULEX je zkratkou pro European Union Rule of Law Mission in Kosovo, tedy v 

překladu Mise Evropské unie v Kosovu na podporu právního státu. Mise měla nahradit 

mandát dosavadní zahraniční mise UNMIK vyslané pod záštitou OSN, tedy jinými slovy 

převzít správu policejního a soudního pilíře mise. Mandát EULEX je zakotven 

v dokumentu Společné akce Rady ze dne 4. února 2008. Podle oficiálních prohlášení má 

mise za úkol podporovat a asistovat při vývoji kosovských institucí, přičemž dle přesného 

                                                      
74 Ingravallo, „Kosovo after the ICJ Advisory Opinion: Towards a European Perspective?,“ 234. 
75 International Crisis Group, Kosovo and Serbia After the ICJ Opinion, International Crisis Group 
(Brusel/Priština: International Crisis Group, 2010), 1,  
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/europe/206%20Kosovo%20and%20Serbia%20after%20the%2
0ICJ%20Opinion-1.pdf, (staženo 1. května 2016). 
76 „EUPM/BiH“ fakta o misi EUPM v Bosně a Hercegovině na oficiálních webových stránkách Evropské 
služby pro vnější činnost, http://www.eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/eupm-
bih/index_en.htm (staženo 3. května 2016). 
77 Capussela, State-Building in Kosovo: Democracy, Corruption and the EU in the Balkans, 99-100. 



 26 

znění dokumentu „(…) zajišťuje, aby tyto orgány nepodléhaly politickému vměšování a 

dodržovaly mezinárodně uznávané normy a evropské osvědčené postupy.(…)“.78  

Úkoly mise jsou stanoveny v souladu s mandátem, tedy monitorovat kosovské 

instituce a poskytovat odborné vedení, podporovat nezávislé soudnictví, mít poradní 

funkci v celním sektoru a zajišťovat fungování a respektování právního státu.79 EULEX 

v rámci těchto úkolů měla právo přímo vykonávat soudní i policejní funkci, což 

Capussela ve své práci uvádí jako bezprecedentní jev, co se týče zahraničních misí. Dává 

za příklad dvě další zahraniční akce, a to UNMIK a mise OSN ve Východním Timoru, 

které se rozsahem pravomocí v soudnictví EULEX přibližují.80 

Počátky řešení krizové situace v Kosovu se datují k dubnu roku 2006, kdy byl 

vytvořen plánovací tým EU (EUPT), který se bezprostředně po vydání dokumentu chopil 

vedení přípravné fáze mise. EUPT vytvořil operační program a měl za úkol zajistit 

technické zázemí a personál pro zahájení mise.81 V půlce června roku 2008 pak plánovací 

tým předal vedení mise veliteli operace, avšak EULEX měl zahájit fungování až ve dne 

předání pravomocí z UNMIK na EULEX, ale v první řadě po dosažení dohody mezi OSN 

a Srbskem o nasazení mise. Tento proces se výrazně prodloužil kvůli problematice statusu 

Kosova. EU to znemožňovalo jednat přímo s kosovským vedením, které mohlo misi do 

Kosova pozvat. 

Původní optimistická očekávání, kdy měly být veškeré funkce přeneseny do 

15.června 2008, nebyla naplněna, a stalo se tak až v prosinci téhož roku.82 Nejen že 

jednání mezi jednotlivými zástupci byla zdlouhavá a složitá, ale toto zpoždění způsobila 

i nevůle srbských občanů na severu Kosova respektovat autoritu EULEX. Mise UNMIK 

se na severu dokázala etablovat a postupně si získala i přijetí ze strany kosovských Srbů. 

Jak uvádí Erika de Wet, mise EULEX tedy byla z počátku nucena fungovat v srbsky 

obydlených oblastech prostřednictvím struktur UNMIK.83 

Odpor Srbska a srbského obyvatelstva vůči nasazení mise EULEX podporovala 

hlavně ruská strana. Svojí argumentaci, kterou zpochybňovali legitimitu nasazení mise 

v Kosovu, vystavili na faktu, že nebylo schváleno Radou bezpečnosti OSN, ani srbským 
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vedením.84 V průběhu rozhovorů mezi Bělehradem a zástupci OSN o nahrazení UNMIK 

misí EULEX se dohodlo na tzv. šestibodovém plánu, ve kterém dali možnost UNMIK 

zříci se svých pravomocí a ponechat tak volnou cestu misi EULEX.85 Operaci mise tedy 

formálně započala na právním základě Rezoluce 1244 až 9. prosince 2008. 

2.2.  Struktura mise a její fungování 

Mise EULEX operuje pod záštitou Evropské bezpečnostní a obrané politiky. Její 

struktura je v zakládacím dokumentu Společné akce Rady popsána následovně: hlavní 

ústředí v Prištině, regionální a místní kanceláře v celém Kosovu, podpůrný prvek 

v Bruselu a podle potřeby další styčné kanceláře. Personální obsazení je následující: 

vedoucí mise a personál, policejní složka, justiční složka a celní složka. Dále je vytvořena 

funkce civilního velitele mise (ICO), který má na starosti velení mise na strategické 

úrovni a zodpovídá za řádné provádění rozhodnutí Rady, nebo Politického a 

bezpečnostního výboru.86 

Mise je početně velmi silně obsazena. Do roku 2012 bylo součástí mise okolo 

3300 lidí, později došlo k restrukturalizaci a počty se snížily na cca. 2000 pracovníků.87 

Možná z toho důvodu misi provázela velice vysoká očekávání na vyřešení problémů a 

stabilizaci situace v regionu a to jak ze strany Kosova, tak i ze strany Evropské unie. Lze 

usuzovat, že stejný efekt mělo i financování mise. Roční rozpočet EULEX z pokladny 

EU činil přibližně 111 milionů eur.88 

V roce 2012 se struktura mírně upravila, a to tak že došlo k rozdělení mise na dvě 

divize: Exekutivní (Executive) a Posilující (Strengthening). První zmíněná zahrnuje 

veškeré výkonné pravomoci, které EULEX zastává. Druhá divize se soustředí na 

monitoring a poradní činnost místním institucím. V rámci exekutivní části pracuje 

v současné době (duben 2016) celkem téměř 800 soudců jak místních, tak i 

zahraničních.89 Kompetence soudců a vyšetřovatelů EULEX se vztahují na případy 
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86 Rada Evropské unie, „Společná akce Rady 2008/124/SZBP,“ Článek 7. 
87 Capussela, State-Building in Kosovo: Democracy, Corruption and the EU in the Balkans, 114. 
88 Teresa Cierco, Liliana Reis, „Eulex's Impact on the Rule of Law in Kosovo,” Revista de Ciencia 
Politica 34, č. 3 (2014): 651, http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=3&sid=7e74cd1a-42c5-
4904-8734-
1c849ad5329f%40sessionmgr103&hid=107&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=100
701723&db=a9h (staženo 13.března 2016). 
89 „Executive Division“, oficiální webová stránka mise EULEX v Kosovu, http://www.eulex-
kosovo.eu/?page=%202,2 (staženo 10.dubna 2016). 
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válečných zločinů, terorismu, organizovaného zločinu a korupce a dalších závažných 

zločinů. Policejní složky EULEX patří také pod správu exekutivní divize. Tyto složky 

mají za úkol vyšetřovat závažné zločiny, které jsem již zmínila dříve.90 Vliv mise má 

podle oficiálních zdrojů EULEX postupně slábnout s vývojem kosovských institucí.91 

Posilující složka mise EULEX, jakožto ryze poradní orgán, působí v několika 

sektorech a dle toho je rozdělen na více částí. Prostřednictvím programu MMA 

(Monitoring, mentoring and advising)92 provádí poradní činnost v oblasti policejních 

složek, soudních struktur, správy hranic, hraničních přechodů a celní správy. Vzhledem 

k prosazovanému principu local ownership93 byla poradní aktivita klíčovou součástí 

mise. EULEX měla na základě tohoto přístupu pomocí MMA aktivit a exekutivní činnosti 

vytvořit samostatné kosovské soudnictví, policii a celní úřad a posadit tak Kosovo na 

místo řidiče.94 Poradní jednotka pro vnitřní záležitosti má za úkol podporu Ministerstva 

vnitra v otázce vydávání osobních průkazů a dokumentů, migrace a uprchlíků.95 Poradní 

činnost mise probíhala nejdříve zhodnocením aktuálního stavu sledovaných oblastí, 

identifikováním jejich silných a slabých stránek a vydáním doporučení na jejich zlepšení. 

Implementace doporučení a jejich dopad byl pak následně vyhodnocen. EULEX 

každoročně vydává reporty, ve kterých prezentuje pokroky kosovských institucí na 

základě jejich doporučení.96 

Ode dne zahájení mise ubíhala doba šesti měsíců, po kterých mělo dojít 

k přezkoumání aktuální situace v Kosovu a rozhodnutí o prodloužení mise. V dokumentu 

s názvem Společná akce rady 2009/445/SZBP z 9. června 2009 se mandát mise 

prodloužil o další rok. Zároveň se EU rozhodla navýšit rozpočet mise z původních 205 

milionů eur na 265 milionů.97 Z toho lze usuzovat, že původní plány na finance nebyly 

dostatečné a byla potřeba je revidovat. 

                                                      
90 Executive Division“, Official page of EULEX Kosovo, http://www.eulex-kosovo.eu/?page=%202,2 
(staženo 10.dubna 2016). 
91 Ibid. 
92 z angl.: monitoring, mentoring a poradenství 
93 z angl.: místní vlastnictví 
94 Giovanni Grevi, „EULEX Kosovo – The EU rule-of-law mission in Kosovo“ in European Security and 
Defence Policy: The First Ten Years, ed Giovanni Grevi et al. (Paris: EU Institute for Security Studies, 
2009), 357. 
95 „Strengthening Division“, Official page of EULEX Kosovo, http://www.eulex-
kosovo.eu/?page=%202,3 (staženo 10. dubna 2016). 
96 EULEX, Programme Report July 2009, EULEX (Priština: EULEX Programme Office, 2009), 7-9, 
http://www.eulex-kosovo.eu/docs/Accountability/EULEX-PROGRAMME-REPORT-July-2009-new.pdf 
(staženo 5. března 2016). 
97 Srovnejte: Rada Evropské unie, „Společná akce Rady 2008/124/SZBP,“ Článek 16, http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008E0124&from=EN a Rada Evropské unie, 
„Společná akce Rady 2009/445/SZBP,“ Úřední věstník Evropské unie (červen 2009), Článek 1, http://eur-
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Jak už práce zmiňuje v předcházející kapitole, jednou z hlavních hrozeb pro 

stabilitu Kosova a potažmo celého regionu byl organizovaný zločin. Kosovské soudy 

samy o sobě neměly takové kapacity, aby byly schopny s takovým typem zločinu bojovat. 

Stabilizace oblasti soudnictví a potažmo i policejních složek byla logicky nezbytným 

předpokladem pro efektivní vykonávání jejich funkce. Nelze však opomenout důležitost 

celní správy a celního úřadu, jelikož právě příjmy z cel tvořily významnou část 

v příjmech kosovské státní kasy. Podle některých autorů byla situace celní správy na 

poměrně dobré úrovni už před vysláním mise EULEX. Ten vyhodnotil situaci celní 

služby v roce 2009 ve svém programu, že je funkční a v provozu a probíhá implementace 

nové legislativy na základě evropských standardů přijaté v roce 2008. Na druhé straně 

však chyběla dostatečná infrastruktura, vybavení a schopnost bojovat s organizovaným 

zločinem, čemuž měl dopomoci program s názvem Integrované řízení hranic.98 

Podrobnějšímu rozboru situace v policii a soudnictví v roce 2009 se práce věnuje v její 

další části, kde se zkoumají konkrétní pokroky a změny v těchto oblastech do roku 2014. 

V souvislosti s ukončením tzv. supervised autonomy, neboli v překladu 

autonomie pod dohledem v listopadu roku 2012, který vykonával Mezinárodní civilní 

úřad (ICO) v Kosovu, byla podepsána dohoda (Compact) mezi kosovskou vládou a misí 

EULEX. Znění dohody upevňovalo spolupráci mezi kosovskými institucemi 

k prosazování práva a představiteli mise. Dokument vytyčil cíle mise a lhůtu pro jejich 

splnění, která byla stanovena na konec mandátu mise, tedy do června roku 2014. Práce 

chce upozornit na fakt, že úkoly stanovené v dohodě se velmi podobají doporučením ze 

strany EULEX z jejich reportu z roku 2009 a pravděpodobně tedy šlo o jejich 

reformulaci.99 Zároveň v misi došlo k restrukturalizaci a snížení jejího personálního 

obsazení asi o jednu třetinu. 

Naposledy byl mandát mise prodloužen v roce 2014 na období dalších dvou let. 

Soustavné prodlužování mise je jedním z dalších poměrně kontroverzních témat okolo 

EULEX. Nejenže byl mandát prodloužen poprvé v červnu roku 2009, ale posléze i v roce 

                                                      
lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009E0445&qid=1460293648467&from=EN 
(staženo 10. dubna 2016). 
98 Grevi, „EULEX Kosovo – The EU rule-of-law mission in Kosovo“ in European Security and Defence 
Policy: The First Ten Years, 363. 
99 Srovnejte: „Compact on Joint Rule of Law Objectives for the period until June 2014“, znění dohody 
mezi misí EULEX, Kosovem a vedením kanceláře EU v Kosovu, http://www.eulex-
kosovo.eu/docs/compact/Compact%2005112012%20ENGLISH.pdf (staženo 20.4.2016). a EULEX, 
Programme Report July 2009, 21-109. 
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2010, v roce 2012. Tento fakt vyvolává otázku efektivity mise, jíž se kriticky věnují 

mnozí zahraniční pozorovatelé.  
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Analytická část 
 

V následující části budu na základě primárních dokumentů Evropské unie analyzovat 

ústřední výzkumnou otázku, která zní: Jak se proměnila tvář kosovského soudnictví a 

policie na základě doporučení mise EULEX a jak vnímá své působení mise samotná?  

Za první programové prohlášení mise se dá považovat zakládací dokument EULEX 

z února 2008 s názvem Společná akce Rady 2008/124/SZBP, který jsem zmínila již dříve 

v textu. V tomto dokumentu jsou však cíle mise definovány jen velmi obecně a vágně a 

nelze z něj tedy vyvodit konkrétní závěry. Přesto jej ve své práci považuji za výchozí 

zdroj. Jako první programový report jsem vybrala ten vydaný v červenci roku 2009. Jeho 

obsahem je analýza současného stavu institucí v Kosovu a zároveň doporučení ze strany 

EULEX na zlepšení. Vzhledem k tomu, že mise započala v Kosovu působit naplno až 

v dubnu roku 2009 po dosažení plné obsazenosti všech plánovaných pracovních pozic, 

jde o jeden z raných dokumentů EULEX. Pokud vezmeme v úvahu období prvních šesti 

měsíců mezi nasazením mise a vydání programového reportu jako jakési pozorovací 

období mise, můžeme cíle zde definované považovat za jejich první konkrétní formulaci. 

3. Kosovská policie 
 Kosovská policie (dále jen KP) je důležitou součástí plánů Evropské unie ke 

stabilizaci situace v Kosovu jakožto prvek udržující bezpečnost uvnitř státu. Neklidné 

oblasti na severu Kosova obývané Srby se stávají místem nepokojů mezi kosovskými 

Srby a Albánci. Stav policejních složek je tedy jedním ze základních pilířů udržitelnosti 

Kosova. International Crisis Group ve svém reportu z roku 2008 označila za hlavní výzvu 

pro EULEX právě etablování se na severu Kosova.100 I přes pozdější souhlas srbské vlády 

s operováním mise na celém území Kosova, tedy i v oblastech se srbským obyvatelstvem, 

nebyla mise EULEX vítána, a tak se takový úkol stal velice náročným.101 

Jako další z počátečních komplikací nasazení mise v oblasti policie se objevil 

odchod přibližně tří stovek policistů srbské národnosti ze struktur KP jako vyjádření 

nesouhlasu s nasazením mise. Tento fakt pro misi znamenal nahradit prázdné pozice 

                                                      
100 International Crisis Group, Kosovo's Fragile Transition, International Crisis Group (Brusel/Priština: 
International Crisis Group, 2008), 31, 
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/europe/196_kosovos_fragile_transition.pdf (staženo 10. dubna 
2016).  
101 „International Crisis Group Praises EULEX”, BalkanInsight - zpravodajský portál z oblasti Balkánu, 
http://www.balkaninsight.com/en/article/international-crisis-group-praises-eulex (staženo 10. dubna 
2016). 
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z vlastních struktur nově přijatými policisty.102 Stalo se tak v reakci na vyhlášení 

nezávislosti a na nátlak Srbska. Nicméně rok poté se v roce 2009 většina z nich vrací zpět 

na svá pracovní místa, což EULEX interpretoval jako velký krok směrem k jejich cíli 

vytvořit policii na multietnickém základu.103 

3.1. Stav policie v roce 2009 

Podle úvodní části reportu EULEX z července roku 2009 lze stav KP obecně 

shrnout v určitých ohledech jako dobrý, nicméně analytici EULEX identifikovali i řadu 

nedostatků. Jako příklad poměrně silných stránek udává report právní strukturu policie, 

náležitě cvičený a dostatečně kvalifikovaný personál, postačující rozpočet a dostatečné 

vybavení pro splnění jejich právních cílů.104 Podobně hodnotí stav i report Evropské 

komise z října roku 2009, kde píše, že KP má základní ústavní rámec a dokáže spravovat 

svou funkci zastupitele veřejného pořádku.105 Na druhou stranu slabiny KP spatřují 

analytici EULEX v ne příliš vysoké kvalitě policejního vedení a v malé schopnosti 

strategického řízení.106  

S ohledem na vysokou kriminalitu v Kosovu v porovnání s bývalými svazovými 

republikami Jugoslávie se jako první doporučení EULEX pro KP objevilo přijetí efektivní 

strategie, která povede ke snížení počtu zločinů. Podle zkoumání analytiků EULEX byl 

v Kosovu vysoký počet vražd v porovnání například s Chorvatskem či třeba s Makedonií. 

Podle tvrzení EULEX šlo v kontextu situace v Kosovu o obtížnou situaci, se kterou se 

musela vyrovnávat tak mladá instituce, jakou je právě KP.107 

Základním problémem, který se vyskytoval ve všech oblastech a odvětvích 

policie, bylo špatné zpracovávání informací, statistiky zločinů a komunikace napříč 

institucí. EULEX nazývá systém práce s daty, tvorbu plánů a následné operování policie 

tzv. intelligence-led policing (ILP). V překladu si pod tím lze představit systém efektivní 

práce s daty, statistikami a zpravodajstvím uvnitř instituce s použitím informačních 

technologií a vytvoření tak prostředí, ve kterém lze bojovat i s komplexními zločiny. 

                                                      
102 International Crisis Group, Kosovo's Fragile Transition, 31. 
103 „Press release: A significant step”, Official page of EULEX Kosovo, http://www.eulex-
kosovo.eu/en/pressreleases/0012.php (staženo 10. dubna 2016). 
104 EULEX, Programme Report July 2009, 12. 
105 Evropská komise, Kosovo Under UNSCR 1244/99 2009 Progress Report, Evropská komise (Brusel: 
Evropská komise, 2009), 46, 
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2009/ks_rapport_2009_en.pdf (staženo 5.3.2016). 
106 EULEX, Programme Report July 2009, 12.  
107 Ibid, 23. 
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Pojem komplexní zločin můžeme z rétoriky EULEX pochopit jako složitější typ zločinu, 

jakým je například finanční kriminalita, či organizovaný zločin. 

V Kosovu nefungovala dostačující evidence a kategorizace zločinů a incidentů, 

podle kterých by se poté mohla efektivně plánovat strategie postupu KP a pracovat na 

prevenci těchto zločinů. To se týká i záznamů etnicity obětí zločinů, což by také přispělo 

k jejich kategorizaci. Navíc nebylo možné transparentně a jednoznačně informovat 

veřejnost. Komunikaci mezi státními zástupci a vyšetřovateli KP označili analytici 

EULEX i report Evropské komise jako minimální.108 Tento fakt ztěžoval vyšetřování 

případů, jelikož chyběla zpětná vazba od Státního zastupitelství a v podstatě tak šlo o dvě 

samostatně operující jednotky a ne o jednotný systém trestního soudnictví.109 Špatná 

komunikace mezi KP a celním úřadem Kosova (KC) je klíčovým problémem v boji proti 

pašování a obchodu s drogami, jelikož právě tyto dvě instituce by při vzájemné spolupráci 

mohly mít zásadní vliv na snížení míry nelegálního obchodu s drogami. 

Se zpracováním informací je spojena i technická vybavenost KP, a to zejména na 

úrovni regionálních policejních služeben. I přesto, že v některých částech Kosova je 

zázemí v poměrně dobrém stavu, analytici EULEX zmiňují příklad stanice v městě 

Dragaš, kde je jak budova, tak i komunikační technologie v nedostatečném stavu.110 

Report Evropské komise zdůrazňuje, že hlášení zaslaná po síti z lokálních stanic na 

ředitelství nejsou zabezpečená.111 Může tak dojít k nabourání policejního vyšetřování 

třetí stranou. I zdánlivě okrajová součást v celkovém pohledu na situaci KP má však 

klíčovou roli v efektivním jednání a zásahu policejních složek. 

Jako nejvyšší prioritu na období nadcházejících tří let vyhodnotil EULEX zlepšení 

přímého vedení KP. V rámci tohoto cíle mělo dojít k rozvoji systému řízení hlídek a s tím 

souvisejícího školení pracovníků KP. Mise EULEX se zavázala u tohoto procesu 

asistovat.112 

Analytici EULEX identifikovali špatnou organizační strukturu v některých 

oblastech policie, například v Ředitelství analýzy zločinů (Directorate of Crime 

Analysis), která fungovala jako bezpečnostní informační služba v Kosovu. Podle EULEX 

chybí jasná specifikace pracovních pozic a pravomocí, a tak je složité vymezit schopnosti, 

                                                      
108 Srovnejte: Evropská komise, Kosovo Under UNSCR 1244/99 2009 Progress Report, 46. a EULEX, 
Programme Report July 2009, 28-31. 
109 EULEX, Programme Report July 2009, 28-30. 
110 EULEX, Programme Report July 2009, 38. 
111 Evropská komise, Kosovo Under UNSCR 1244/99 2009 Progress Report, 47. 
112 EULEX, Programme Report July 2009, 12-13. 
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které by budoucí zaměstnanci měli mít.113 To pak v důsledku brání obsazování pozic 

kvalifikovanými a trénovanými kandidáty a celé oddělení nemůže efektivně fungovat. 

V podobné situaci se nachází i Ředitelství pro boj s organizovaným zločinem 

(Directorate of Organised Crime). Instituce nemá jednotný strategický plán pro boj 

s organizovaným zločinem, ani žádné deklarované cíle, kterými by měla řídit svůj postup 

a vývoj.114 

Důležitým bodem v budování stabilního „státu“ je i bezpečnost hranic. EULEX 

zdůrazňovala důležitost obrany kosovských hranic zejména v kontextu pašování drog a 

nelegálního přeshraničního obchodu.115 Problematickými se staly hranice na severu 

Kosova, a to zejména v regionu Zubin Potok a Leposavić respektive hraniční přechody 1 

a 31, které podle serveru BalkanIsight hrály klíčovou roli ve výběru celních poplatků.116 

EULEX obsadila svými jednotkami tyto dva hraniční přechody, které byly zničeny 

v důsledku násilných protestů po vyhlášení kosovské nezávislosti ze strany srbských 

obyvatel Kosova, s cílem je opět zprovoznit. 

Lze tedy pozorovat, že efektivní fungování KP bylo velice limitováno 

podmínkami, ve kterých se instituce nacházela. EULEX definovala hlavní slabiny a 

vydala řadu doporučení, dle kterých se měl ubírat směr vývoje KP. Tímto způsobem mise 

vykonávala funkci monitoringu a poté i mentoringu. Exekutivní funkce měl EULEX 

v oblasti vyšetřování závažných zločinů, jakými jsou například organizovaný zločin nebo 

korupce, kterým se posléze budu věnovat v kapitole o kosovském soudnictví. 

3.2. Stav policie v roce 2014 

Představitelé EULEX ve svých prohlášeních z roku 2014 hodnotí celkové 

působení mise velice pozitivně. Prodloužení mandátu mise o další dva roky do června 

roku 2016 a jeho schválení z kosovské strany je dle představitelů mise signálem pro obě 

strany, že jsou připravené spolupracovat na vybudování nezávislých kosovských institucí. 

Vzhledem k požadavkům Evropské unie na pokračování spolupráce kosovských institucí 

a mise, je otázkou, zda mělo Kosovo jinou možnost, než s mandátem souhlasit. EULEX 

vyhodnotil, že místní instituce jsou v roce 2014 již na takové úrovni, že může začít proces 

                                                      
113 EULEX, Programme Report July 2009, 34-35. 
114 Ibid, 12. 
115 Ibid. 53-55. 
116 „Serb-Run North Kosovo Remains Smugglers’ Paradise”, BalkanInsight - zpravodajský portál z 
oblasti Balkánu, http://www.balkaninsight.com/en/article/serb-run-north-kosovo-remains-smugglers-
paradise (staženo 14. dubna 2016). 
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přenosu exekutivních funkcí z mise EULEX na kosovské autority. Tento postup měl být 

zahájen po nastartování nového mandátu mise, tedy postupně od června roku 2014.117 

Zároveň však EULEX ve svém reportu připouští, že některé úkoly mise a institucí nejsou 

zdaleka hotové,118 čemuž se později v práci věnuji konkrétněji. Vzhledem k tomu, že 

závazky z dohody Compact  podepsané v listopadu 2012 měly být splněny do konce 

mandátu mise v roce 2014,119 jejich tvrzení o „úspěšnosti“ mise není relevantní. 

Nicméně nelze popřít, že instituce KP prošla za období pěti let určitým vývojem. 

Zejména pak první měsíce působení jsou některými autory hodnoceny jako dobré, a to 

z toho důvodu, že se mise byla schopna alespoň z části etablovat na severu Kosova.120 

Jako jeden z úspěchů KP v raném období je viděno samostatné vedení a dohled nad 

kosovskými volbami na podzim v roce 2009, jejichž bezpečnost koordinovala sama KP. 

Podobnou optikou lze nahlížet i na balík strategických plánů a prohlášení, který 

vypracovalo kosovské Ministerstvo vnitra v roce 2009.121 Můžeme se domnívat, že se tak 

stalo v reakci na vydání řady doporučení ze strany EULEX v jejich červencovém reportu 

z téhož roku.122 Stephen Rozée ve své práci zmiňuje, že KP byla v roce 2011 v podstatě 

nezávislá a schopna vykonávat běžnou činnost, jako je udržování pořádku. Co se však 

týče závažných zločinů, většina případů leží na bedrech EULEX.123 Evropská komise ve 

svém reportu z roku 2014 dokonce uvedla, že KP je viděna jako nejdůvěryhodnější 

instituce v prosazování práva v Kosovu ve srovnání s ostatními.124 
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Nezávislý posudek auditu provedeného Evropským účetním dvorem v roce 2012 

analyzoval vliv pomoci EU Kosovu i z finančního hlediska; zda bylo dosaženo cílů, které 

mise na začátku nastavila. Výsledky nevyzněly pro Evropskou unii a hlavně misi 

samotnou příliš dobře. Audit čtyř projektů poradní činnosti prokázal, že úspěšné bylo jen 

postupování v otázce pohraniční policie, kde došlo ke zvýšení plánovací kapacity orgánu. 

Naopak projekt intelligence-led policing podle auditorů ztroskotal na nedostatku 

finančních i lidských zdrojů kosovských orgánů. Schopnosti řídit policii na základě 

zpravodajské činnosti jsou stále slabé. Je zajímavé, že report EULEX ze stejného roku 

sice považuje za neúspěch projekt Informačního systému KP zapříčiněný podobnými 

faktory, jaké zmiňuje audit, ale celkově hodnotí projekt ILP za splněný z 50%.125 Jako 

jednu z hlavních příčin neúspěchu mise zmiňují auditoři špatné personální obsazení, 

jelikož v době sledování bylo schopno pracovat jen 75% své povolené kapacity, a také 

krátkou dobu vyslání, což bránilo efektivnímu naplňování činnosti monitoringu a 

mentoringu, která vyžaduje dlouhodobější časový rámec.126 I přes negativní posudek 

auditu, který vyšel pár dní před podepsáním dohody Compact, EULEX tvrdí, že podpis 

této smlouvy a následná restrukturalizace mise na základě dohody jsou nezvratným 

důkazem o pozitivním vývoji kosovských institucí prosazujících právo.127 

Jak jsem již zmínila dříve, EULEX je ve svých reportech ohledně vývoje KP 

optimistická a vyzdvihuje i malé dílčí úspěchy, nicméně přiznává neúspěch v určitých 

oblastech své poradní činnosti. V reportu z roku 2014 lze stále najít některé z úkolů z roku 

2009, které ještě nebyly úspěšně vyřešeny. Jako příklad můžu uvést spolupráci KP a 

Státního zastupitelství. Komunikace mezi těmito dvěma orgány je hodnocena jako 

nedostačující, i přesto, že bylo docíleno dílčích pokroků v jejím zlepšování. EULEX 

například předešlých letech organizoval řadu workshopů a školení, jak efektivně 

spolupracovat na vyšetřování komplexních zločinů, avšak je potřeba tyto znalosti 

prakticky implementovat. Se zpožděním se potýkal ještě například úkol vybudování 
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systému ochrany svědků v závažných zločinech.128 Nefunkční systém ochrany svědků má 

velký dopad na efektivitu soudů, jelikož ovlivňování a zastrašování svědků tak 

znemožňuje vyšetřování případů. 

Report EULEX z roku 2014 dále zmiňuje pokrok v boji s finanční kriminalitou. 

EULEX podepsal memorandum porozumění s Finanční zpravodajskou jednotkou 

(Financial Intelligence Unit) o sdílení informací, což by mělo zjednodušit vyšetřování 

případů korupce. Zároveň byla také uspořádána školení ohledně nových počítačových 

systému a nového operačního plánu. Problémem instituce je nedostatek kvalifikovaných 

pracovníků, kteří odcházejí za lépe placenými pozicemi.129 Capussela ve své knize 

zastává velice kritický postoj k výsledkům EULEX v boji s korupcí a finanční 

kriminalitou. Podle něj sice v Kosovu existují dvě protikorupční agentury, avšak kvůli 

špatnému vedení, financování a nedostatečné politické podpoře produkuje jen neefektivní 

a neadekvátní opatření.130 Více četnost antikorupčních agentur v Kosovu s sebou 

nepřináší větší efektivitu a ustavení Národní antikorupční rady v roce 2012 bylo spíše 

formálním gestem. I přesto se podle hodnocení organizace Freedom House zhoršila míra 

korupce v Kosovu od roku 2009 o čtvrt bodu, z 5,75 na 6 na škále od jedné (nejlepší) do 

sedmi (nejhorší).131 O souvislosti mezi korupcí a policií udává Andrea Capussela ve své 

knize zajímavé informace. Například, že dle pohledu občanů Kosova je korupce ve 

strukturách policie poměrně velkým problémem. Podle 30,3% dotázaných je KP 

zkorumpovaná a dokonce 38% respondentů věří, že police EULEX se nachází ve spárech 

korupce.132 Konkrétněji se budu věnovat otázce finanční kriminality v kapitole o proměně 

kosovského soudnictví. 

V kontextu podpisu dohody Compact, která formulovala cíle mise, zavedla 

EULEX v ročních reportech samostatnou kapitolu. Agenda „Sever“ měla za úkol 

stabilizovat situaci v Severním Kosovu s důrazem na posílení kosovských institucí v této 

oblasti, jelikož zde především operovaly policejní jednotky Srbska vedené srbským 
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Ministerstvem vnitra.133 Jak už jsem dříve v textu zmínila, rozmístit struktury mise v této 

oblasti bylo složitým úkolem. EULEX čelil mnoha útokům na své jednotky ze strany 

kosovských Srbů. Zmínit můžu například zastřelení policisty EULEX v provincii Zvecan 

v září roku 2013.134 Nespokojenost kosovských Srbů se současným stavem umocňovalo 

navíc i jednání Srbska a Evropské unie. Aby Srbsko mohlo pokračovat v přístupových 

rozhovorech EU, byl ze strany mezinárodního společenství kladen požadavek na 

uklidnění situace na severu Kosova. V důsledku toho se Priština a Bělehrad dohodly 

v prosinci roku 2012 na tzv. Integrovaném řízení hranic (Integrated Border 

Management), na jehož základě mělo Srbsko a Kosovo koordinovat aktivity na severní 

kosovské hranici.135 Dalším faktorem se pak stal podpis tzv. Bruselského paktu v dubnu 

roku 2013, který umožnil vytvoření regionálního policejního ředitelství v Severním 

Kosovu a přesunu srbských policistů pod vedení této instituce.136 Podle reportu EULEX 

z roku 2014 se za poslední čtyři měsíce sledovaného období zvýšil počet uzavřených 

případů o téměř 90%.137 EULEX bohužel nedodává žádný zdroj dat, a tak nelze ověřit 

platnost tohoto tvrzení. V každém případě taková hodnota vyjadřuje optimistický postoj 

mise k situaci na severu. Roční report KP z roku 2014 také nereflektuje konkrétně tento 

údaj, ale srovnává počet případů jednotlivých regionálních ředitelství. Případy řešené 

v regionu ředitelství Severní Mitrovica tvoří jen 2% z celkového množství případů KP, 

což je při počtu sedmi ředitelství velice nízká hodnota.138 

S tím je spojena i otázka bezpečnosti a správy hranic Kosova, a to právě na severu. 

Podle zpravodajského portálu BalkanInsight byl v roce 2011 sever rájem pašeráků.139 Na 

druhou stranu, Černá Hora a Kosovo měly již téměř uzavřenou dohodu o hranicích v době 
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vydání reportu, tedy v roce 2014. EULEX však přiznává, že vývoj hraniční kontroly není 

ideální a policisté se soustředí spíše na příchozí obchod, než na ten odchozí.140 Evropská 

komise ve svém hodnocení také potvrzuje, že na severní hranici Kosova stále dochází 

k nelegálním přechodů hranic a pašování zboží.141 Je tedy zřejmé, že v tomto ohledu KP 

není schopna efektivně spravovat hranice. 

4. Kosovské soudnictví 
V oblasti soudnictví se exekutivní a posilující funkce EULEX prolínají více než 

v oblasti policie. Na základě kosovského Práva o jurisdikci vykonávala mise EULEX 

svou exekutivní činnost. Právo o jurisdikci vytvořilo smíšené soudní panely okresních 

soudů (District Court) ze soudců EULEX a kosovských soudců, a to v poměru dva ku 

jednomu. Poradenská činnost se řídila na základě směrnic vydaných Shromážděním 

soudců EULEX.142  Z povahy prostředí nebylo možné iniciovat poradenskou činnost na 

severu Kosova samostatně, a tak probíhala většinou prostřednictvím exekutivní činnosti 

mise.143 

Jedním ze základních problémů stability Kosova je, jak už jsem několikrát 

zdůraznila, organizovaný zločin a korupce. Právě exekutivní složka EULEX měla za úkol 

bojovat s tímto komplexním typem zločinů, jelikož kosovské soudy toho nebyly z důvodu 

externích vlivů působících na soudy i vyšetřovatele schopné. Vytvoření nezávislého 

soudního systému bez interference politických činitelů a vlivných osobností se tedy stala 

jednou z hlavních priorit mise EULEX. Rozborem prvotních doporučení na základě 

pozorování analytiků EULEX z roku 2009 a výsledného stavu v roce 2014, jak ho popsala 

mise EULEX, vyhodnotím, zda se misi podařilo naplnit své původní přísliby. 

4.1. Stav soudnictví v roce 2009 

Report EULEX z července roku 2009 se věnuje tématu soudnictví v menší míře 

než policii. Stejně tak jako v Kosovské policii, tak i v soudnictví identifikuje mise 

základní slabiny a vydává doporučení na jejich nápravu. Tato doporučení jsou však více 
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obecná než pro KP a spíše reflektují monitorovací činnost EULEX. Klíčovou složkou 

kosovského soudnictví je Kosovská soudní rada (Kosovo Judicial Council). Ta přijala 

strategický plán na zlepšení jednotlivých problematických aspektů, se kterými se 

kosovský soudní systém potýkal. Jeho implementace ovšem není ideální a EULEX ve 

svém reportu z roku 2009 vydal doporučení zlepšit aplikaci plánu definováním prioritních 

agend.144 

EULEX dále označil problém soudů s nahromaděním případů civilního rázu kvůli 

fenoménu opakovaného soudního řízení. Velký počet případů se vracel zpět k posouzení 

u soudu první instance, což vedlo k prodloužení celého procesu. Mise ve svých 

doporučeních navrhovala, aby Kosovská soudní rada vydala směrnici ohledně 

opakovaného projednávání případů a aby soudci EULEX ustanovili model pravidelných 

porad s kosovskými soudci, na kterých bude možnost právně diskutovat konkrétní témata, 

jakým je například opakování soudních řízení.145 

Dalším problémem bylo špatné obsazení etnických menšin a žen v řadách soudců. 

Nicméně report udává, že na nesoudních pozicích je zaměstnáno okolo 60% žen, což není 

zanedbatelné číslo.146 Řešení problému zaměstnávání zástupců etnických menšin 

v Kosovu vyvolává otázky. Zejména pak výpočty analytiků mise. Celkem bylo v Kosovu 

ve sledovaném období zaměstnáno 269 soudců. Z toho 31 soudců patřilo mezi zástupce 

etnických menšin v Kosovu, což je 11,5% z celkového počtu. EULEX uvádí, že se toto 

procento neshoduje s reálným procentuálním zastoupením menšin v Kosovu, avšak 

nedokládá potřebná čísla a data. Navíc v kontextu s problematickým etablováním mise 

na severu Kosova se dá předpokládat, že získat taková data ze čtyř severních provincií 

bylo velmi náročné, ne-li nemožné. 

V otázce personálního obsazení soudních pozic EULEX identifikoval hned 

několik nedostatků. V první řadě je počet soudců v poměru k počtu obyvatel Kosova 

poměrně nízký ve srovnání se sousedními státy, přestože rozpočet, se kterým soudnictví 

operuje, by dovolil najmout větší počet soudců. Se stejným problémem se potýkají i 

žalobci. EULEX vyhodnotil, že v soudnictví chybí dostatečný počet zaměstnanců, kteří 

plní tzv. podpůrnou funkci pro soudce a žalobce. Jako nedostatečné vidí mise i technické 

zázemí a infrastrukturu v síti okresních soudů, kde probíhá řada řízení přímo 

v kancelářích soudců. Bodem zájmu analytiků bylo i platové ohodnocení soudních 
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pracovníků, které označili jako nevyhovující, což může být příčinou snadné finanční 

ovlivnitelnosti soudců (úplatky). EULEX doporučuje vydat nařízení, které by zvýšilo 

platy soudců na vyšší úroveň,147 což by v konečném důsledku mohlo fungovat jako 

motivace pro soudce nepodléhat korupci. 

S ovlivnitelností soudců ze stránky finanční se pojí i stránka politického vlivu. 

Pro instituci jakou je soudnictví je nezbytná důvěra a respekt veřejnosti. V Kosovu 

neexistoval žádný fungující vnitřní mechanismus na detekci a potírání možných 

přestupků ze strany soudců. I přesto, že Disciplinární komise Kosovské soudní rady 

existuje a měla by tuto funkci plnit, ve sledovaném období neoperovala, a tak EULEX ve 

svém doporučení zdůrazňuje potřebu tento element vnitřní kontroly soudnictví uvést do 

provozu. Navíc nefunguje transparentní systém přidělování soudních případů, což 

umožňuje vměšování politiky do soudního rozhodování.148 

Špatné technické zázemí a nefunkční infrastruktura soudnictví jsou podle EULEX 

hlavní příčinou základního problému instituce, a to hromadění nevyřešených případů. 

Podle reportu Evropské komise nebyl zaznamenán žádný postup v řešení případů vlny 

násilností v Kosovu z března roku 2004. Vyšetřování bylo podle mise komplikováno 

zmizením důkazů a výpovědí svědků, nevolí některých policistů spolupracovat, nebo 

zastrašováním jak svědků, tak i žalobců a soudců.149 Takové tvrzení však vyvolává 

otázku, do jaké míry byly tyto faktory příčinou zpoždění vyšetřování s ohledem na 

povahu nepokojů. Není jasné, zda za zpožděním nestála nevůle kosovských institucí se 

s případy vypořádat. 

Report EULEX dodává detailní informace o vývoji počtu případů, které řešily 

kosovské soudy od roku 2001 do roku 2008. Během tohoto období vzrostl počet 

neuzavřených případů přibližně o sedm tisíc. 

EULEX zdůvodňuje hromadění případů u kosovských soudů v posledních letech 

odchodem kosovských soudců ze svých pozic.150 Nicméně mise nedodává žádná 

doporučení, a tak nelze vyvodit, zda byla tato agenda ze strany EULEX nějakým 
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způsobem řešena. Dále Evropská komise uvedla, že soudci EULEX vydali ve sledovaném 

roce 2009 sto soudních rozhodnutí a 27 verdiktů převážně v případech trestné činnosti.151 

Jako další z výrazných oblastí analytici sledovali stav kosovského systému 

nápravného zařízení. Mise EULEX se potýkala se špatnou spoluprací z kosovské strany 

a jejich poradní funkce nedostávala takřka žádnou zpětnou vazbu. EULEX tedy vydala 

několik doporučení na úpravu existujících politik a operačních postupů v poli 

Kosovského nápravného zařízení. Dále vypracovala podrobný posudek na jedno 

z nápravných zařízení v Kosovu, pro vězení Dubrava, kde docházelo často k incidentům 

a pašování zboží a předmětů dovnitř objektu.152 

Problém ochrany svědků jsem zmiňovala již v předchozí kapitole, avšak i ve 

spojení se soudnictvím se tomuto tématu report věnuje. Ačkoli v Kosovu existují nástroje 

ochrany svědků vážných zločinů, nejsou v dostatečné míře uplatňovány. EULEX vydal 

doporučení, aby kosovské soudy tyto nástroje více využívaly a nedocházelo tak 

k ovlivňování svědků.153 

4.2. Stav soudnictví v roce 2014  

Report EULEX z roku 2014 se, jak už jsem zmínila v kapitole o KP, vyjadřuje 

k pokroku institucí v Kosovu velice optimistický postoj. Ovšem opět na základě příslibu 

dohody Compact o splnění vytyčených úkolů do června roku 2014 nelze mluvit o 

úspěchu, jelikož i v oblasti soudnictví jsou identifikovány přetrvávající závažné 

nedostatky. I přesto však byla exekutivní činnost EULEX v podstatě pozastavena 

s novým mandátem mise v červnu roku 2014 a v nadcházejících dvou letech mělo dojít 

k přenosu pravomocí na kosovské instituce. Kosovské soudnictví v roce 2014 však 

nemohlo být považováno za samostatné a nezávislé na mezinárodní pomoci. Již audit 

Evropského účetního dvoru z roku 2012, který sledoval postup mise EULEX ve dvou 

programech jejich MMA činnosti (program týkající se soudců v trestněprávním a 

civilním odvětví a kosovských státních zástupců), potvrdil, že oba dva programy prospěly 

v budování kapacit soudců a státních zástupců, avšak místní instituce se stále nedokážou 

vyrovnat se složitými a komplexními případy. To pramenilo dle auditu z důvodu 

nedostatečných odborných znalostí a zastrašování. Podle auditorů brzdil poradenskou 
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152 EULEX, Programme Report July 2009, 102-104. 
153 EULEX, Programme Report July 2009, 94-95. 
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činnost EULEX fakt, že především vykonávala své exekutivní funkce.154 Evropská 

komise v roce 2014 zdůrazňuje problémy kosovských soudů s jejich nezávislostí a bojem 

proti organizovanému zločinu a korupci.155 Dokonce i soudci mise EULEX se vyjádřili 

tak, že kosovské soudy nejsou připraveny převzít citlivé případy kvůli politickému 

ovlivňování, nebo obecně odmítání takové případy řešit.156 V tomto kontextu vyvolává 

rozhodnutí mise o přenosu pravomocí z EULEX na kosovské vedení otázku, co přesně 

představitele mise motivovalo tak učinit. 

V porovnáním s prezentací úspěchů KP je takových prohlášení o soudnictví 

v reportu výrazně méně. Mise v něm uvádí například potřebu posílení Kosovské soudní 

rady. Podle reportu EULEX docházelo v rámci orgánu během roku 2014 k naplňování 

požadavků na zlepšení jejího fungování, avšak stále zbývalo více než 40 regulací 

vyžadujících implementaci. Probíhala personální obměna a naplňování prázdných pozic 

soudců a žalobců. Jako úspěch hodnotí EULEX přijetí pětiletého strategického plánu pro 

soudnictví na období do roku 2019, nicméně stále zdůrazňuje potřebu jeho efektivní 

implementace.157 Podle reportu EULEX stojí za neúspěchy nedostatek finančních a 

lidských kapacit v Kosovu.158  

Jeden z původních cílů z roku 2009, který v roce 2014 stále zůstal v nevyřešeném 

stavu je otázka stavu nápravných zařízení v Kosovu. Z fáze plánovaní se přešlo do fáze 

implementace a Ministerstvo spravedlnosti společně s Vnitřním inspektorátem provedli 

kontrolu struktur nápravného systému. V návaznosti na negativní posudek reportu 

Evropské komise z roku 2013 navrhli plán na nápravu nedostatků, jak už je ve své v 

podstatě tradiční podobě korupce, nepotismu, pašování a kategorizace vězňů.159 

V reportu Evropské komise 2014 se uvádí, že v květnu téhož roku vzniklo první vysoce 

zabezpečené vězeňské zařízení, avšak korupce v těchto zařízeních je stále rostoucím 

                                                      
154 Evropský účetní dvůr, Pomoc Evropské unie Kosovu na podporu právního státu, Evropský účetní dvůr    
(Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2012), 19,  
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14, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/ks_rapport_2013.pdf (staženo 6. 
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problémem a doporučuje vládním institucím podniknout zvláštní kroky.160 Lze se tedy 

domnívat, že navrhovaná opatření zmíněná v červnovém reportu EULEX nebyla účinná, 

nebo se vůbec neuskutečnila. 

Odvětví, kterému se EULEX ve svém reportu z roku 2009 příliš nevěnuje, 

nicméně se stalo součástí agendy mise později v roce 2012, je spolupráce se zahraničím 

v soudních záležitostech. V kontextu národnostně velmi pestrého regionu Balkánu a 

jejich společné historie ve formě Jugoslávie to považuji za poměrně důležitou součást 

soudnictví. V roce 2014 vzrostla výše rozpočtu pro odvětví mezinárodní soudní 

spolupráce, nicméně stále přetrvávala potřeba větší kooperace se zahraničím zejména na 

poli civilních řízení.161 Evropská komise kladně hodnotí uzavření několika bilaterálních 

smluv o spolupráci s okolními státy, ale podrobněji se bohužel tomuto tématu 

nevěnuje.162 Zvýšením spolupráce se zahraničím by se mohlo usnadnit vyšetřování 

válečných zločinů a organizovaného zločinu majících přesah hranic Kosova. 

Nejvíce skloňovaným pojmem se za období působení mise stala korupce. 

V minulosti zde byla možnost vybudovat politický systém bez vlivů korupce, avšak, jak 

uvádí Reis a Cierco, protektorátní tvář mezinárodní přítomnosti tomu zabránila.163 

Zásadním kamenem úrazu je to, že s korupcí bojují instituce, které se samy potýkají 

s vysokou mírou korupce. Jak už jsem několikrát zmínila, kosovské soudy neměly takové 

kapacity, aby byly schopny proti ní efektivně zakročit, a tak tato agenda zůstávala v rukou 

exekutivní složky EULEX. Avšak s rozhodnutím mise od dubna roku 2014 již soudy 

EULEX neměly přibírat nové případy, jen pokud si to nevyžádají zvláštní okolnosti.164 

V této části bych chtěla upozornit na velkého kritika mise, Andreu Lorenza Capusselu, 

který se velice podrobně věnuje otázce selhání EULEX v boji s organizovaným zločinem. 

Detailním rozborem několika případů vyhodnotil, že mise v tomto úkolu neuspěla a 

mnoho vyšetřování skončilo propuštěním obžalovaných, nebo uzavřením případu bez 

vydání rozsudku.165 Velmi podobné hodnocení nabízí i Reis a Cierco, které udávají velice 

nízká čísla v kontextu s počtem vyřešených případů soudci mise. V poměru vyřešených 

případů k počtu soudců vychází v průměru 0,17 vyřešeného případu korupce a 0,07 
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163 Cierco, Reis, „Eulex's Impact on the Rule of Law in Kosovo,” 659. 
164 „EULEX Kosovo to gradually transfer activities”, oficiální webová stránka EULEX Kosovo, 
http://www.eulex-kosovo.eu/en/news/000503.php (staženo 20.dubna 2016). 
165 Capussela, State-Building in Kosovo: Democracy, Corruption and the EU in the Balkans, 116-123. 



 45 

vyřešeného případu organizovaného zločinu na jednoho soudce.166 KIPRED (Kosovský 

institut pro výzkum politiky a rozvoje) se shoduje s názorem zmíněných autorů v malém 

počtu vyřešených vážných případů, ale dodává, že celkově mise společně se soudy vydala 

do roku 2013 asi 380 verdiktů, což je v průměru asi 78 vyřešených kauz za rok.167 Na 

základě toho lze usuzovat, že exekutivní složka EULEX nebyla úspěšná a situace v boji 

s korupcí a organizovaným zločinem se nezlepšila. EULEX nenaplnil očekávání 

veřejnosti a i Evropská komise hodnotí situaci v roce 2009 a 2014 téměř stejně, a to tak, 

že zde byl zaznamenán „omezený postup“ (limited progress).168 

S efektivitou soudů souvisí řada faktorů, a to nejen výše zmíněná korupce, ale s 

tím spojený politický vliv a špatný systém ochrany svědků. Tato témata už report EULEX 

z roku 2014 nereflektuje a zpětná vazba se objevuje pouze v reportech Evropské komise. 

Ta konstatovala, že je potřeba vybudovat systém sankcí pro osoby, které se snaží ovlivnit 

probíhající proces, k tomu však chybí politická vůle. Dále zmiňuje potřebu harmonizace 

jednotlivých zákonů o soudnictví, za účelem zacílit na nesrovnalosti v procesu 

propouštění, přijímání a disciplinárního řízení se soudci a žalobci.169 Je tedy zřejmé, že 

od roku 2009 nedošlo k výraznému posunu. Stále zůstává otázka transparentnosti soudů 

a důvěře veřejnosti k této instituci jako nevyřešená. Je pravdou, že změna veřejného 

postoje je úkolem na delší časové období a mise EULEX nemusí být hlavním činitelem 

v této oblasti. Nicméně její poradenská činnost měla za cíl i napravit špatnou reputaci 

soudů pomocí určitých nástrojů, které ale dle výsledku, zřejmě nefungovaly. 

Za důsledek efektivity, resp. neefektivity soudů můžeme považovat hromadění 

případů. Tento nedostatek byl identifikován v reportu EULEX z roku 2009 a v roce 2014 

se opět opakuje. Kosovská soudní rada vypracovala strategii na redukci nevyřešených 

případů, což znamenalo, že soudy si samy měli řídit své akční plány a poté měly podávat 

zprávy Kosovské soudní radě o jejich postupu.170 EULEX to však nevyhodnocuje jako 

zásadní problém na rozdíl od reportu z roku 2009. 

Téma, které v reportu z roku 2009 chybělo, ale naopak v reportu z roku 2014 se 

objevuje, je otázka severu Kosova. Přetrvávající neochota srbských obyvatel respektovat 
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přítomnost EULEX na severu Kosova a mimo jiné i podpis Bruselské dohody mezi 

Kosovem a Srbskem vytvořily novou agendu mise, a to s názvem „Sever“. V souvislosti 

se soudnictvím byl problém ten, že na severu chyběla kosovská soudní infrastruktura a 

nebylo možné ji tam etablovat. I přesto, že se s novým mandátem mise měly přesunout 

pravomoci ze soudců EULEX na kosovské instituce, v severních srbských provinciích 

nadále zastávali soudní posty výhradně soudci EULEX.171 Mise dále měla za úkol 

integrovat srbské paralelní instituce na severu pod správu kosovských na základě 

požadavku Bruselské dohody.172 Otázka soudů byla vyřešena až za hranicí sledovaného 

období, a to podpisem dohody mezi Srbskem a Kosovem v roce 2015173 a Reis a Cierco 

uvádí, že kvůli limitovanému přístupu je sever Kosova považován za jedno z míst 

s nejvyšší kriminalitou v Kosovu.174 
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Závěr 
 

Tato práce se zabývá unikátním fenoménem, jakým je civilní mise Evropské unie 

s názvem EULEX v oblasti Kosova, konkrétně jejím působením na kosovskou policii a 

soudnictví. Prostřednictvím porovnání stavu institucí, jak byly popsány v programovém 

prohlášení mise EULEX z roku 2009 a stavu popsaného v roce 2014 a s přihlédnutím 

k sekundárním zdrojům se práce snažila nalézt odpověď na výzkumné otázky. Tezí práce 

je tvrzení, že mise hodnotí vývoj policie a soudnictví v letech 2008 až 2014 pozitivně, i 

přesto že kosovské instituce neprodělaly výrazné změny a očekávání EULEX nebyla ve 

sledovaném období naplněna. 

Mise EULEX se v roce 2014 vyjadřuje vůči svému počínání velmi optimisticky, 

což práce podkládá faktem, že se představitelé mise rozhodli ukončit svou exekutivní 

činnost a postupně přesunout pravomoci svěřené misi EULEX na kosovské instituce. Jak 

podle reportu Evropské komise, tak i podle soudců mise EULEX nebyly kosovské soudy 

připraveny plně převzít výkonné pravomoci. S tím bylo spojeno i vyšetřování 

organizovaného zločinu a korupce, což byly jedny z hlavních problémů, které 

zapříčiňovaly nestabilitu kosovských institucí prosazující právo. 

Na základě rozboru programových prohlášení EULEX je zřejmé, že mise samotná 

své dílčí úspěchy vyzdvihuje a problematickým oblastem, jakými jsou již několikrát 

zmíněné boj s organizovaným zločinem a korupce, dostatečně nereflektuje, či se jim 

vůbec nevěnuje. Oblasti, kde došlo k limitovanému či žádnému pokroku v reportech 

identifikují, ale k jejich budoucnosti se vyjadřují optimisticky. Prodloužení mandátu mise 

z roku 2014 do roku 2016 nepovažují za nezdar z hlediska nedosažení deklarovaných 

cílů, ale jako úspěch, protože dle nich obě dvě strany tak vyjadřují odhodlání 

spolupracovat dále na zlepšení kosovských institucí. Tento fakt je však logický, jelikož 

prezentovat svůj neúspěch není v jejich zájmu. Evropská komise se ve svých reportech 

sice staví kriticky k situaci soudnictví i policie v Kosovu, avšak nehodnotí přímo počínání 

mise EULEX samotné. Naproti tomu se řada autorů vyjadřuje k působení mise velmi 

kriticky. Mezi zmíněné patří například Andrea Lorenzo Capussela nebo autorky Liliana 

Reis a Teresa Cierco. 

Ve většině vybraných nedostatků kosovské policie nebo soudnictví, které mise 

identifikovala v reportu z roku 2009, nedochází k výraznému zlepšení v porovnání se 

stavem popsaným misí v roce 2014. Komunikace mezi KP a Státním zastupitelstvím není 

ani v roce 2014 na dostatečné úrovni, což brání efektivnímu vyšetřování případů. Systém 
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ochrany svědků rovněž nedospěl do takové fáze, aby jej mise mohla v roce 2014 označit 

jako kompletní a funkční. Systém kosovských nápravných zařízení nedosahuje takové 

úrovně, aby jeho vývoj byl misí samotnou považován za zdárně ukončený. Centrální 

orgán kosovského soudnictví Kosovská soudní rada i v roce 2014 vykazovala dle EULEX 

potřebu zacílit na implementaci přijatých strategických plánů, aby dokázala plnit svou 

ústřední funkci. Optimistická rétorika mise tedy není ničím opodstatněná, naopak ji 

zpochybňuje celá řada faktů.  

Zdaleka největším problémem pro KP i pro soudnictví byla korupce a 

organizovaný zločin. Příčinou neúspěšného počínání KP a zároveň i EULEX v boji 

s korupcí a finanční kriminalitou může být vysoká míra korupce a politického vlivu uvnitř 

vlastních struktur, kterou identifikovalo hned několik autorů. EULEX považuje počínání 

v této oblasti za pozitivní a vyzdvihuje dílčí úspěchy jako např. podpis Memoranda 

porozumění s KP. I přesto, že v Kosovu existují organizace pro boj s finanční 

kriminalitou, jejich činnost a ani spolupráce s misí EULEX nepřinesla větší pokroky. Za 

dobu působení mise se dokonce míra korupce v Kosovu zvýšila, což přímo odporuje 

poslání mise, tedy efektivně bojovat s finanční kriminalitou a snížit míru korupce 

v oblasti Kosova. 

EULEX je první civilní misí Evropské unie, která má takový rozsah kompetencí 

ve státních institucích prosazujících právo a tak početné personální obsazení. Z tohoto 

hlediska byly do mise vkládány velké naděje jak ze strany Kosova, tak i evropských 

struktur. Pochyby nad efektivitou mise vyvolávají otázku, zda vůbec má tak rozsáhlý 

projekt šanci uspět. Díky poradní činnosti EULEX zaznamenala alespoň dílčí úspěchy 

v posilování kosovských institucí, avšak exekutivní činnost mise se ukázala být velice 

nezdařilá a kosovským institucím nijak výrazně nepomohla. Proces budování státu 

s mezinárodní asistencí je dlouhodobým dějem a závisí na vůli a schopnostech obou 

aktérů. V případě Kosova však v tomto procesu byli aktéři tři – vývoj závisel i na regionu 

Severního Kosova. Nevole Srbů žijících v podstatě etnicky homogenním Kosovu bránila 

misi uplatňovat stejné principy po celém území, což způsobilo nejednotnost v operování 

mise.  
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Summary 
 

This bachelor thesis dealt with the unique phenomenon of civilian mission of 

European Union in Kosovo. In more detail, it dealt with missions’ operation in the area 

of Kosovar judiciary and police. By observation and evaluation of the situation of the 

Kosovar institutions, as it had been described in official EULEX programme reports from 

years 2009 and 2014, and with the comparison with the secondary resources, the study 

tried to prove the claim, that EULEX assesses the performance in police and judiciary 

between years 2008 and 2014 as positive, even though it did not achieve the declared 

goals and institutions had not undergone any significant changes. The Compact defined 

the deadline for achieving declared goals, which was set on June 2014. The prolongation 

of EULEXs’ mandate means, that objectives had not been achieved, which EULEX itself 

admitted in their Progress report in 2014. 

The most sensitive issues for Kosovo and its institutions are organised crime and 

rampant corruption. These factors hinder overall performance of the institutions and 

Kosovo itself. Unsolved problem of corruption in structures of Kosovo police and Kosovo 

justice system is not an environment for properly working institutions. Nevertheless, 

EULEX decided to transfer functions from their authorities to the Kosovar rule-of-law 

institutions with their new mandate beginning in June 2014. Overall, there are many 

critics of the mission, between the most expressive is Andrea Lorenzo Capussela, who 

analyses the acting of EULEX focusing on their executive function. 

The controversy about mission EULEX raises questions, if such ambitious 

projects can succeed. Executive functions of EULEX did not bring any improvement to 

Kosovar institutions. State-building process with international assistance may have long-

term duration and it depends on the will and capabilities of both actors. There were three 

actors in the case of Kosovo meaning the Serbian minority living in the North Kosovo. 

Unwillingness of Serbs in Kosovo hindered unified operating of EULEX.  
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