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Úvod

Konsociační demokracie, jakožto relativně nový typ demokratického politického 

systému, má své zastánce i odpůrce. Tato práce se však nebude zabývat konsociační 

demokracií samotnou, ale bude vždy vztažena na podmínky jedné konkrétní země -  

Bosny a Hercegoviny.

Hlavním cílem mé práce tedy není analýza konsociační demokracie jako takové, 

ale je jí schopnost se přenést do země, kde je  společnost strukturována nejen podle 

rozdílů sociálních, ale také náboženských a především národnostních. Zajímá mě, jestli 

je  v silách tohoto typu politického systému zajistit ve výše zmíněné zemi demokracii, 

zajistit, aby vedle sebe byly jednotlivé segmenty schopny koexistovat. Z tohoto důvodu 

budu tedy nejdříve analyzovat tři přístupy ke konsociační demokracii. Po této analýze, 

jež bude vždy spojena s konkrétními podmínkami panujícími v Bosně a Hercegovině, se 

pokusím vybrat ten přístup či přístupy, jenž by dané zemi nejvíce odpovídaly.

Po stanovení nej vhodnějšího přístupu se přenesu do praktické roviny 

konsociační demokracie a rozeberu je jí jednotlivé charakteristické rysy. Posléze budu 

sledovat jejich implementaci do bodů Ústavy Bosny a Hercegoviny.

Pro získání teoretických informací týkajících se konsociační demokracie budu 

využívat z primární literatury knihu Arenda Lijpharta Democracy in Plural Societies -  

A comparative Exploration  a jeho článek Consociational Democracy vydaný 

v periodiku World politics. Jako sekundární literatura mi poslouží Antologie světových 

politologů II., jejím iž autory jsou docentka Blanka Říchová a inženýr Aleš Lisa, 

a Přehled moderních politologických teorií, sepsaný opět Blankou Říchovou. Kromě 

těchto titulů předpokládám v závěru použití i knihy profesora Miroslava Nováka 

s názvem Jakou demokracii pro nové demokracie -  Konsensuální model, efektivita 

a kulturně homogenní země.

Na nalezení informací o politickém systému Bosny a Hercegoviny mi poslouží 

zejména dva tituly a to Komparace politických systémů, III., jež napsal docent a děkan 

Západočeské univerzity Ladislav Cabada a profesorka Vladimíra Dvořáková a dále 

Politické a ústavní systémy zem í středovýchodní Evropy, které mají za autora PhDr. 

Michala Kubáta a kolektiv, přičemž kapitola o Bosně a Hercegovině byla opět 

vytvořena Ladislavem Cabadou.
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Pro historické informace jsem  zvolila dvě vzhledem к této problematice zásadní 

knihy a to obě od stejného autora PhDr. Ladislava Hladkého: Bosna a Hercegovina -  

Historie nešťastné země a Bosenská otázka v 19. a 20. století.

Další nutné informace mi poskytně řada důležitých internetových odkazů. Bude 

se jednat například o webové stránky Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky či 

Úřadu vysokého představitele pro Bosnu a Hercegovinu. Ekonomické informace budu 

čerpat z velké části na serveru organizace CIA či portálu Evropské unie.

Jak již  bylo uvedeno v projektu práce, využívat budu metodu empirické analýzy.

Po lepším proniknutí do dané problematiky jsem  se rozhodla částečně změnit 

plánovanou osnovu uvedenou v projektu bakalářské práce. Změny se týkají rozboru 

jednotlivých orgánů obou entit. Pravděpodobně budu daleko větší pozornost věnovat 

orgánům celostátním, na kterých budu demonstrovat jednotlivé rysy aplikované 

konsociační demokracie. Další změny očekávám v zestručnění posledních kapitol. 

Určitě zachovám kapitolu o ekonomice státu jakožto podpůrném faktoru pro budování 

demokracie. Část zabývající se zdůvodněním nutnosti udržení konsociační demokracie 

na negativách případného rozpadu státu Bosna a Hercegovina vzhledem ke 

geografickému rozmístění jednotlivých národů z důvodu rozsáhlosti tohoto bodu 

pravděpodobně vynechám. A to zejména proto, že by problematika složitého rozmístění 

jednotlivých národu měla být zmíněna v jiné části práce. Zestručnění, nikoli vypuštění, 

také předpokládám v souvislosti s poslední kapitolou, kterou bych chtěla zaměřit na 

aktuální vývoj v zemi a to vývoj zejména v souvislosti s úsilím o vstup země do Bosny 

a Hercegoviny.
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1 Definice konsociační demokracie

Stejně jako rozeznáváme různá pojmenováni této teorie, existuje i zjevný rozdíl 

v jednotlivých jejích pojetích. Každé pojetí se v podstatě vyznačuje stejným základem, 

avšak celkově klade důraz na jiný faktor.

Pro politologa V. R. Lorwina je typické používání termínu segmentovaný či 

vertikální pluralismus. Autor tím zdůrazňuje strukturu dané společnosti, na kterou chce 

teorii aplikovat. Německý politolog G. Lehmbruch pro změnu používá název proporční 

nebo konkordantní demokracie, čímž chce vyjádřit svůj důraz na nutnost politického 

řešení konfliktu. Pravděpodobně nejznámějším výrazem je termín konsociační 

demokracie, charakteristický pro nizozemského politologa Arenda Lijpharta. Tento 

pojem jsem  se také rozhodla používat ve své práci.

Z jednotlivých přístupů výše zmíněných autorů postupně vzešla tři zásadní pojetí 

teorie konsociační demokracie. Jak již  bylo řečeno, základ teorie je  vždy stejný, avšak 

přístupy se liší tím, co jejich autoři považují za zásadní. Těmito třemi pojetími jsou: 

konsociační demokracie jako specifický typ sociální struktury, konsociační demokracie 

jakožto model chování elit a konsociační demokracie jako forma politické kultury, 

vycházející ze specifických historických podmínek.

LI Konsociační demokracie jako specifický typ sociální 
struktury společnosti, aplikace tohoto typu na podmínky 
v Bosně a Hercegovině

Zabýváme-li se konsociační demokracií jakožto specifickým typem sociální 

struktury společnosti, naší snahou je  zdůraznit rozdíly ve stupni je jí segmentace. Jedná 

se o odlišnosti náboženské, jazykové, etnické, kulturní či sociální.2 To, že se určitá 

společnost vyznačuje štěpením (cleavage), nás však ještě nesmí přimět к tomu, 

abychom ji, resp. je jí politický systém, hodnotili jako konsociační demokracii ve smyslu 

specifického typu sociální struktury společnosti. Konstatování existence štěpných linií 

nestačí. Tyto linie musejí mít hlubší význam. Člověk svou příslušností к dané skupině, 

jejíž členové se vyznačují náboženskou, jazykovou či ideologickou totožností, musí

1 Říchová., B.: P řeh led  m oderních po lito log ických  teorií, Portál, Praha, 2000 , s. 198-199

2 Říchová., B.: P řeh led  m oderních po lito log ických  teorií, Portál, Praha, 2000, tamtéž
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získat víc, než jen naplnění pocitu sebeidentifikace. Hranice vytvořené na základě 

štěpení musejí být schopny zajistit přímo kulturně-politickou orientaci, výhled do 

budoucna. Podporujícím faktorem v této oblasti je  dle Arenda Lijpharta samostatnost 

jednotlivých segmentů a jejich co nejnižší úroveň komunikace.3 Jednotliví příslušníci 

nepotřebují být v kontaktu s někým, od koho se svými názory, vyznáním či politickou 

orientací naprosto odlišují. Od toho tu mají své elity, které mají zprostředkování 

kontaktu dostatečně zajistit. Jejich činnosti se však budu věnovat v jiné části práce.

V této souvislosti politolog Kenneth D. Rae přibližuje několik myšlenek z práce 

dalšího autora - V. R. Lorwina. Dle něj je  pro segmentovaný pluralismus zásadní, aby 

štěpení společnosti bylo podstatné a trvalé. Jak již bylo výše zmíněno, stejně jako 

Lijphart, tak i Lorwin zastává názor, dle kterého musejí štěpné linie charakteristické pro 

danou společnost poskytovat specifickou a trvalou kulturní orientaci nebo světový 

názor. Lorwin hovoří přímo o raison d'etre, jehož smyslem je  to, aby segmentace 

společnosti byla uchována.4 Dalším pojmem, který Lorwin v oblasti konsociační 

demokracie jakožto specifické struktury společnosti používá je  termín fam ilies 

spirituelles. Lorwin s tímto pojmem hovoří o nutnosti jednotlivých segmentů zachovat 

si vlastní způsob života.5 Pojem families spirituelles, doslovně přeložený jako duchovní 

rodiny, lze v přeneseném významu chápat jako něco duchovního, co klidně můžeme 

nazvat rodinou, přičemž kromě rodiny se stejně tak může jednat o konkrétní církev nebo 

politickou stranu. V každém případě nám tato „rodina“ poskytuje duchovní zázemí, 

hodnoty, které jsm e ochotni vyznávat a celkově jistotu do dalších let. Jiná „rodina“, 

tedy jiná církev či politická strana orientující se na zájmy například jiného národa, než 

ke kterému patříme my, naši jistotu ohrožuje. Usiluje totiž o nahrazení našich 

dosavadních uznávaných a naprosto vyhovujících hodnot hodnotami, které jsou pro nás 

cizí a nepřijatelné.

V případě Bosny a Hercegoviny se jedná zejména o diference etnické a rozdíly 

v oblasti náboženství. Bosenskou společnost tvoří tři národy: Bošnjaci (Muslimové), 

Srbové a Chorvaté. Celková populace země je uváděna různě. Podle některých zdrojů je

3 Ř íchová., B.: P řeh led  m oderních po lito log ických  teorií, Portál, Praha, 2000, s. 204

4 Ř íchová, B.: A ntologie světových  po lito logů  li , N akladatelství V ysoké školy ekonom ické-O econom ica, 

Praha, 1995, s. 37

5 Říchová, B.: A nto log ie  světových  po lito logů  II, N akladatelství V ysoké školy ekonom ické-O econom ica, 

Praha, 1995, s. 38
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počet obyvatel nižší, zhruba 3 832 3 0 16 u jiných se číslo dostává až na 4 025 476 

obyvatel, přičemž z toho představují 52% Bošnjaci, 35% Srbové a 14% Chorvati.7 

Bošnjaci vyznávají islám, pro Srby je charakteristické pravoslavné křesťanství a většina 

Chorvatů je  katolická. Území Bosny a Hercegoviny je na základě Daytonské dohody 

z roku 1995 rozděleno mezi dvě entity: M uslimsko-Chorvatskou Federaci Bosny 

a Hercegoviny a Republiku srbskou. Distrikt Brčko je součástí obou entit.

Zaměřme se nyní na etnickou segmentaci společnosti. V otázce rozmístění 

jednotlivých národů hraje neopomenutelnou roli tzv. osmanské období v historii země. 

Turci pronikli na území Bosny a Hercegoviny v roce 1463, kdy v čele jejich vojska stál 

sultán Mehmed II.. Ten postupně dobyl téměř celou Bosnu a posléze i Hercegovinu. 

Část území stačil zachránit Matyáš Korvín, který však se svým vojskem dorazil pozdě 

a postup Turků už nemohl zastavit.8 Ti tedy okupovali území Bosny a Hercegoviny více 

než čtyři sta let plných nekončících střetů. Válečné konflikty během 17. a 18. století 

způsobily velké promíšení tamějšího obyvatelstva. Do oblastí na západě a severu 

Bosny, které byly boji nejvíce zničeny a kde původně žilo převážně katolické 

obyvatelstvo, byli přesidlováni obyvatelé zejména pravoslavného vyznání, jejichž 

většina žije hlavně na východě země.9 V osmanském období Bosny se zároveň posiloval 

počet muslimského obyvatelstva. Důvodem bylo z velké části jejich vyhánění z oblastí 

Uher, Chorvatska, Slavonie a Dalmácie. К  vyhánění muslimů docházelo zejména po 

uzavření Karlovického míru v roce 1699, kterým byla ukončena tzv. Velká válka 

Rakouska s Tureckem. Uprchlíci se usazovali zejména na západě země. To vyhovovalo 

turecké vládě. Dané oblasti na západě, osídlené hlavně muslimy, se staly hlavními 

opěrnými body v turecké obraně. Právě zde vznikly největší obranné pevnosti jako 

pevnost v Bihaci nebo Cazinu. V této době naopak křesťanské, resp. katolické 

obyvatelstvo nebojácně vyjadřovalo svou podporu Rakousku. Po Karlovickém míru, na 

základě kterého zůstala hranice mezi Tureckem a Rakouskem na řece Sávě, však ze 

strachu, že se jim  budou muslimové mstít, raději prchali do konfesně spřízněného

6 www .bosna.unas.cz/bosnadnes.htm l (datum stažení: 20. 4. 2006)

7 Hladký, L.: Bosna a H ercegovina  -  zem ě znám á i neznáni, in: N a východ, Občanské sdružení na východ  

od A še, Praha, 2005 , s. 23

8 Hladký, L.: B osenská otázka v 19. a  20. sto letí, mezinárodní politologický ústav M asarykovy univerzity, 

Brno, 2005 , s. 41

9 Hladký, L.: Bosna a H ercegovina -  zem ě znám á i neznáni, in: Na východ, Občanské sdružení na východ  

od A še, Praha, 2005 , s. 24
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Chorvatska.10 Do konce 18. století tak muslimské obyvatelstvo v Bosně převažovalo. 

Situace se změnila ve prospěch křesťanů až během 19. století, kdy bylo území země 

zasaženo morovými epidemiemi, kterým podléhalo zejména městské obyvatelstvo 

tvořené z velké části právě muslimy. Pro křesťany situace neznamenala tak velké ztráty 

a to zejména z důvodu jejich převažujícího života na venkově.11 S rostoucím počtem 

křesťanského obyvatelstva (definitivně převažovali v druhé polovině 19. století) 

a neustále slábnoucí moci Porty12, rostl zároveň i počet případů důsledného vyhánění 

muslimů a to zejména z oblastí obývaných Srby.13 Relativní klid, co se přesunů 

obyvatelstva týče, nastal po okupaci Bosny a Hercegoviny Rakouskou monarchií. Ta 

získala nejdříve na Berlínském kongresu roku 1878 mandát к okupaci země, kterou 

posléze provedla roku 1918. Pro období Královské Jugoslávie je  typická snaha 

představitelů Bosny a Hercegoviny o udržení si alespoň částečné autonomie. Na základě 

nové správní reformy z července 1921 byla země rozdělena do šesti krajů s vlastní 

správou a jako prostředník mezi centrem a těmito kraji fungovala Oblastní správa pro 

Bosnu a Hercegovinu.14 Ta však byla posléze po další správní reformě z října 1929 

zrušena a území Bosny a Hercegoviny bylo rozděleno mezi čtyři z celkem devíti 

bánovin, přičemž rozdělení bánovin bylo nastaveno tak, aby v šesti převažovali Srbové.

Další změny v etnickém složení obyvatelstva země s sebou přináší Druhá 

světová válka. Koncentrační tábory, jež byly zpočátku zřizovány zejména na území 

Nezávislého státu Chorvatska, jehož součástí bylo v této době i území Bosny 

a Hercegoviny, systematicky likvidovali tisíce chorvatských a bosenských Srbů.15

Z hlediska etnického rozložení obyvatel Bosny a Hercegoviny v následujícím 

období historie země musí být uveden vznik Federativní lidové republiky Jugoslávie 

dne 29. listopadu 1945. Bosna a Hercegovina se stala jednou ze šesti republik federace. 

Posléze, konkrétně v 60. a 70. letech, došlo к uznání Bošnjaků, tedy bosenských 

muslimů, za samostatný národ Muslimů. Nejdůležitější však na tomto novém státním

10 Hladký, L.: Bosna a H ercegovina  -  H istorie neštastné zem ě, N akladatelství D oplněk, Brno, 1996, s. 34

11 Hladký, L.: B osna a H ercegovina  -  zem ě znám á i neznáni, in: Na východ, Občanské sdružení na 

východ od A še, Praha, 2005 , s. 25

12 Termín pro osm anskou vládu v B osně a H ercegovině

13 Hladký, L.: B osna a H ercegovina -  H istorie neštastné zem ě, N akladatelství D oplněk, Brno, 1996, s. 36 

a 39

14 Hladký, L.: Bosna a H ercegovina -  H istorie neštastné zem ě, N akladatelství D oplněk, Brno, 1996, s. 66

15 Hladký, L.: Bosna a H ercegovina -  H istorie neštastné zem ě, N akladatelství D oplněk, Brno, 1996, s. 80
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uspořádání jsou jeho důsledky pro obyvatelstvo Bosny a Hercegoviny. Země se 

rozvíjela jak po stránce kulturní, tak hospodářské. Změny se staly příčinou větší 

mobility občanů, což mělo za následek rozsáhlé promíšení společnosti. Celkově se v té 

době zmírnily jak  během války ostré konfesionální rozdíly, tak etnické či sociální 

diference.16 Tento pozitivní trend ve společnosti však neměl dlouhé trvání. Rozpad 

federace logicky nejvíce negativně pocítila právě heterogenní Bosna a Hercegovina 

charakteristická svou etnickou a náboženskou promíšeností. Oblasti země, kde žily 

jednotlivé národy, se z velké části překrývaly. Nejvíce se jednalo o Srby a Bošnjaky. 

Oba národy obývaly zejména severozápad, sever a východ zem ě17 A) B). O nic jednodušší 

nebyla situace Chorvatů, kteří žili hlavně na severu, ve středu a na jihozápadě země, 

tedy nejblíže hranicím samostatného Chorvatska.18 C)

Spojme nyní teorii s výše uvedenými fakty. V případě Bosny a Hercegoviny lze 

s naprostou jistotou konstatovat existenci segmentované společnosti. Štěpné linie jsou 

v oblasti konfesní a etnické příslušnosti. V poslední době lze uvést i štěpnou linii 

jazykovou. Zabývat se tím, do jaké míry je  tato linie přirozená či uměle vytvořená, 

momentálně není nutné. Otázkou ale je, do jaké míry jsou hlavní dělící faktory 

společnosti, tedy náboženství a národnost, faktory vytvářející pro obyvatele určitý 

raison d'etre, tedy světový názor, výhled do budoucna. Další otázkou může být, zd a je  

pro obyvatele, kteří v určitých historických epochách dokázali celkem poklidně žít 

dohromady, spolupracovat, dokonce uzavírat řadu společných manželství, a to zejména 

právě ve zmíněném období Federativní lidové republiky Jugoslávie, prospěšné jejich 

vzájemnou izolaci udržovat či prohlubovat. Fakt, že občané Bosny a Hercegoviny 

v historii byli schopni spolupracovat, popírá tvrzení výše zmíněného Lorwina, dle 

kterého musí být segmentace podstatná a hlavně trvalá. O trvalou segmentaci v případě 

Bosny a Hercegoviny nejde. Stupeň segmentace společnosti v této zemi není stálý, 

neměnný či trvalý. Kromě neustále se měnících vzájemných vztahů mezi příslušníky 

jednotlivých národů a tudíž i konfesí к tomu přispívá i jejich územ ní rozptýlenost. 

Územní rozptýlenost je jednou z hlavních charakteristik Bosny a Hercegoviny. Z tohoto

16 Hladký, L.: B osna a H ercegovina  -  zem ě znám á i neznáni, in: Na východ, Občanské sdružení na 

východ od A še, Praha, 2005 , s. 26

17 http://w w w .unhcr.ba/m aps/02/B os_population_C ensusl991.PD F;

http://w w w .unhcr.ba/m aps/02/Ser_population_C ensusl991.PD F (datum stažení: 20. 4 . 2006)

18 http://w w w .unhcr.ba/m aps/02/C ro_population_C ensusl991.PD F (datum stažení: 20. 4 . 2006)
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důvodu jsem  výše zmiňovala jednotlivé historické etapy, ve kterých docházelo 

к přesunům obyvatelstva a to jak  v negativním (odvozy chorvatských a bosenských 

Srbů do koncentračních táborů...), tak pozitivním (uzavírání smíšených manželství, 

stěhování za prací...) smyslu. Ve většině oblastí se na základě těchto výše popsaných 

událostí najdou příslušníci jak  všech tří konfesí, tak národností. Těžko lze potom 

v takovém případě hovořit o trvalém štěpení, o přirozeném rozdělení jednotlivých 

segmentů tak, aby dokázaly žít naprosto odděleně od sebe, tedy na sobě nezávisle.

Zpět však ke dvěma nadneseným otázkám. Jak již  bylo řečeno, Bosna není zemí 

s přirozenou segmentací jednotlivých jejich segmentů, ba naopak, typická je  pro ni 

jejich vzájemná promíšenost, kterou lze doložit na jednotlivých případech z historie 

země, což již bylo provedeno. Negativní důsledky této vzájemná promíšenosti se 

vyhrotily zejména během občanské války v letech 1992 -  1995. Místo snahy zachovat 

míru koexistence zajišťující pro všechny strany výhodnou kooperaci, se dostavila 

nenávist doprovázená neskutečně krutým násilím páchaným všemi stranami. Násilím, 

které často přerostlo přímo v etnické čistky, jejím iž oběťmi se stávali mnohokrát 

příslušníci civilního obyvatelstva. Z tohoto důvodu lze hodnotit implementaci 

konsociační demokracie implikující oddělení jednotlivých segmentů jako vhodné 

a nutné řešení zajišťující naplnění alespoň základního cíle, kterým je  konec válčení.

Odpovědi na položené otázky jsou tedy následující. Obyvatelstvo Bosny 

a Hercegoviny je  charakteristické svými štěpnými liniemi. Vnitřní segmentace, tedy 

rozčlenění společnosti, není sice trvalá, zato však tvoří nepostradatelnou součást životů 

občanů země. Lpění Bošnjaků, Chorvatů a Srbů na svém vyznání a zejména na své 

národnosti je podstatným faktorem podílejícím se na utváření jejich identity. Jako 

dostatečný důkaz nám mohou sloužit výše zmíněné záznamy z Druhé světové války 

a posléze z války občanské. Z tohoto důvodu tedy lze považovat segmentaci jako 

směrodatnou, určující jejich vzájemné vztahy a mající veliký vliv na míru jejich 

koexistence.

Abychom odpověděli na druhou otázku, je  nutné opět vyzdvihnout některé 

důležité události z historie země. Vrátíme-li se do doby před příchodem Turků, tedy 

zhruba před rok 1463, stojí před námi středověká Bosna jakožto celkem prosperující stát 

za vlády příslušníků rodu Kotromaniců a to Štěpána II. Kotromanice a posléze zejména 

Tvrtka I. Kotromanice, kterému se dokonce podařilo zajistit nezávislost Bosny jako 

samostatného státu. Za jejich vlády se dokázalo bosenské obyvatelstvo do velké míry
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sjednotit. Přijalo a užívalo pro své vlastní oslovení název Bosňané.19 Situace však 

netrvala dlouho. Hned další panovník po Tvrtku I. Kontromanicovi se již musel podřídit 

uherskému králi i tureckému sultánovi. Situace se vyhrotila za Štěpána Tomaševiče, 

který už tlaku Turků neodolal a Bosna se dostala do područí Osmanské říše.20

Jako další ukázka spolupráce obyvatelstva lze uvést existenci tzv. bogomilů 

v období středověku. Tento termín, tzv. sekta bogomilská, se objevuje ve 12. století, 

v době, kdy je  Bosna spravována báném Kulinem. Jednalo se o heretické učení, které se 

postupně rozrostlo až v tzv. Církev bosenskou. Ta sice nepůsobila vyloženě jako církev 

státní, ale přesto se к ní většina obyvatel přihlásila a to zejména z řad bosenských 

šlechticů a mimojité také samotná bán Kulin a jeho rodina. Tato instituce, tolik 

nenáviděná oficiálními představiteli katolické církve za své byť mírné odchylky od 

oficiální věrouky, tedy působila jako jeden ze sjednocujících faktorů bosenské 

středověké společnosti a je jí struktury byly také po celé období středověku zachovány.21

V této souvislosti není nutné uvádět další příklady kooperace obyvatelstva všech 

národností a konfesí. Důležitý je především fakt, že obyvatelé Bosny a Hercegoviny 

byli schopni ve své historii spolupracovat. Další příklady podrobně rozeberu v jedné 

z dalších kapitol, kde jejich analýza bude nalezne své opodstatnění.

Co se tedy vhodnosti zachování segmentace týče, jak již bylo řečeno, oddělení 

jednotlivých segmentů bezprostředně po občanské válce bylo naprostou nutností. Pro 

zastavení vzájemného krveprolévání muselo být zvoleno řešení, jehož důsledkem bylo 

oddělení příslušníků jednotlivých národností a konfesí do takové míry, aby byl jejich 

kontakt minimalizován na co největším počtu oblastí. Hovoříme-li však o prohlubování 

segmentace, odpověď na otázku týkající se je jí vhodnosti je  už jiná. V případě Bosny 

a Hercegoviny, pokud bereme v potaz výše zmíněná historická období a jejich 

charakteristické znaky, by bylo pravděpodobněji prospěšnější posléze, tedy po dosažení 

primárního cíle, nepodporovat sociální segmentaci. Naopak by se mělo navázat na ty 

historické epochy, jež se vyznačovaly vysokou mírou kooperace a vzájemné tolerance.

19 Hladký, L.: Bosna a H ercegovina -  H istorie neštastné zem ě, N akladatelství Doplněk, Brno, 1996, s. 

18-19

20 Hladký, L.: B osna a H ercegovina  -  H istorie neštastn é zem ě, N akladatelství D oplněk, Brno, 1996, s. 22

21 Hladký, L.: B osenská otázka v 19. a  20. sto le tí, mezinárodní politologický ústav M asarykovy  

univerzity, Brno, 2005 , s. 35
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1.2 Konsociační demokracie jako model chování elit, role elit 
v Bosně a Hercegovině

Druhým z celkově tří pojetí konsociační demokracie je  je jí chápání jako model 

chování elit. V této souvislosti Arend Lijphart uvádí tři hlavní požadavky souvisejícím 

s chováním elit. Tyto požadavky jsou nezbytné proto, aby byla konsociační demokracie 

úspěšně zavedena a posléze především fungovala. První z podmínek je schopnost elit 

slaďovat výrazně odlišné zájmy a požadavky subkultur.22 To znamená, že elity musejí 

vytvářet takové projekty (jež byl vedly к alespoň částečnému řešení aktuálních 

problémů), které by byly přijatelné pro všechny přítomné segmenty tvořící danou 

společnost země. Pokud chtějí elity spolupracovat, musejí však do velké míry nehledět 

na hranice svých subkultur a pokusit se tyto hranice překročit. Výsledkem tohoto 

překonání je  potom spolupráce mezi vzájemně proti sobě stojícími elitami. Zde však 

Lijphart uvádí další, tedy již třetí podmínku a to ochotu elitních představitelů 

jednotlivých subkultur uchovat daný systém a skrze své kroky, tedy skrze výše 

zmíněnou spolupráci se dopracovat к posílení soudržnosti a celkově stability systému.

V čem však tkví zásadní význam této vzájemné ochoty ke kooperaci? Představitelé 

jednotlivých elit si, na rozdíl od většinové obyvatelstva, uvědomují riziko, které plyne 

z politické fragmentace. Toto uvědomění elit pokládá Lijphart za čtvrtou podmínku 

nezbytnou pro implementaci konsociační demokracie.24 Jde o to, že riziko, které by 

s sebou fragmentace přinesla je  obrovské. Elity ale nejsou ochotny vystavit tomuto 

riziku obyvatelstvo, které reprezentují, tedy danou subkulturu, jejím iž jsou zástupci. 

Hlavním důvodem jejich chování je snaha vyhnout se nebezpečí, které z fragmentace 

vyplývá. Jejím důsledkem totiž může být i navrácení se do původního stavu, tedy stavu 

před zavedením konsociační demokracie, což by znamenalo konec míru a obnovení 

válečného stavu mezi příslušníky obyvatel jednotlivých segmentů.

Kromě těchto 4 opravdu zásadních podmínek Lijphart dále rozebírá konsociační 

demokracii pojatou s důrazem na chování elit do větší hloubky. Základem jeho rozboru 

jsou tři roviny vztahů ve společnosti: vztahy mezi subkulturami na úrovni elit, vztahy 

mezi

22 Lijhpart, A.: C onsocia tion al D em ocracy, in: W orld Politics, vol. 21 , 1969, s. 216

23 Říchová., В.: P řeh led  m oderních po lito log ických  teorií. Portál, Praha, 2000, s. 205

24 Lijhpart, A.: C onsocia tion al D em ocracy, in: W orld Politics, vol. 21, 1969, s. 216
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subkulturami na úrovni mas a vztahy mezi elitami a masami uvnitř každé 

subkultury.25

V souvislosti s první rovinou vztahů, tedy mezi příslušníky elit jednotlivých 

subkultur, Lijphart hovoří o třech důležitých faktorech, jež působí pozitivně na 

uchování konsociační demokracie. Prvním z nich je situace vnějšího ohrožení.26 Jde

o to, že společný nepřítel je  společný problém, a tudíž implikuje společnou obranu. Nutí 

tedy ke kooperaci. Představitelé subkulturních elit si jsou dostatečně vědomi výhodnosti 

stavu jejich sjednocené akce. Dohromady jsou silnější a schopnější se třetí straně 

ubránit v kratší době. Pokud tedy toto ohrožení ze třetí strany permanentně existuje, 

vytváří se tak stálý tlak na elity, který je  spolupracovat nutí. Kromě elit však tento tlak 

má svůj význam i mezi masovým obyvatelstvem. Jedná se o sjednocující faktor, který 

má stejně jako u elit i u většiny společnosti dané subkultury sjednocující účinky.

Jestliže mají elity dané skupiny spolupracovat, vhodnější je, pokud jednotliví 

představitelé vystupují jako reprezentanti skupin charakteristických svoji poměrně 

stejnou velikostí. Lijphart tento faktor nazývá jako tzv. vícečetná rovnováha sil mezi 

subkulturami.27

Pokud proti sobě stojí partneři, kteří si jsou vědomi své stejné síly, vyvarují se 

raději přímému střetu a jako rovnocenní soupeři dají přednost určitému typu 

konsensuálního řešení. Válka jako řešení jejich nepřátelského vztahu je v tomto případě 

zbytečná. Pouze by vedla к zakořeněnosti daného stavu, jednotlivé strany by měly 

zhruba stejné ztráty a situace by při vyhlášení příměří vypadala v podstatě stejně jako na 

začátku konfliktu.

V souvislosti s kooperací elit je  výše zmíněný tlak na ně hodnocen jako 

pozitivní. I přesto však je nutné brát v úvahu negativní důsledky příliš velkého tlaku na 

rozhodovací aparát. Ideální situace pro konsociační demokracii a je jí dlouhotrvající 

fungování je  existence více relativně stejně velkých a zároveň stejně silných segmentů 

ve společnosti.28 Pokud však situace není ideální a dané skupiny si rovné v mnoha 

ohledech nejsou, vyvstávají zde potenciální překážky rodícího se konsensuálního 

uspořádání. Jako příklad lze uvést situaci, kdy určitý problém, například

25 Lijhpart, A.: C onsocia tional D em ocracy, in: W orld Politics, vol. 21, 1969, s. 216

26 Lijhpart, A.: C onsocia tion al D em ocracy, in: W orld Politics, vol. 21, 1969, s. 217

27 Lijhpart, A.: C onsocia tion al D em ocracy, in: W orld Politics, vol. 21, 1969, s. 217

2S Říchová., В.: P řeh led  m oderních po lito log ických  teorií. Portál, Praha, 2000, s. 206
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nezaměstnanost, není sdílen všemi segmenty společnosti. V případě, že se problém týká 

pouze několika mála slabých skupin, hrozí zde zablokování systému jejich strany 

z důvodu lhostejnosti a neochoty ostatních, významnějších skupin podílet se na řešení 

společně.

Kromě těchto uvedených faktorů nelze opomenout další podmínku, kterou je 

zvyk.29 Pokud si představitelé elit jednoduše zvyknou na to, že spolu musí 

spolupracovat, protože jinak se celý systém zablokuje a výsledný stav nebude pozitivní 

jak pro druhé, tak hlavně ani pro ně, celý systém se posouvá kupředu. Elity se již 

naučily jednak tak, aby výsledkem jejich činnosti byl konsensus přijatelný pro všechny 

účastnické strany.

V této souvislosti je  vhodné zmínit článek „Strategická nejednoznačnost 

a politická změna v postkomunistické Evropě“ . Autoři zde mimojiné rozebírají 

konsensus, jenž pro ně představuje součást procesu demokratizace. Demokracie však 

není následek konsensu, ale nastoluje se až po dosažení po sobě následujících konsensů.

S tím, že lze rozlišit „první konsensus“ jakožto shodu na minulosti, dále „druhý 

konsensus“, který lze vysvětlit jako shodu na prozatímních pravidlech hry, a nakonec 

„třetí konsensus“ neboli shoda na konečných pravidlech hry.30

V případě Bosny a Hercegoviny je  situace trochu komplikovanější. Domnívat se, 

že by se představitelé jednotlivých elit shodli na minulosti je příliš naivní. Zejména 

pokud máme na mysli shodu ohledně hranic jednotlivých státních útvarů. Přesto se však 

země dopracovala к tzv. druhému konsensu, tedy elity se dokázaly, sice pod 

mezinárodním tlakem, ale přeci, dohodnout na prozatímních pravidlech hry. Tato 

pravidla ztělesňuje Daytonská dohoda, resp. Ústava Bosny a Hercegoviny jakožto čtvrtá 

příloha dokumentu. Jako třetí konsensus, resp. snahu se к němu dopracovat, lze chápat 

pokus tuto ústavu reformovat, a nastolit tak konečná pravidla pro fungování země.

Posuňme se nyní ke druhé rovině vztahů., tedy mezi subkulturami navzájem. 

Zejména v počátcích konsociační demokracie je  nezbytné, aby jejich vzájemný kontakt 

byl eliminován na minimum.31 Masové obyvatelstvo se nepotřebuje stýkat navzájem, 

jejich kontakt za ně zprostředkují jejich elity, zástupci vybraní к jednání na vyšší 

úrovni. Jedná se o reprezentanty, pro něž je  charakteristická především vůbec schopnost

29 Ř íchová., B.: P řeh led  m oderních po lito log ických  teorií, Portál, Praha, 2000, s. 206

30 http://w w w .cepsr.cz/clanek.php?ID =164 (datum stažení: 17. 5. 2006)

31 Lijhpart, A.: C onsocia tion al D em ocracy, in: W orld Politics, vol. 21, 1969, s. 220-1
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kooperace, kterou se masy jednoznačně nevyznačují. M asa je  příliš jednoduchá, plna 

emocí a zejména v oblastech, kde je mírové uspořádání dosaženo po dlouholetých 

bojích, se ani nemůže očekávat, že by příslušníci jednotlivých Subkultur byli nakloněni 

užším vzájemným vztahům. Lze však očekávat úplně opačný stav. Pokud by se jejich 

vzájemnému kontaktu nezabránilo a skupiny, vyznačující se naprosto odlišnými zájmy, 

by nebyly v kontaktu pouze v té míře, kterou by jim  zajistily jejich elity, hrozí, že se 

jejich antagonismus ještě více posílí.32

Vztahy mezi jednotlivými subkulturami by tedy měli být na co nejnižší úrovni. 

Co se však jejich vnitřní struktury týče, situace je  naprosto opačná. V tomto případě se 

vyžaduje co největší sjednocenost, soudržnost celého segmentu.33 Elity zastupující 

danou skupinu si musí být jisté, že za nimi stojí lidé názorově jednotní, kteří mu kdykoli 

vyjádří svou podporu. Tato jistota během vyjednávacího procesu s příslušníky jiných 

elit naprosto zásadní, protože dovoluje danému reprezentantovi přistoupit i ke krokům, 

které na první pohled nejsou pro jeho skupinu zrovna nej výhodnější. Pokud však takový 

reprezentant disponuje danou důvěrou, kterou mu jím  zastupující obyvatelstvo svěřilo, 

může si být jistý, že i přes zdánlivou negativnost, bude návrh vnímán pozitivně. Masa 

svému zástupci věří, je přesvědčena, že on, jakožto jejich zmocněnec, bude vždy jednat 

v jejich zájmu, v jejich prospěch, i když to nemusí tak na první pohled vypadat. Pokud 

jsou však rozhodnutí příslušníka elity opravdu radikální, řešením není nic jiného, než 

jeho alternace.

1.2.1 Vztahy mezi bosnjackými, chorvatskými a srbskými elitami

Vztahy mezi elitami jednotlivých segmentů byly po celou historii země 

poznamenány jednou důležitou okolností. Jedná se o sousedství Bosny a Hercegoviny 

na západě s Chorvatskem a na východě se Srbskem. Z tohoto faktu lze logicky odvodit 

neustálou orientaci bosenských Chorvatů na Chorvatsko a bosenských Srbů na Srbsko. 

Tato orientace se do velké míry projevovala v jednání elit zastupujících jednotlivé 

národy a to ve formě prosazování velkochorvatské, resp. velkosrbské idey. Za jediný 

státotvorný segment by tedy šlo na základě výše popsané skutečnosti považovat 

Muslimy, resp. jejich zástupce. Jako hlavní reprezentant tohoto segmentu vystupoval

’2 Ř íchová., B.: P řeh led  m oderních polito log ických  teorií, Portál, Praha, 2000, s. 207

33 Lijhpart, A.: C onsocia tional D em ocracy, in: W orld Politics, vol. 21, 1969, s. 221
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v moderní historii Bosny a Hercegoviny Alja Izetbegovic. Koncem března 1990 to byl 

také on, kdo v Sarajevě společně s 39 dalšími lidmi založil Stranu demokratické akce 

(SDA).34 Podobný vývoj nastal i na straně bosenských Srbů. O čtyři měsíce později, 

přesně 12. července 1990 byla opět v Sarajevě založena Srbská demokratická strana 

Bosny a Hercegoviny (SDS BaH), do jejíhož čela byl postaven Radovan Karadžič. 

Chorvaté také neváhali a založili Chorvatské demokratické společenství Bosny 

a Hercegoviny (HDZ BaH), jejím ž předsedou se stal Davor Perinovic.35 Tyto strany 

přímo triumfovaly v parlamentních volbách v roce 1990 a staly se tak rozhodujícími 

zástupci jednotlivých bosensko-hercegovských národů.

Na základě předvolebních aktivit těchto stran36 by se mohlo zdát, že jsou 

schopny i následné kooperace. Opak byl bohužel pravdou, což odhalil následující vývoj. 

Jednotliví straničtí funkcionáři nebyli schopni spolu navzájem spolupracovat. Vždy 

uznávali pouze svého hlavního reprezentanta. Z tohoto důvodu docházelo к situacím, že 

ministerstva, která vedla HDZ BaH, neposlouchala Izetbegoviée nebo Srbové pro 

změnu předsedu vlády Chorvata Pelivana. Hlavní problém však představoval důsledek 

této vzájemné ignorance. Nedůvěra nezůstávala pouze na úrovni stran, ale postupem 

času se přenášela také mezi obyvatelstvo.37 Negativní situaci v Bosně a Hercegovině 

posilovaly události ze sousedního Slovinska, resp. Chorvatska. Kvůli střetům těchto 

zemí s jednotkami Jugoslávské lidové armády (JLA) prchali zejména chorvatští Srbové 

do Bosny a Hercegoviny. Zároveň docházelo к tomu, že stále častěji bylo chorvatské 

území ostřelováno jednotkami JLA z bosenské strany. I přes tyto okolnosti se 

Předsednictvo Bosny a Hercegoviny snažilo v tomto konfliktu vystupovat neutrálně, 

a proto rozhodlo zakázat vysílání odvedenců rodem z Bosny a Hercegoviny do boje, což 

však bylo ze strany JLA často porušováno.38 Situace se neustále zhoršovala a to až do

14 Hladký, L.: Bosna a H ercegovina -  H istorie neštastné zem ě, N akladatelství D oplněk, Brno, 1996, 

s. 126

35 Hladký, L.: Bosna a H ercegovina -  H istorie neštastné zem ě, N akladatelství D oplněk, Brno, 1996, 

s. 131

36 Strany se před volbam i dohodly, že se budou podporovat, nem ěly však žádný společný politický  

program, jediným  sm yslem  této vzájem né podpory byl sdílený odpor proti komunistům

37 Hladký, L.: Bosna a H ercegovina  -  H istorie neštastné zem ě, N akladatelství D oplněk, Brno, 1996, 

s. 137

38 Hladký, L.: Bosna a H ercegovina -  H istorie neštastné zem ě, N akladatelství D oplněk, Brno, 1996, 

s. 140
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takové míry, že se boje přenesly do samotné Bosny a Hercegoviny. Formování 

ozbrojených oddílů a průběh jednotlivých válečných operací nemá smysl zde popisovat. 

Zaměřím se proto opět na konkrétní jednání elit.

Následující vývoj byl totiž zejména v jejich rukou. Vzniklou situaci v Bosně 

a Hercegovině se rozhodla řešit Evropská unie. Posléze se přidávaly další státy, včetně 

Ruské federace a posléze i Spojených států amerických. V budoucím uspořádání státu 

se představitelé jednotlivých bosenských národů nemohli dohodnout. Izetbegovic 

prosazoval Bosnu a Hercegovinu jakožto unitární stát, Karadžič usiloval o parcelaci 

území do tří etnických celků spojených na konfederativním základě. Chorvaté 

podporovali myšlenku decentralizace republiky na bázi federace.39 Prvním návrhem 

řešení situace nakonec byl tzv. Cutilheirův plán, na základě kterého muslimské 

a chorvatské opštiny měly zahrnovat 52,27% území Bosny a Hercegoviny a srbské 

opštiny jen 43,73%. Za hlavní negativum tohoto pokusu vyřešit situaci je  považováno 

přistoupení na snahu nacionalistů „rozdělit nerozdělitelné“.40 Již v první kapitole jsem 

upozorňovala na promíšenost příslušníků jednotlivých národů jakožto jeden z hlavních 

charakteristických rysů této země. M onolitní oblasti jsou v Bosně a Hercegovině spíše 

výjimkou a na základě tohoto plánu jich bylo z celkového počtu 106 opštin pouze 10.41 

Vyjednavačům Evropské unie lze v této souvislosti vytknout jejich příliš obětavý 

přístup. Jejich rozumná snaha vyhovět všem účastníkům však v tomto případě nešla 

uplatnit. Důsledkem promíšenosti je totiž situace, že každé řešení je  do určité míry jak 

pozitivní, tak negativní. Přesto že zůstává řešením, vždy se najdou jeho odpůrci. 

Z tohoto důvodu je  proto v souvislosti se situací v Bosně a Hercegovině kompromis 

nevyhnutelný. К tomu nakonec v případě Cutilheirova plánu nedošlo, a tak nebyl nikdy 

podepsán. Jako další pokusy mezinárodního společenství nastolit mír v Bosně 

a Hercegovině, jsou známy: „Vance-Owenův plán a „Owen-Stoltenbergův plán“. Ani 

v těchto případech však ke kompromisu nedošlo a jednotlivé strany se nebyly schopny 

dohodnout. Jistý úspěch byl zaznamenán až v květnu 1994, kdy výsledkem jednání 

ministrů zahraničí USA, Ruska a pěti států Evropské unie (Německa, Francie, Velké

39 Hladký, L.: Bosna a H ercegovina -  H istorie neštastné zem ě, Nakladatelství Doplněk, Brno, 1996, 

s. 145

40 Hladký, L.: B osna a H ercegovina  -  H istorie neštastné zem ě, N akladatelství D oplněk, Brno, 1996, 

s. 147

41 Hladký, L.: B osna a H ercegovina -  H istorie n eštastné zem ě, N akladatelství D oplněk, Brno, 1996, 

s. 146
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Británie, Belgie a Řecka) byla společná strategie pro obnovení mírových rozhovorů. 

Zde poprvé zazněla myšlenka rozdělení území Bosny a Hercegoviny v poměru 51: 49% 

mezi bosňácko-chorvatskou federaci42 a republiku bosenských Srbů43. Toto rozdělení se 

posléze stalo základem pro nový plán. Jednalo se o plán tzv. kontaktní skupiny, kam 

patřily USA, Rusko, Německo, Francie a Velká Británie. I tento plán se však nedočkal 

svého přijetí. Osudným mu bylo referendum, jež uspořádal Parlament bosenských Srbů 

a ve kterém se naprostá většina bosenských Srbů к plánu vyslovila negativně 44 Jako 

opravdový úspěch můžeme hodnotit aktivity mise R. Holbrooka zprostředkující jednání 

mezi zástupci Chorvatska, Svazové republiky Jugoslávie a Bosnou a Hercegovinou. Ti, 

resp. jejich ministři zahraničí se v rámci této mise dohodli několika podstatných 

zásadách jejich vzájemných vztahů. Usnesli se, že Bosna a Hercegovina zůstane jedním 

státem ve svých hranicích, bude však tvořena dvěma politickými celky: bosňácko- 

chorvatskou federací a Republikou srbskou. Jednání se posléze přesunula z Ženevy do 

New Yorku a zaznamenala další úspěchy. Ministři se shodli na třech hlavních 

principech ústavního uspořádání budoucí Bosny a Hercegoviny. Jednalo se o prezidenta 

s celobosenskou působností, společný parlament a společný ústavní soud. Další měsíc 

se v úspěšném jednání pokračovalo. R. Holbrookovi se podařilo dohodnout mezi 

jednotlivými stranami přím ěří vstupující v planost od 10. října.45

1.2.2 Vztahy mezi bosnjackou, chorvatskou a srbskou subkulturou na 
úrovni mas

Při chronologickém rozboru vztahů jednotlivých bosenských segmentů je 

vhodné uvést jako jeden z prvních příkladů Církev bosenskou. Již v první kapitole byla 

tato instituce popsána jako alternativa vůči katolické, resp. pravoslavné církvi. Proti 

cyrilici, řeckému písmu, latince a hlaholici nabízela bosenskou cyrilici-bosančici, proti 

byzantsko-srbskému umění a románskému a gotickému stylu západní Evropy stavěla

42 Jednalo se o  partnerství uzavřené v březnu 1994 m ezi F. Tudjmanem, jakožto nevyšším  reprezentantem

Chorvatska, a A. Izetbegovičem  zastupujícím Bosnu a Hercegovinu  

4’ Republika vznikla 9. ledna na základě deklarace parlamentu bosenských Srbů

44 Hladký, L.: B osna a H ercegovina -  H istorie neštastné zem ě , N akladatelství D oplněk, Brno, 1996, 

s. 168-9 a 170-1

45 Hladký, L.: B osna a H ercegovina  -  H istorie neštastné zem ě, N akladatelství D oplněk, Brno, 1996, 

s. 181-3
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domácí umělecké tradice jako zdobení rukopisů či umělecké řemeslo.46 Celkově 

přispěla к budování tradice bosenství, jakožto příslušnosti všech obyvatel к jednomu 

státu -  Bosně a Hercegovině. Po příchodu Turků se postupně začaly objevovat rozpory 

mezi jednotlivými národy a konfesemi. Rostl počet lidí, kteří konvertovali к islámu. 

Důvod byl ve většině případů pragmatický -  snaha vyhnout se sociální diskriminaci 

a získat lepší předpoklady к růstu jak společenskému, tak politickému, což umožňovalo 

vyznávání islámu.47 Kromě konfesní sporů se však začaly vyostřovat i rozpory sociální. 

Objevila se třetí skupina lidí, tzv. čifluk-spahijové (agové), kteří se vklínili mezi 

dosavadní rolníky (kmety) a vlastníky půdy (begy). Tito čifluk-spahijové nutili rolníky, 

aby si od nich půdu pronajímali. Zároveň se pro kmety neustále zvyšovalo daňové 

zatížení. Pokud přidáme fakt, že kmeti byli majoritně představováni křesťany, přičemž 

zástupci čifluk-spahijové tvořilo především muslimské obyvatelstvo, dojdeme к hlavní 

příčině vzrůstajícího sociálního neklidu.48

Následující období pod správou Rakouské monarchie situaci příliš neuklidnilo. 

Většina privilegií muslimské šlechty byla zachována. Z tohoto důvodu byla muslimská 

vrstva také nejvíce loajální vůči novému režimu. Katolické křesťany sice na jednu 

stranu s monarchií sbližovala náboženská spřízněnost, na druhou stranu jim  však, stejně 

jako křesťanům pravoslavným, vadily přetrvávající polofeudální vztahy v zem ědělství49 

Rakouská vláda si dostatečně uvědomovala kromě segmentace konfesní, také 

národnostní rozdělení bosensko-hercegovské společnosti. Z tohoto důvodu se snažila co 

nejvíce eliminovat vztahy bosenských Srbů a bosenských Chorvatů se Srbskem, resp. 

Chorvatskem a usilovala o znovuoživení myšlenky bosenství. Hlavním představitelem 

budování bosenského zemského patriotismu, jenž by vedl к formování specifické 

„bosenské“ národnosti, byl ministr financí Benjamin Kállay.50 Kállay logicky 

podporoval zejména muslimské obyvatelstvo, ve kterém spatřoval hlavní státotvorný 

prvek společnosti. Zasloužil se například o vydání Gramatiky bosenského jazyka.

V případě bosenských Srbů a Chorvatů zde byl problém v pokročilosti jejich národně

46 Lovrenovic, I.: B osna a H ercegovina -  K rátký p řeh led  kulturní h istorie, Institut pro středoevropskou  

kulturu a politiku, Praha, 2000, s. 40

47 Hladký, L.: B osna a H ercegovina  -  H istorie neštastn é zem ě, N akladatelství D oplněk, Brno, 1996, s. 30

4S V iz Hladký, L.: Bosna a H ercegovina -  H istorie n eštastné zem ě, N akladatelství D oplněk, Brno, 1996,

s. 35

4) Hladký, L.: Bosna a H ercegovina  -  H istorie neštastné zem ě, N akladatelství Doplněk, Brno, 1996, s. 46

Hladký, L.: Bosna a H ercegovina  -  H istorie neštastn é zem ě, N akladatelství Doplněk, Brno, 1996, s. 47
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uvědomovacího procesu. Nacházel se již v takové fázi, že je  myšlenka bosenství 

nemohla ovlivnit do takové míry jako muslimy. Mimo jiné samotní muslimové byli 

z jejich strany považováni pouze za konfesní, nikoli národnostní skupinu, v jejichž 

podpoře koncepce bosenství spatřovali pouze snahu uchovat si současná privilegia.51

V Království SHS se vztahy mezi segmenty ještě více zhoršily. Propukly 

sociální nepokoje, jejichž hlavní příčinou byla přetrvávající špatná situace 

v zemědělství. Křesťanští kmetové se bouřili a přivlastňovali si půdu muslimských 

vlastníků, které násilím vyháněli ze svých pozemků. Revolty, do kterých se přidávali 

také dělníci, se neobešly bez obětí muslimů, již byli vražděni a jejich statky vypalovány. 

Ani slíbená agrární reforma ze strany regenta Alexandra masy zpočátku neuklidnila.52 

Jednotlivé segmenty se především lišily svým názorem na státní uspořádání země. 

Jednalo se o boj mezi centralisty reprezentovanými bosenskými Srby a autonomisty -  

Chorvaty, usilující o autonomii pro někdejší historicko teritoriální jednotky.53 Třetí 

proud znamenající snahu o autonomní Bosnu a Hercegovinu byl reprezentován 

Bošnjaky.

Vztahy mezi jednotlivými segmenty za druhé světové války a následně v období 

Titovy Federativní lidové republiky Jugoslávie byly již do velké míry rozebrány. Za 

zmínku stojí ještě postoj muslimů к aktivitám Ustašovců. Představitelé Nezávislého 

státu Chorvatsko se snažili dostat muslimy na svou stranu. Kromě ideologického 

důvodu, kterým pro ně byla velkochorvatská idea, je к podbízivé politice vůči 

Bošnjakům vedly zároveň důvody strategické a hospodářské. Území Bosny 

a Hercegoviny se mohlo pyšnit svým nerostných bohatstvím. I přes jejich vřelý vztah, 

však muslimové nikdy hromadně neschvalovali genocidu, kterou Chorvati páchali na 

srbském obyvatelstvu. Přestože se v ustašovských oddílech muslimové také 

vyskytovali, muslimská inteligence se i přes nebezpečí, kterému se vystavila, nebála 

veřejně deklarovat svůj nesouhlas s násilnostmi a odeslala vládním kruhům v Záhřebu 

deklaraci odsuzující dané krutosti.54 M uslimská inteligence si byla dostatečně vědoma, 

že by se postoj Ustašovců mohl kdykoli změnit a stejný osud jako Srby by mohl

51 Hladký, L.: Bosna a H ercegovina  -  H istorie neštastné zem ě , N akladatelství D oplněk, Brno, 1996, s. 49

52 Hladký, L.: Bosna a H ercegovina -  H istorie  neštastné zem ě, N akladatelství D oplněk, Brno, 1996,

s. 63-4

53 Hladký, L.: Bosna a H ercegovina  -  H istorie neštastné zem ě, N akladatelství D oplněk, Brno, 1996, s. 65

54 Hladký, L.: B osna a H ercegovina  -  H istorie neštastné zem ě, N akladatelství D oplněk, Brno, 1996, s. 80
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stihnout i je. Zároveň si i uvědomovali riziko možné srbské odplaty prostřednictvím 

srbských ozbrojených jednotek, které se v té době již začínaly formovat.

V rámci této kapitoly považuji za vhodné zmínit ještě dvě skutečnosti. Postoj 

obyvatelstva Bosny a Hercegoviny nelze v žádném případě generalizovat. Jako důkaz 

nám mohou posloužit události těsně před propuknutím občanské války. Na jaře roku 

1992 se shromáždili občané všech národností a konfesí. Sešli se před budovou 

republikového parlamentu za účelem demonstrace proti neschopnosti vlády řešit 

současný stav v zemi. Účastníků akce bylo několik desítek tisíc a jak již bylo řečeno,

i přes hrozící nebezpečí, se nebáli vyjádřit svou nespokojenost a deklarovat společně 

vůli к řešení krize. Jejich odvaha se jim  však nevyplatila. Do davu začali střílet 

ostřelovači, mezi které patřili příslušníci ochranky Srbské demokratické strany Bosny 

a Hercegoviny.55

Jako další událost podporující tezi o schopnosti bosensko-hercegovského 

obyvatelstva spolupracovat lze uvést snahy sarajevských intelektuálů zachovat i během 

válečného období multikulturní ráz tohoto města. V lednu roku 1995 se v Sarajevě 

uspořádala řada kulturních setkání, jež měla připomenout 1000 dní od začátku blokády 

metropole. Organizovala se také různá hudební vystoupení či divadelní představení, 

jejichž hlavním smyslem bylo odvrátit společnost od nacionální nesnášenlivosti 

a vymanit ji alespoň na chvíli z pocitu deziluze a strachu.56 Jako konkrétní příklad lze 

uvést M ezinárodní Festival „Sarajevská zima“, který je  od roku 1984 pravidelně 

každoročně organizován M ezinárodním mírovým centrem v Sarajevě. Na oficiálních 

stránkách festivalu se tato akce prezentuje jako symbol svobody a vzájemného 

poznávání jednotlivých kultur a civilizací.57

1.2.3 Vztahy elita-masy uvnitř bošnjacké, chorvatské a srbské subkultury

Jak pro bosenské Chorvaty, tak pro bosenské Srby v historii byla a stále je 

typická vnitřní soudržnost segmentu. Nejlépe lze tuto skutečnost předvést na událostech 

odehrávajících se během občanské války. Jak Chorvaté, tak Srbové vytvořili své

55 Hladký, L.: Bosna a H ercegovina  -  H istorie neštastn é zem ě, N akladatelství D oplněk, Brno, 1996, 

s. 148

56 Hladký, L.: Bosna a H ercegovina -  H istorie n eštastné zem ě, N akladatelství D oplněk, Brno, 1996, 

s. 174

51 http://www.sarajevskazim a.ba/o_festivalu.php (datum stažení: 17. 5. 2006)
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politické strany (Chorvatské demokratické společenství Bosny a Hercegoviny a Srbská 

demokratická strana Bosny a Hercegoviny), jejichž hlavní reprezentanti se posléze 

dostali do čela jednotlivých národů a stali se tak jejich hlavními mluvčími 

a vyjednavači. Jednalo se o Radovana Karadžiče, zastupujícího bosenské Srby a Davora 

Perinovice pro Chorvaty. Kromě těchto osobností ani zde nelze opomenout vazbu jak 

Srbů, tak Chorvatů na sousedské jim  spříznění země tedy Srbsko, resp. Chorvatsko. 

Tyto země byly vždy součástí vývoje Bosny a Hercegoviny a proto to byli právě jejich 

hlavní reprezentanti, kdo se účastnili jednání, které si kladlo za cíl urovnat situaci 

v zemi. Jako další autorita tedy v případě Srbů vystupoval S. Miloševič a pro Chorvaty 

F.Tudjman.
*a>'

Postavení Bošnjaků se v tomto případě od Srbů a Chorvatů částečně lišilo. I oni 

měli své hlavní zástupce, kteří si podobně jako dva další národy založili vlastní stranu 

(Strana demokratické akce). Vedení této strany však už tolik jednotné nebylo a neshody 

mezi dvěma důležitými členy proplouvaly na povrch. Jednalo se o předsedu SDA Alju 

Izetbegoviče a osobu známého bosenského emigranta Adila Zulfikarpašiée. 

Zulfikarpašic v emigraci vedl Bosenský institut v Ziirichu a předsedal Evropskému 

islámskému společenství.58 Izetbegovié usiloval přivedením této osoby, pro kterou je 

charakteristická demokratičnost jeho názorů, o rozšíření řad svých stoupenců. To by 

však museli oba působit navenek jednotně. Problém spočíval především v jejich 

protichůdných názorech na charakter Strany demokratické akce. Zulfikarpašicovým 

cílem byla liberální strana „bosenského“ rázu. Usiloval o demokratizaci území celé 

Bosny a Hercegoviny a otázku náboženskou chtěl ponechat mimo politické struktury.

O proti tomu Izetbegovié viděl v náboženství, resp. v působení islámských duchovní 

(imámů), opět cestu к novým sympatizantům. Kromě demokratizace země usiloval 

Izetbegovié zároveň o obrodu islámských tradic, a proto tedy na rozdíl od liberální 

celobosenské strany spíše prosazoval variantu strany „národní (muslimské)“.54 Kromě 

charakteru strany Zulfikarpašié také nesouhlasil se způsobem, jakým  probíhaly 

jednotlivé mítinky na podporu SDA a jakým způsobem se lidé dostávali do strany. Jako 

demokrata ho nemohly těšit výroky a transparenty s hesly typu: „Ať žije Saddám

58 Hladký, L.: B osna a H ercegovina -  H istorie neštastné zem ě, Nakladatelství D oplněk, Brno, 1996, 

s. 126

59 V iz Hladký, L.: B osna a H ercegovina  -  H istorie neštastné zem ě, N akladatelství D oplněk, Brno, 1996, 

s. 127

24



Husajn!“ a jako politik oddělující sféru náboženskou od politiky proto odmítal 

fanatismus lidí panující na jednotlivých veřejných mítincích, kde plápolaly stovky 

náboženských praporů.60 Co se vybírání nových stranických členů týče, Zulfikarpašic 

odmítal postup, na základě kterého se do strany dostávali nikoli ti, kteří by si zasloužili 

na základě svých schopností, ale ti, jež se vyznačovali svou oddaností vůči vládní 

garnituře.61 Vzájemný spor se vyhrotil v září roku 1990. Zulfikarpašic nakonec Stranu 

demokratické akce společně s dalším názorově spřízněným kolegou M. Filipoviéem 

opustil. Společně s dalšími muslimskými intelektuály se posléze angažovali v rámci 

Muslimské bosňácké organizace, která však z důvodu je jí přílišné intelektuálnosti 

nezískala širší podporu.62 Vedení Strany demokratické akce se tedy po odchodu 

Zulfikarpašice, jakožto hlavního reprezentanta odlišné cesty než razil Izetbegovic, 

sjednotilo do takové míry jako strany bosenských Srbů a Chorvatů.

1.3 Konsociační demokracie jako forma politické kultury, 
vycházející ze specifických historických podmínek, 
historické předpoklady prosazení konsociační demokracie 
v Bosně a Hercegovině

Třetím pojetím teorie konsociační demokracie je  konsociační demokracie 

chápaná jako stav, který je  dán specifickou historií dané země. Zástupci jednotlivých 

segmentů i bez tlaku, který by je  nutil ke kompromisnímu řešení, volí konsensuální 

způsob jednání jako způsob, který se osvědčil a ukázal jako fungující. Důvody 

к takovémuto rozhodnutí mohou být různé. Nejčastějším je  sjednocená obrana proti 

společnému nepříteli, kterou jsm e se však již zabývali výše.

Klasickým příkladem tohoto pojetí teorie konsociační demokracie je  Švýcarsko, 

kde jako jeden z hlavních projevů jednání založeného na konsensu je  považováno 

období občanské války. V této válce proti sobě stály konzervativní horské katolické 

kantony a liberálně orientovaní představitelé měst. Přestože liberálové zvítězili,

60 V iz Hladký, L.: Bosna a H ercegovina  -  H istorie n eštastné zem ě, N akladatelství D oplněk, Brno, 1996, 

s. 128-9

61 Hladký, L.: B osna a H ercegovina  -  H istorie neštastné zem ě, N akladatelství D oplněk, Brno, 1996, s.129

62 V iz Hladký, L.: B osna a H ercegovina -  H istorie neštastné zem ě, N akladatelství D oplněk, Brno, 1996, 

s. 32-3

63 Říchová., B.: P řeh led  m oderních polito log ických  teorií, Portál, Praha, 2000, s. 209-10
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výsledkem války byla ústava posilující ústřední moc a autonomní pravomoci členů 

konfederace byly zachovány.64

Příklad Švýcarska nám poslouží pro odlišení bosensko-hercegovské situace. Jak 

již bylo zmíněno, štěpné linie v případě Bosny a Hercegoviny jsou zejména konfesní 

a národnostní. V případě Švýcarska však štěpná národnostní linie chybí. Situace je 

rozhodně jednoduší, když se obyvatelé liší svým vyznáním a posléze politickou 

orientací či příslušností к určité sociální vrstvě, než pokud je pro danou zemi 

charakteristická segmentace jak  konfesní, tak národnostní. Na komplikovanosti přidává 

skutečnost, pokud daná země sousedí se státy, kde dva ze tří segmentů žijících v dané 

zemi, tvoří majoritní národ. To je  právě případ Bosny a Hercegoviny, resp. bosenských 

Srbů a Chorvatů. O to těžší je  tedy budovat myšlenku společného státu s národy, které 

v podstatě už státy mají. Jakási myšlenka „bosenství“ tu však přeci jen v dějinách 

vznikla a v jednotlivých historických epochách, což již bylo rozebráno v předešlém 

textu, se znovu objevovala.

1.4 Kombinace všech tří přístupů, stanovení toho, jenž nejvíce 
odpovídá podmínkám Bosny a Hercegoviny

Po rozebrání všech tří hlavních pojetí teorie konsociační demokracie je  nutno 

stanovit to či ta pojetí, jež nejvíce odpovídají speficikám Bosny a Hercegoviny. První 

případ, tedy konsociační demokracie jako specifický typ sociální struktury společnosti, 

byl dostatečně rozebrán v závěru kapitoly, která byla na toto pojetí zaměřena. Bosna 

a Hercegovina je  charakteristická svým segmentálním štěpením společnosti, ale, jak již 

bylo uvedeno, velký vliv na tuto segmentaci, ať už národní či konfesní, má opravdu 

velká míra sociální promíšenosti jednotlivých příslušníků segmentů. Důsledkem této 

promíšenosti je  posléze nestálost segmentace. I přes tuto nestálost však příslušnost 

к segmentaci znamená významnou orientaci v životě bosensko-hercegovských obyvatel.

Na základě rozebraných informací souvisejících s konsociační demokracií 

jakožto modelem chování elit lze odvodit nízkou ochotu představitelů jednotlivých 

segmentů к vzájemné spolupráci. Pokud však elity byly pod mezinárodním tlakem, 

jejich ochota byla daleko větší. Což lze dokázat například na průběhu jednání vedoucích 

к ukončení občanské války v zemi. V současné době je  proto mezinárodní dohled nad

64 Říchová., B.: P řeh led  m oderních po lito log ických  teorií, Portál, Praha, 2000, s. 209-10
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Bosnou a Hercegovinou opravdu zásadní. Cílem tohoto dohledu je  vštěpit mezi elity 

princip konsensuálního řešení situací a tento princip dostatečně zakořenit. Elity se 

jednoduše musejí naučit a posléze si zvyknout vždy tento způsob řešení využívat.

Přestože jsou v konečném důsledku rozhodující politické elity, neměla by se 

v této souvislosti opomíjet také bosensko-hercegovská inteligence. Z tohoto důvodu 

jsem  záměrně uváděla v kapitole zabývající se vzájemnými vztahy mezi masami 

jednotlivých segmentů příklady jejich spolupráce. Konkrétně mám na mysli sarajevskou 

inteligenci, jejíž aktivity během občanské války měly za cíl stmelení tak rozdělené 

společnosti, či činnost muslimské inteligence, která během Druhé světové války, i přes 

nebezpečí, jež j í  hrozilo, vystoupila negativě proti praktikám ustačovského režimu. 

Úkolem mezinárodního dohledu je tedy neopommíjet tuto důležitou skutečnost 

a nesoustředit se pouze na politické představitele, ale snažit se kooperaci mezi 

obyvatelstvem podporovat včetně oblasti politické i v oblasti kulturní.

Konsociační demokracii jako formu politické kultury vycházející ze 

specifických historických podmínek nelze na základě uvedených informací příliš na 

Bosnu a Hercegovinu aplikovat. Přestože jsem  uváděla řadu příkladů z jednotlivých 

historických epoch (myšlenka bosenství za středověku, R -U ...), vždy se jednalo o dobu, 

kdy myšlenka kooperace vycházela z centra, tedy v případě středověku ze strany bána 

Kulina, v pozdějším období byl jejích hlavním prosazovatelem ministr financí Benjamin 

Kállay jakožto reprezentant centrální moci Rakouské monarchie. Princip spolupráce 

a řešení situací na základě konsensu tedy nevycházel přímo od jednotlivých 

reprezentantů všech segmentů.65

Na základě výše uvedených skutečností bych tedy hodnotila případ Bosny 

a Hercegoviny jako kombinaci prvního a druhého pojetí, tedy kombinaci konsociační 

demokracie jakožto specifického typu sociální struktury společnosti a konsociační 

demokracie jakožto modelu chování elit.

65 Za výjimku lze považovat jednání m uslim ských představitelů, kteří v zájmu o zachování vlastní 

identity usilovali o zachování identity celobosenské
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2 Analýza jednotlivých charakteristických rysů 
konsociační demokracie na konkrétních bodech

✓
Ústavy Bosny a Hercegoviny

Tato kapitola začíná teoretickým rozborem jednotlivých hlavních rysů 

konsociační demokracie. Posléze bude následovat rozbor těchto rysů na konkrétních 

informacích vyplývajících z ústavy. V této souvislosti považuji za nutné alespoň 

částečně osvětlit ústavní pořádek v Bosně a Hercegovině. V současné době platí v zemi 

Ústava Bosny a Hercegoviny, která představovala čtvrtou přílohu Daytonské mírové 

dohody z října roku 1995. Zároveň je  však v platnosti Ústava Republiky Bosna 

a Hercegovina, jež byla přijata 24. února roku 1994. V platnosti zůstává z důvodu 

nevěnování se ústavy dané Daytonskou dohodou všem oblastem nutným pro kompletní 

fungování státu. Jedná se například o oblast zdravotního a důchodového pojištění či 

odborů. Kromě této ústavy platí v zemi zároveň Ústava republiky srbské z 28. února 

1992 a Ústava Federace Bosny a Hercegoviny z 30. března 1994.66

V dubnu tohoto roku odsouhlasila Sněmovna Reprezentantů dodatky к Ústavě 

Bosny a Hercegoviny. Aby vstoupily v platnost, je  nutné, aby je  schválila zároveň druhá 

komora Parlamentního shromáždění tedy Sněmovna lidu. I přesto, že к tomu zatím 

nedošlo, budu v textu upozorňovat na změny, které by v případě schválení dodatků 

nastaly.

2.1 Teoretický rozbor čtyř hlavních rysů konsociační 
demokracie

2.1.1 Velká koalice

Arend Lijphart považuje velkou koalici za první a nejdůležitější rys konsociační 

demokracie. Velká koalice dle něj znamená vládu politických lídrů všech významných 

segmentů dané pluralitní společnosti. Podoby velké koalice jsou různé. Od vlády velké 

koalice jakožto exekutivního orgánu až po velkou koalici tvořenou prezidentem

66 Kubát, M. a kolektiv, P olitické a ú stavn í systém y zem í středových odn í E vropy, Eurolex Bohem ia, 

Praha, 2004, s. 63-5
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a dalšími vysoce postavenými státními úředníky v prezidentském systému.67 Velké 

koalice v podstatě porušují pravidlo typické pro parlamentní systémy, ve kterých se 

vláda vyznačuje většinovou podporou, i když ne podporou naprosté většiny.68 Podstatou 

velké koalice je  koaliční spolupráce relevantních aktérů. Její relevantnost, tedy politická 

důležitost, může být dána různými faktory. Jedním z nich je volební váha dané politické 

strany, ze které se rekrutuje aktér.69

2.1.2 Proporcionalita

Dalším rysem konsociační demokracie, úzce souvisejícím s prvním kritériem, je 

proporcionalita. Jedná se o neutrální, nestranný rys týkající se rozhodovacího procesu. 

Na základě proporcionality dochází к tomu, že „kořist“ vládnutí je  rozdělena mezi 

všechny existující účastníky boje o moc. Dle Lijpharta nestačí, aby jednotlivé strany se 

rozhodovacího procesu účastnily, ale aby byly zastoupeny proporčně. Pokud je  však 

velmi obtížné či téměř nemožné dobrat se ke konsensu mezi jednotlivými segmenty, 

nevyhneme se uplatnění většinového principu. V této souvislosti navrhuje Lijphart 

přenechat rozhodování o obtížných, kritických záležitostech nejvyšším představitelům 

daného segmentu. Kromě paritnosti zmiňuje Lijphart pojem nadreprezentativnosti. Jako 

příklad uvádí rovné zastoupení jak holandský, tak francouzský mluvících členů belgické 

vlády, čím v podstatě dochází к dosažení paritního zastoupení obou skupin 

prostřednictvím nadreprezentace frankofonní menšiny.70

Nutno dodat, že se proporční logika musí uplatňovat v každém ohledu. Pro 

společnost je  vhodné, aby se je jí uplatňování stalo celosystémovou hodnotou.71

67 Lijphart, A.: D em ocracy  in P lural S ocieties -  A com parative  E xploration , Y ale U niversity Press, 1977, 

s. 25

68 Lijphart, A.: D em ocracy in Plural Societies -  A  comparative Exploration, Y ale U niversity Press, 1977, 

s. 26

69 Říchová., В.: P řeh led  m oderních po lito log ických  teorií. Portál, Praha, 2000, s. 2 1 1

70 V iz Lijphart, A.: D em ocracy in Plural S ocieties -  A  comparative Exploration, Y ale U niversity Press, 

1977, s. 38-41

71 V iz Ř íchová., В.: P řeh led  m oderních po lito log ických  teorií. Portál, Praha, 2000 , s. 211-12
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2.1.3 Vzájemné veto (menšinové negativní právo)

Velká koalice nabízí důležitou politickou ochranu jednotlivých segmentů. Tato 

ochrana však není absolutní, vždy spolehlivá. I v tomto systému může dojít к tomu, že 

jsou některé menšinové segmenty donuceny ustoupit většinovému tlaku. Z tohoto 

důvodu navrhuje Lijphart tzv. vzájemné veto neboli menšinové negativní právo, které 

jako jediné může poskytnout kompletní garanci politické ochrany. Veto se má však 

užívat jen tehdy, pokud jsou ohroženy životní zájmy daného segmentu. V této 

souvislosti zmiňuje Lijphart ohrožení formou tzv. tyranie menšiny. Tuto možnost 

zablokování systému však posléze vyvrací třemi hlavními důvody, na kterých se snaží 

dokázat, že je  toho riziko pouze minimální. Za prvé už z názvu tohoto rysu konsociační 

demokracie vyplývá, že je  tento rys vzájemný, tedy jeho uplatnění se týká všech 

segmentů společnosti. Ne pouze menšinových segmentů. A časté užívání veta může vést 

proti zájmům toho, kdo jej tak často využívá. Za druhé Lijphart hovoří o pocitu bezpečí, 

které je charakteristické pro jednotlivé segmenty, které si uvědomují tu skutečnost, že je 

vzájemné veto možnou použitelnou zbraní. Jako poslední důkaz Lijphart předkládá 

schopnost všech segmentů uvědomit si nebezpečí, kterému jsou při používání 

vzájemného veta vystaveni. Hrozí totiž celkové zablokování systému s negativními 

důsledky pro všechny strany.

2.1.4 Autonomie segmentů

Pokud je na celostátní úrovni uplatňován princip velké koalice, jejím  logických 

následkem je dle Lijpharta tzv. segmentální autonomie neboli právo dané menšiny 

rozhodovat o záležitostech spadajících do sféry výlučně jejích zájmů.73 Na základě 

tohoto práva potom představitelé jednotlivých segmentů autonomně rozhodují

o vzdělání, sociálních službách či infrastruktuře. Dané segmenty jsou tak nuceny 

к politické vnitřní organizovanosti a odpovědnosti vůči vlastní autoritě.74

72 V iz Lijphart, A.: D em ocracy in Plural Societies -  A  comparative Exploration, Y ale University Press, 

1977, s. 36-7

73 V iz Lijphart, A.: D em ocracy in Plural Societies -  A  comparative Exploration, Y ale U niversity Press, 

1977, s. 41

74 Ř íchová., В.: P řeh led  m oderních po lito log ických  teorií, Portál, Praha, 2000, s. 213
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2.2 Celostátní orgány

2.2.1 Parlamentní shromáždění

Hlavním legislativním orgánem Bosny a Hercegoviny je  Parlamentní 

shromáždění. Dle Ústavy Bosny a Hercegoviny se jedná o orgán skládající se ze dvou 

komor: Sněmovny lidu a Sněmovny reprezentantů, přičemž pro obě komory je 

charakteristický paritní způsob zastoupení jednotlivých konstitutivních národů. První 

uvedenou komoru tvoří 15 členů delegovaných Sněmovnou národů Muslimsko- 

chorvatské federace Bosny a Hercegoviny (= 5 Bošnjaků a 5 Chorvatů) a Národním 

shromážděním Republiky srbské (=5 Srbů). Sněmovna reprezentantů je složena ze 42 

zástupců přímo volených z dané Jednotky (= 14 Bošnjaků a 14 Chorvatů z Muslimsko- 

Chorvatské federace a 14 Srbů přímo volených na území Republiky srbské). Kvorum ve 

Sněmovně lidu představuje 9 jejích členů, přičemž i zde je zachováno paritní 

zastoupení. Kvorum tedy vždy musí tvořit 3 Bošnjaci, 3 Chorvati a 3 Srbové. Kvorum 

u Sněmovny reprezentantů tvoří většina z celkového počtu členů (= minimálně 22).75 

Paritní princip se týká i nejvyšších představitelů obou sněmoven. V čele stojí vždy 

jeden Bošnjak, Chorvat a Srb ve funkci předsedy a dvou místopředsedů, přičemž funkce 

předsedy mezi nimi rotuje.76

Dodržování paritního principu zastoupení ukazuje na praktickou aplikaci výše 

teoreticky popsaného rysu konsociační demokracie -  proporcionality. Ta je tedy 

zásadní jak v případě řadových členů obou sněmoven, tak vedení těchto orgánů. Další 

oblastí, kde se tento rys v praxi projevuje je  legislativní proces. Proto, aby byl zákon 

přijat, je  dle Ústavy Bosny a Hercegoviny nutný souhlas obou komor Parlamentního 

shromáždění. Přičemž členové obou komor mají vynaložit veškeré své úsilí, aby většina 

zahrnovala nejméně jednu třetinu hlasů zástupců a členů z území každé Jednotky. 

Pokud se tak nestane, předseda a místopředsedové se sejdou jakožto komise a pokusí se 

získat souhlas do tří dnů od hlasování. Pokud tato snaha neuspěje, je usnesení přijato 

většinou přítomných a hlasujících s podmínkou, že nesouhlasné hlasy nezahrnují dvě 

třetiny nebo více zástupců a členů zvolených z kterékoli jednotky.77

75 www.ohr.int/dpa/default.asp?content_id=372 (datum stažení: 20. 4 . 2006)

76 Kubát, M. a kolektiv, P olitické a ústavn í systém y zem í středových odn í E vropy, Eurolex Bohem ia, 

Praha, 2004, s. 65

77 www.ohr.int/dpa/default.asp?content_id=372 (datum stažení: 20. 4. 2006)
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Posléze Ústava Bosny a Hercegoviny zmiňuje další výše teoreticky rozebraný 

rys konsociační demokracie. Jedná se o případ, kdy daný segment pociťuje, že by jistá 

právní norma, o jejím ž přijetí se rozhoduje, by mohla ohrozit životní zájmy tohoto 

segmentu. Princip tzv. vzájemného veta tedy tvoří další nepostradatelnou součást 

ústavy. V případě jeho užití je  ze strany předsedy Sněmovny lidu okamžitě zřízena 

komise složená ze tří účastníků s opět paritním zastoupením jednotlivých entit. Pokud 

není ani tato komise schopna během pěti dnů dojít ke shodě, rozhodnutí, jestli je daný 

návrh proti životním zájmům některé z entit, nebo není, posléze putuje к Ústavnímu 

soudu.78

2.2.2 Předsednictvo, Rada ministrů

Dvěma hlavními orgány výkonné moci jsou Předsednictvo jakožto kolektivní 

hlava státu a vláda neboli Rada ministrů. Předsednictvo se dle ústavy Bosny 

a Hercegoviny (BaH) skládá ze tři členů: jednoho Bošnjaka a jednoho Chorvata, kteří 

jsou přímo voleni obyvateli území Muslimsko-Chorvatské federace Bosny 

a Hercegoviny, a jednoho Srba voleného také přímo, ale obyvateli na území Republiky 

srbské. Jeden z nich vždy vykonává funkci předsedy a další dva funkce místopředsedů. 

Volební období prvního předsednictva stanovila Ústava BaH na dva roky. Následující
79volební období bude už čtyřleté. V prvním volebním období se stal předsedou 

předsednictva člen s největším počtem hlasů. Posléze Parlamentní shromáždění upravilo 

obsazování funkce předsedy a to tak, že tato funkce bude mezi představiteli
О Л

konstitutivních národů rotovat jednou za osm měsíců.

Vypisovat jaké další pravomoci má tento orgán není momentálně důležité. 

Významnější je se zaměřit na ty rysy konsociační demokracie, které v něm nacházejí 

své naplnění. V Předsednictvu jsou zastoupeny všechny konstitutivní národy paritně. 

Požadavek proporcionality je  tedy splněn. Předsednictvo lze také považovat za výše 

popsanou tzv. velkou koalici, protože jsou zde přítomni zástupci elit jednotlivých 

segmentů a v podstatě disponují nejvyššími politickými funkcemi. Ani požadavek 

vzájemného veta zde nechybí. Pokud se někdo ze tří členů Předsednictva domnívá, že

78 w w w .ohr.int/dpa/default.asp?content_id=372 (datum stažení: 2. 5. 2006)

74 w w w .ohr.int/dpa/default.asp?content_id=372 (datum stažení: 2. 5. 2006)

80 Kubát, M. a kolektiv, P olitické a ústavn í systém y zem í středových odn í E vropy, Eurolex Bohem ia, 

Praha, 2004, s. 66-7
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dané rozhodnutí, které Předsednictvo provedlo, je  v rozporu s životními zájmy jeho 

segmentu, za který byl zvolen, může dle ústavy do tří dnů od přijetí rozhodnutí o něm 

informovat příslušný orgán. V případě srbského zástupce jde o Národní shromáždění 

Republiky srbské a v případě Bošnjaka nebo Chorvata se jedná o Sněmovnu národů 

Muslimsko-chorvatské federace. Tyto orgány posléze o rozhodnutí jednají a pokud 

vyjádří minimálně dvoutřetinová většina během pěti dnů ode dne, kdy byli o rozhodnutí 

informováni, své negativní stanovisko, dané rozhodnutí Předsednictva nenabude 

platnosti.81

Co se aplikace charakteristických rysů konsociační demokracie týče, lze je 

nalézt také u orgánu vlády Bosny a Hercegoviny, tedy Rady ministrů. Jedná se opět o 

paritní zastoupení všech segmentů. V čele Rady ministrů stojí předseda, jenž je 

jm enován Předsednictvem a to se souhlasem Sněmovny reprezentantů. Tento předseda 

posléze jm enuje ministra zahraničí a ministra zahraničního obchodu, kteří jsou 

zpravidla příslušníky jiných entit, než je  sám předseda. Pokud to předseda uzná za 

vhodné, může jm enovat další ministry přičemž musí být opět zachován princip 

paritnosti, což znamená že z Muslimsko-chorvatské federace mohou pocházet 

maximálně dvě třetiny ministrů. Tento princip je dále rozšířen na úrovni jednotlivých

ministerstev, kde funkci dvou státních tajemníků vykonávají vždy příslušníci jiných
82entit, než jaké je  ministr.

Celkově jsou pravomoci tohoto orgánu velice slabé. Lze konstatovat, že 

skutečnou výkonnou moc mají až regionální exekutivní orgány tedy vláda Republiky 

srbské, vláda Federace a deset vlád vytvořených v jednotlivých kantonech jejího území. 

Slabost tohoto orgánu se také projevuje v častém rozhodování protektorátních institucí
83v čele s vysokým představitelem. ~

s
2.2.3 Změny v Ústavě Bosny a Hercegoviny

Ústava Bosny a Hercegoviny jakožto státu, který před necelými jedenácti lety 

prodělal krvavý konflikt, jenž musel být ukončen až zásahem mezinárodního

81 w ww .ohr.int/dpa/default.asp?content_id=372 (datum stažení: 2. 5. 2006)

82 Kubát, M. a kolektiv, P olitické a ústavn í systém y zem í středových odn í E vropy, Eurolex Bohem ia, 

Praha, 2004, s. 67-8

83 Kubát, M. a kolektiv, P olitické a ústavn í systém y zem í středových odn í E vropy, Eurolex Bohem ia, 

Praha, 2004, s. 68
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společenství, je  logicky dokumentem, který je nutno neustále doplňovat a tím 

vylepšovat. Zásadní úkol implementované ústavy, jakožto čtvrté přílohy Daytonské 

mírové dohody, byl splněn, boje a vzájemné vraždění se zastavilo. Pro další vývoj státu 

to však nestačí. Ústavu je nutno dále rozpracovávat, aby se stala maximálně 

dostačujícím dokumentem pro fungování stabilní demokracie. Právě z tohoto důvodu 

odsouhlasila zatím pouze jedna komora Parlamentního shromáždění a to Sněmovna 

reprezentantů dodatky к Ústavě Bosny a Hercegoviny.

Co se týče Parlamentního shromáždění, změny by nastaly v obou komorách. 

Sněmovna reprezentantů by se měla skládat z 87 členů, přičemž z tohoto celkového 

počtu jsou tři místa vyhrazena pro nekonstitutivní národy. 84 míst je  posléze opět 

paritně rozděleno mezi Bošnjaky, Chorvaty a Srby. Sněmovna lidu by měla být tvořena 

21 členy, jež by tedy měly být obsazeny příslušníky konstitutivních národů po sedmi. 

Způsob volby jednotlivých členů obou komor zůstává nezměněn. Důležitou změnu 

představuje explicitní stanovení délky mandátu členů parlamentního shromáždění a to
о д

na dobu čtyř let.

Podrobně je také zpracována otázka vzájemného veta, jsou vymezeny jednotlivé 

případy, kdy je možno tuto záchrannou brzdu použít a jaký je  následný postup, když se 

tohoto prostředku využije.

Celkově lze tyto nové dodatky к Ústavě BaH hodnotit pozitivně a to zejména 

z důvodu posílení pravomocí centrálních institucí, včetně Rady ministrů.

2.3 Orgány Muslimsko-Chorvatské federace a Republiky 
srbské

Kromě centrálních orgánů je nutno uvést orgány jednotlivých Jednotek, ze 

kterých je v současné době Bosna a Hercegovina složena. V případě Muslimsko- 

chorvatské federace se jedná o Sněmovnu národů Muslimsko-chorvatské federace 

jakožto hlavní legislativní orgán a Předsednictvo a 10 kantonálních vlád tvořících ve 

federaci moc exekutivní.

S4 w w w .cpssu.org/storage/B iH -constitution.pdf (datum stažení: 2. 5. 2006)
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Legislativu Republiky srbské představuje jednokomorový parlament neboli 

Národní shromáždění a moc výkonnou mají v rukou prezident, viceprezident a vláda 

Republiky srbské. Tyto orgány slouží jako obraz segmentální autonomie v praxi.85

w w w .bosna.unas.cz/tuzem sko.htm l (datum stažení: 2. 5. 2006)
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3 Ekonomická situace v Bosně a Hercegovině, 
ekonomická stabilita jako podpůrný faktor 
fungování konsociační demokracie

Bosna a Hercegovina patří v současné době společně s M akedonií к ekonomicky 

nej zaostalejším zemím bývalé Jugoslávské federace. Tuto zaostalost lze dokázat na 

hlavních ekonomických ukazatelích jako hrubém domácím produktu nebo vysoké 

nezaměstnanosti. Zároveň lze však v řadě oblastí pozorovat pozitivní výsledky. 

Úspěchy se týkají například hodnoty inflace, hospodářského růstu nebo kvalifikovanosti 

pracovní síly.86

HDP Bosny a Hercegoviny představoval minulý rok 6 800 dolarů na osobu. Pro 

zemi je typický trvalý růst HDP, přičemž hodnota tohoto růstu je  5,3%.87 Poměr mezi 

importem a exportem dosáhl v posledních letech hodnoty 4:1. Zahraniční dluh se dostal 

v roce 2003 na 34% z HDP země.88 Dalším důležitým údajem je inflace, která, i přesto, 

že se zvyšuje, je stále na nízké úrovni. Minulý rok je jí hodnota činila 1,4%.89

Mezi ekonomické problémy země lze zařadit pomalu postupující privatizaci. 

Nejrychleji probíhá u malých veřejně vlastněných podniků. Komplikace jsou však

i v soukromém sektoru, což si lze ukázat na příkladu zemědělství, které je  téměř celé 

v soukormých rukou, ale přesto se mu nedaří tak, jak je  potřeba. Farmy jsou totiž malé, 

tudíž nevýkonné a tak nedostačující pro celkovou potřebu země.90

Nevyřešeným tématem také zůstává přenos kompetencí ze strany jednotlivých 

entit na úroveň státu. Z tohoto důvodu zůstávají koordinovaný přístup a efektivnost stále 

oblastmi, jež potřebují zlepšení na všech úrovních.

I v ekonomické oblasti je pro Bosnu a Hercegovinu potřebná zahraniční pomoc. 

Spolupracuje tak s organizacemi jako Mezinárodní měnový fond, Světová banka či 

Evropská banka pro rekonstrukci a rozvoj. Světová banka přijala pro Bosnu

8Í’ w w w .bosna.unas.cz/ekonom ika.htm l (datum stažení: 7. 5. 2006)

87 w w w .cia.gov/cia/publications/factbook/geos/bk.htm l#Econ (datum stažení: 7. 5. 2006)

88 http://europa.eu.int/com m /enlargem ent/bosnia_herzegovina/econom ical_profile.htm  

(datum stažení: 7. 5. 2006)

89 w w w .cia.gov/cia/publications/factbook/geos/bk.htm l#E con (datum stažení: 7. 5. 2006)

90 w w w .cia.gov/cia/publications/factbook/geos/bk.htm l#E con (datum stažení: 7. 5. 2006)
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a Hercegovinu v roce 2004 Strategii pro roky 2005-200791. Evropská banka již  v roce 

2003 podepsala dva projekty za 39 milionů eur.

Jedním z dalších hlavních problémů Bosny a Hercegoviny, jež spadají do 

ekonomické oblasti, je  otázka nezaměstnanosti. Situace je  opravdu kritická, protože se 

týká téměř poloviny obyvatelstva země! Její hodnota se v posledních letech pohybuje
99

kolem 45-5%. To, že občané nemohou najít práci doma, řeší svým odjezdem do 

zahraničí a to jednak do bývalých republik Federativní lidové republiky Jugoslávie jako 

Slovinska, Chorvatska, Srbska nebo Černé Hory, jež jsou na tom ekonomické lépe než 

Bosna a Hercegovina, nebo do zemí západní Evropy (Švédsko, Rakousko, N ěm ecko...) 

či do severní Ameriky. Kromě nezaměstnanoti tak musí představitelé státu řešit další na 

nezaměstnanost se nabalující problém migrace čí trvalého odchodu obyvatel do
*  93 ozahraničí. I z tohoto důvodu se zahraniční pomoc, a to zejména činnost Evropské unie, 

zaměřuje na budování nových pracovních míst, jež by tento trend alespoň částečně 

zastavili. Jako příklad lze uvést program CARDS, mezi jehož hlavní aktivity patří 

návrat uprchlíků, problematika azylu a migrace, podpora místních institucí či místní 

rozvoj. Mimojiné jsou z prostředků tohoto programu financovány opravy zničených 

domů, infrastruktura a právě tvorba nových pracovních míst.94

V čem tedy tkví hlavní ekonomický problém Bosny a Hercegoviny? Země je 

rozdělena mezi dvě hlavní Jednotky. Mezi těmito Jednotkami, tedy mezi Muslimsko- 

chorvatskou federací a Republikou srbskou je  zaznaména opravdu jen  minimální 

spolupráce co se týče jejich postupu v hospodářství. Nejednotný postup a orientace 

Jednotek na okolní státy (v případě Federace na Chorvatsko a u Republiky srbské na 

Srbsko) posléze vedou к posilování bariér mezi oběma částmi země.95

41 Country A ssistance Strategy for 2005-2007

92 w w w .cia.gov/cia/publications/factbook/geos/bk.htm l#Econ (datum stažení: 7. 5. 2006)

93 w w w .bosna.unas.cz/ekonom ika.htm l (datum stažení: 7. 5. 2006)

11 http://europa.eu.int/com m /enlargem ent/bosnia_herzegovina/econom ical_profile.htm

(datum stažení: 7. 5. 2006)  
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4 Bosna a Hercegovina dnes, cesta do Evropské unie

Jedním z hlavní politických cílů je pro Bosnu a Hercegovinu je jí vstup do 

Evropské unie. V současné době však zatím mezi státem a organizací nepanuje žádný 

smluvní vztah. Pro Bosnu a Hercegovinu je  momentálně zásadní usilovat co nejdříve 

o podpis tzv. Asociační dohody, na základě které je  přistupující zemi dána možnost stát 

se členem Evropské unie v době, až na to daná země bude připravena. I přesto že mezi 

BaH a EU neexistuje v současné době žádný smluvní vztah, Evropská unie představuje 

pro zemi hlavního obchodního partnera. Výměna v rámci EU představuje pro zemi 

zhruba 50% celkového jejího obchodu. Většina bosensko-hercegovských produktů má 

přístup na evropský trh díky autonomnímu preferenčnímu režimu, jenž byl přijat v roce 

2000. Co se jednotlivých členských států týče, Bosna a Hercegovina svoje výrobky 

vyváží zejména do Itálie, Německa a Slovinska, přičemž se jedná zejména

o nezpracované kovy, dřevo a výrobky ze dřeva.96

Pomoc se strany Evropské unie je  pro Bosnu a Hercegovinu opravdu důležitá.

V letech 1991-2000 spočívala ve více jak dvou miliardách eur, jejichž využití mělo být 

soustředěno na programy zaměřené na pomoc uprchlíkům a na rekonstrukci země. 

Pomoc v dalších letech byla poskytována prostřednictvím programu CARDS, jehož 

specializace již  byla zmíněna. Na léta 2005-6 bylo vyčleněno skrze tento program 

dalších 100 milionů eur.

http://europa.eu.int/com rn/enlargem ent/bosnia_herzegovina/eu_relations.htm  

(datum stažení: 7. 5. 2006)
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Závěr

Arend Lijphart formuloval tzv. konsociační demokracii jako teorii která by měla 

svou aplikací zajistit mírové soužití v nábožensky, etnicky či jazykově rozdělených 

společnostech. Posléze svou teorii konsociační demokracie rozšířil na tzv. demokracii 

konsensuální. Za tento krok byl mnohými politology často kritizován. A to zejména 

z toho důvodu, že pravděpodobně usiloval o prosazení konsensuální demokracie jakožto 

nej lepšího možného uspořádání.97 Do řad kritiků lze započítat také českého politologa 

profesora Miroslava Nováka. Dle něj není důležité usilovat o nalezení absolutně 

nej lepšího uspořádání, které by šlo aplikovat všude. Cílem politologů by měla být 

naopak snaha o zjištění nejlepšího uspořádání vždy s ohledem na podmínky 

charakteristické pro danou zemi.98 Novák dále dodává: “Domnívám se, že bychom měli 

postupovat jinak. Měli bychom si klást otázku, za jakých podmínek „konsensuální“ 

model vyhovuje lépe -  přesněji -  za jakých okolností už vlastně nemáme na vybranou, 

protože zavedení konsociačních prvků představuje prakticky jedinou realistickou 

možnost, jak udržet demokracii.“99 A to je podle mého názoru právě případ Bosny 

a Hercegoviny.100 Zavedení většinových prvků by znamenalo pokračující boje, vraždění 

a nekončící nenávist mezi jednotlivými segmenty. Konsociační demokracie otevřela 

cestu pro účast všech subkultur, resp. jejich představitelů, na politickém rozhodování.

I ona má však slabiny a není schopna okamžitě nastavit podmínky pro bezproblémové 

fungování státu. Z tohoto důvodu se musejí nastavit určité pojistky, které by v případě 

potřeby zabránily kolapsu.

Pro Bosnu a Hercegovinu je charakteristická kombinace dvou hlavních pojetí 

konsociační demokracie. Konsociační demokracie jako speciální typ sociální struktury 

společnosti a konsociační demokracie jako model chování elit. Přestože není

97 Říchová., B.: P řeh led  m oderních po lito log ických  teorií, Portál, Praha, 2000, s. 216

98 N ovák, M.: Jakou dem okracii p ro  nové  dem okracie  -  K onsen suáln í m odel, efektivita a  kulturně  

hom ogenní zem ě, M asarykova univerzita v Brně, M ezinárodní politologický ústav, Brno, 2002 , s. 41

99 N ovák, M.: Jakou dem okracii p ro  nové dem okracie  -  K onsensuáln í m odel, efektivita  a  kulturně  

hom ogenní zem ě, M asarykova univerzita v Brně, M ezinárodní politologický ústav, Brno, 2002 , s. 42

l,K) Jak již  bylo uvedeno v úvodu, tato práce se nem ěla zabývat konsociační dem okracií jako takovou, ale 

m ěla objasnit, zd a je  schopna, na základě aplikace jednotlivých  svých charakteristických rysů, zajistit mír 

v tak rozdělené zem i jakou je  Bosna a Hercegovina. Také proto zde nedávám je jí kritice větší prostor a už 

vůbec ne v závěru, jeh ož hlavní sm ysl je  zhodnocení celé práce
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segmentace společnosti ve smyslu jejich rozmístění trvalá, představuje pro obyvatelstvo 

nepostradatelnou složku jejich identity. Inteligence jednotlivých segmentů prosazovala 

vždy cestu mírového soužití všech národů na územ í Bosny a Hercegoviny. Politické 

elity však toto stanovisko často nehájily a v mnohých případech raději daly přednost 

cestě nacionalismu i na úkor rozbiti země. I přesto nakonec byly schopny se dohodnout. 

Ne však samy. Po nekončících jednáních a řadě navrhovaných plánů mezinárodní 

společenství nakonec uspělo a donutilo hlavní představitele segmentů přijmout plán 

řešení jejich situace. Role mezinárodního společenství je  v této souvislosti 

nepostradatelná. Elity si musejí zvyknout používat místo většinové taktiky cestu 

konsensu a při každém rozhodování brát ohled i na další segmenty. M usejí si být 

dostatečně vědomy hrozivých důsledků, které by následovaly po kolapsu systému 

a které by byly negativní pro všechny.

Konsensuální jednání musí být aplikováno v každé oblasti. Jakékoli zavedení 

většinového principu je  příliš velkým rizikem, které si země zatím dovolit nemůže. 

Z tohoto důvodu byly jednotlivé rysy konsociační demokracie implementovány do 

Ústavy Bosny a Hercegoviny, hlavního dokumentu zajištující fungování země. Paritnost 

zastoupení platí pro všechny bosensko-hercegovské orgány. Paritnost je však někdy 

překážkou akceschopnosti. Z tohoto důvodu v zemi stále funguje Úřad vysokého 

představitele pro Bosnu a Hercegovinu, který momentálně musí dohlížet na řízení země. 

Prozatím je jeho aktivita nepostradatelná. V budoucnu však spoléhám na schopnost elit 

držet se konsensuálního vedení země. Sjednotit by je  mohlo společné úsilí o dosažení 

podpisu Asociační dohody a posléze i vstup země do EU. Z tohoto důvodu se 

domnívám, že konsociační demokracie je  přenosnou teorií demokracie, která je 

v problémově segmentovaných státech, jakým  je  i Bosna a Hercegovina, schopna 

zajistit mírové soužití. Jako důkaz slouží momentální přípravy země na novou ústavu, 

jež by posílila pravomoci centrálních orgánů a zvýšila tak jednotu země a celkově 

akceschonost jejího fungování. Důležitá je  ale samozřejmě otázka času. Jak již bylo 

zmíněno, elity se musejí naučit jednat s ohledem na druhé. Momentálně však musí být 

neustále pod kontrolou mezinárodního společenství reprezentovaného Vysokým 

představitelem. V prosazování konsensuální logiky bychom se však neměli soustředit 

pouze na představitele politických elit. Ba naopak. Nutné je zejména posilování pozic 

inteligence všech segmentů. Lidé si musejí vzít za vzory, které by pak následovali, ne 

nacionalistické politiky, ale představitele inteligence prosazující mír. Podporu si 

zaslouží programy podporující integraci místního obyvatelstva a to zejména na školách.
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Po dosažení primárního cíle, tedy zastavení vzájemného násilí, což umožnila aplikace 

konsociační demokracie, by se mělo v případě Bosny a Hercegoviny postupně pracovat 

na vzájemném usmiřování jednotlivých segmentů.
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Resumé

In this work I 'm  trying to find out if it 's  possible to implement the

consociational democracy in Bosnia and Hercegovina. The main aim of the

implementation is to stop mutual manifestations of nationalism and ensure peace 

coexistance between the nations living in the state.

First I explained what the consociational democracy means exactly. This type of 

democracy includes three approaches. I was trying to find some examples for all these 

approaches in Bosnian-Hercegovian history and then analyse which approach is optimal 

for this state.

As optimal I found the combination of the first and second approach: the

consociational democracy as a special type of social structure of society and the

consociational democracy as a model of behaviour of local elite.

Consequently I analysed concrete attributes of the consociational democracy 

theoretically. Then I analysed their implementation into the Constitution of Bosnia and 

Hercegovina. Especially I focused on equal representation of all segments.

At the end of my work I described the current economic situation in the state and 

the effort of the political leaders to jo in  the European Union.

In my opinion the consociational democracy is transferable but of course it 

needs time. The political elite has to accustom itself to use of consensus as the main 

method of governing the state and solving the problems.

Help from abroad should also be concentrated on the representatives of local 

intelligence whose effort is focused on peace activities.
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