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Abstrakt 

Předložená diplomová práce zpracovává téma politiky rozšiřování EU a perspektivy dalšího 

vývoje v této oblasti. Jejím hlavním cílem je tuto politiku teoreticky vymezit, představit tuto 

politiku v kontextu zemí západního Balkánu a dále ji aplikovat na tři vybrané případy – Černá 

Hora, Makedonie a Srbsko. Práce obecně považuje historický vývoj těchto států od 90. let jako 

důležitý faktor ovlivňující současný proces vyjednávání, a proto mu věnuje v rámci 

jednotlivých případů vysokou pozornost. Představen je též současný vnitropolitický vývoj, 

současné postavení států v rámci vyjednávání a též vztah států s Evropskou unií od navázání 

prvního oficiálního kontaktu. Formou komparativní případové studie dále práce upozorňuje na 

společné problémy jednotlivých států, které i přes rozdílné postavení jednotlivých případů 

v rámci negociací jsou pro většinu států regionu společné. Metodou shody a neshody jsou 

vygenerovány společné problémy a vyzdvihnuta určitá specifika. Důležitým příspěvkem je též 

porovnání jednotlivých států na základě plnění kodaňských kritérií v kontextu současného dění.  
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Abstract 

The diploma thesis deals with the topic of the politics of EU enlargement and perspectives of 

future developments in this area. Its main objectives are to define the politics in theory, to 

introduce it in the context of the Western Balkans and apply it to the three selected cases - 

Montenegro, Macedonia and Serbia. The work considers the historical development since 

1990’s as an important factor with a huge influence on current negotiation, and therefore the 

thesis pays high attention to that. Besides the historical excursion, the thesis deals with topics 

of political development, introduces the status of current negotiations and the relationship 

between the European Union and certain countries since the establishment of the first official 

contact. Through the comparative case study, despite differing positions of states within the 

framework of negotiations, it is highlighted that all countries share common problems. The 

method of compliance and non-compliance generates common problems as well as underlines 

the particular specifics. An important contribution is also the comparison of individual countries 

based on fulfilment of the Copenhagen criteria in the context of current affairs. 
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DPA – Demokratická strana Albánců / Partia Demokratike Shqiptare, Democratic Party of  
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DUI – Demokratická unie pro integraci / Bashkimi Demokratik për Integrim 

ES – Evropská společenství 

EU – Evropská unie 

FYROM – Bývalá jugoslávská republika Makedonie / Former Yugoslav Republic of  

Macedonia  

HLAD – Dialog na vysoké úrovni o otázce přistoupení / High-Level Accession Dialogue 

ICTY – Mezinárodní soudní tribunál pro bývalou Jugoslávii / International Criminal Tribunal 

for the former Yugoslavia 
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JNA – Jugoslávská lidová armáda / Jugoslavenska narodna armija  
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NATO – Severoatlantická aliance / North Atlantic Treaty Organization 
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Úvod  

Politika rozšiřování je obecně brána jako klíčový nástroj Evropské unie, který má za úkol 

především stabilizovat Euro-atlantský prostor a podpořit celkový mír. Po rozšiřovacím procesu 

o státy střední a východní Evropy v roce 2004 a 2007 se v tomto kontextu mluví především  

o zemích západního Balkánu, jimž byla již v roce 2000 na summitu v Záhřebu přislíbena 

perspektiva budoucího členství. Chorvatsko je prozatím jediným státem, který tuto perspektivu 

naplnil vstupem do EU v roce 2013, ale všeobecně můžeme konstatovat, že země z regionu 

berou budoucí členství v EU jako svůj dlouhodobý cíl. Možný vstup zemí do EU je i jednou 

z priorit české zahraniční politiky, která se společně se svými Visegrádskými partnery snaží 

prostřednictvím své soft power tento trend udržet, kdy např. spuštění Fondu pro západní Balkán 

dle modelu Mezinárodního visegrádského fondu, je viděno jako nadějný příslib do budoucna. 

Z historického hlediska je politika rozšiřování velice efektivním a důvěryhodným nástrojem 

pro šíření stability, prosperity a demokracie v Evropě, což je s přihlédnutím k historii států 

v regionu velice důležitý faktor a EU je právě tou institucí, která může daným státům pomoci 

překonat minulost a zajistit budoucí prosperitu.1  

Na cestě do EU musí státy čelit rozdílným, ale z větší části společným problémům, kdy 

nepřipravenost zemí Balkánu na vstup (či pouhé zahájení vyjednávání) je znatelná hned 

z několika hledisek a někteří autoři hovoří o tzv. společných nemocech. O žádné z aspirantských 

zemí např. nemůžeme říct, že by měla zcela rozvinuté tržní hospodářství a problémem je též 

vysoká nezaměstnanost, nemají zcela vyřešenou historii, otázku národních menšin, 

nedostatečně vyvinutý je funkční právní stát, nacházíme problémy s korupcí, apod.2 

Rozšiřování EU o tyto země je tedy úplně novou výzvou, kterou nemůžeme sledovat u doposud 

žádného rozšiřovacího kola. Nad míru jasné je i to, že k přístupu více zemí najednou, jako se 

tomu stalo např. při rozšiřovacím kole v roce 2004 a 2007, jistě nedojde. Prohlášení šéfa 

Evropské komise Jeana-Claudea Junckera o  pozastavení rozšiřování na dalších pět let tak sice 

zní jako určité okleštění této politiky, avšak na druhou stranu můžeme konstatovat, že žádná 

                                                 
1 MZV ČR (2014). Politika rozšiřování Evropské unie. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.  

25. 7. 2014 (http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/cr_v_evrope/vnejsi_vztahy_eu/index_1.html,  

30. 7. 2015).  
2 Prifti, Eviola (2013). Introduction: from stabilization to integration. In: Prifti, Eviola eds. The European Future 

of the Western Balkan (Paris: European Union Institute for European Studies), s. 13. 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/cr_v_evrope/vnejsi_vztahy_eu/index_1.html
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z kandidátských zemí jistě v kratším časovém horizontu stanovené podmínky pro vstup 

splňovat nebude.3  

Z mých tří případů žádná ze zemí nemá ideální postavení pro vyjednávání, kdy Srbsko musí 

řešit zejména normalizaci vztahů s Kosovem, Černá Hora je země zřejmě nejvíce prorostlá 

korupcí a klientelismem a Makedonie vede spory s Řeckem. Všechny tři země se dnes mohou 

sice těšit statusu kandidátské země EU, avšak tento status samotný jim žádné jistoty nedává. 

Posloupnost tří států, jak získaly status kandidátské země EU, je Makedonie, Černá Hora  

a Srbsko. Makedonie se těší tomuto statusu nejdéle od roku 2005, avšak stále nedošlo k zahájení 

přístupových rozhovorů.4 Černá Hora je v tomto ohledu o něco úspěšnější, když získala status 

kandidátské země v roce 2010 a v červnu 2012 zahájila přístupové rozhovory, které se těší 

úspěchu v některých oblastech.5 Srbsko získalo status kandidátské země zatím jako poslední ze 

zemí v březnu 2012, kdy částečně normalizovalo své vztahy s Kosovem, a první přístupové 

vyjednávání bylo zahájeno v lednu 2014.6 Od té doby však doposud nebylo zahájeno 

vyjednávání o žádné z kapitol acquis. Současný stav politiky rozšiřování tak nabízí několik 

otázek, které budu formulovat v další podkapitole a má práce se na ně pokusí odpovědět.  

 

Cíl práce a výzkumné otázky 

Cílem mé práce je obecně rozebrat politiku rozšiřování Evropské unie, ukázat politiku 

rozšiřování směrem k zemím západního Balkánu v obecné rovině a aplikovat tento proces na 

tři vybrané případy – Černá Hora, Srbsko a Makedonie. U jednotlivých případů chci poukázat 

na důležitost historie pro současná vyjednávání a poukázat na fakt, jak vnitropolitická situace 

ve státech ovlivňuje jejich přihlášky do EU. Představit chci samozřejmě též dosavadní výsledky 

a nejaktuálnější informace v kontextu evropského dění, kdy se nabízí otázka, zda je současná 

politika rozšiřování stále technický či spíše zpolitizovaný přístup. Mnou vybrané případy sdílejí 

společnou historii a právě události 90. let jsou jistě hlavním faktorem, který je relevantní i dnes. 

                                                 
3 ČTK (2014). Země V4 podpořily sbližování balkánských zemí s EU. České noviny. 31. 10. 2014 

(http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zeme-v4-podporily-sblizovani-balkanskych-zemi-s-eu/1141709,  

30. 7. 2015).  
4 European Commission (2013). The Former Yugoslav Republic of Macedonia 2013 Progress Report 

(http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/brochures/the_former_yugoslav_republic_of

_macedonia_2013.pdf, 30. 7. 2015), s. 1-4. 
5 European Commision (2013). Montenegro 2013 Progress Report 

(http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/brochures/montenegro_2013.pdf,  

30. 7. 2015), s. 3.  
6 EurActiv.cz. Evropská unie, Srbsko a Kosovo (http://www.euractiv.cz/rozsirovani-eu/link-dossier/evropska-

unie-srbsko-a-kosovo-000068, 30. 7. 2015).  

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zeme-v4-podporily-sblizovani-balkanskych-zemi-s-eu/1141709
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/brochures/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia_2013.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/brochures/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia_2013.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/brochures/montenegro_2013.pdf
http://www.euractiv.cz/rozsirovani-eu/link-dossier/evropska-unie-srbsko-a-kosovo-000068
http://www.euractiv.cz/rozsirovani-eu/link-dossier/evropska-unie-srbsko-a-kosovo-000068
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Cílem mé práce je tak analyzovat jednotlivé případy na základě zvolených proměnných, 

poukázat na fakta, která brzdí či dokonce znemožňují pokračování v procesu integrace, 

poukázat na shody a specifika jednotlivých případů, rozebrat největší problémy států a poukázat 

na hlavní střednědobé výzvy. V závěru své práce bych též chtěl zodpovědět výzkumné otázky, 

které jsem formuloval takto: 

Jakým způsobem ovlivňuje vnitropolitický vývoj dané země jejich vyjednávání s EU a jakým 

způsobem se EU podílí na rozvoji v zemi? 

Jak jsou důležité pro vstup do Unie vztahy v regionu? Jaký podíl na tom má nedávná historie, 

resp. Balkánské války?  

Jaké jsou největší překážky států pro vstup do Unie z hlediska plnění Kodaňských kritérií? 

Potýkají se všechny státy v regionu se stejnými problémy a musí čelit stejným výzvám, či u 

některé země lze nalézt určité specifikum, které ovlivňuje celkový rámec evropského 

integračního procesu?  

 

Metodologie a výzkumný rámec 

Jako výzkumnou metodu své práce jsem si zvolil více případovou studii, která se v některých 

oblastech výzkumu nerozlišuje od případové studie, avšak právě antropologie, politické vědy 

či mezinárodní vztahy mají mezi těmito dvěma metodologiemi jasnou čáru a dělí oblasti 

výzkumu na jedno-případovou studii a komparativní případovou studii (neboli více- 

případovou studii).7 Předmětem mé práce budou tři případy, u kterých provedu srovnávací 

analýzu a dle metody shody a neshody určím společné problémy či specifika. Dle výzkumných 

cílů se bude jednat o práci poukazující na kontrast kontextů, kdy srovnání mých případů dle 

stejných kritérií mi pomůže poodhalit specifické rysy jednotlivých případů.8 

 V první teoretické části mé práce obecně rozeberu fenomén politiky rozšiřování včetně dvou 

relevantních teorií uplatňovaných Unií – europeizace a kondicionalita EU. V druhé části 

představím region západního Balkánu a perspektivu politiky rozšiřování v obecné rovině a ve 

třetí části tyto poznatky aplikuji na tři vybrané případy Černá Hora, Makedonie a Srbsko. Volba 

                                                 
7 Yin, Robert K. (2014). Case Study Research: Design and Methods. 5th edition (Los Angeles: SAGE 

Publications), p. 53. 
8 Karlas, Jan (2008). Komparativní případová studie. In. Drulák, Petr a kol. Jak zkoumat politiku: kvalitativní 

metodologie v politologii a mezinárodních vztazích (Praha: Portál), s. 62-91.  
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těchto případů byla jasná s přihlédnutím na udělení statusu kandidátské země EU a společné 

historie, kdy státy koexistovaly v rámci jedné federace do rozpadu a nástupnických válek na 

počátku 90. let. Pro lepší pochopení budu rozebírat jednotlivé případy v pořadí Srbsko, Černá 

Hora a Makedonie, kdy právě srbský vývoj v 90. letech je relevantní a důležitý nejen 

pro pochopení případu Srbska, ale i dalších dvou. Závislé proměnné jsou v tomto případě 

současné pozice států při vyjednávání s EU o jejich možném vstupu a plnění kodaňských 

kritérií, které se vzhledem k mnoha vnitropolitickým a ekonomickým problémům, problémům 

v regionu a nedostatečné regionální spolupráci nedaří posunout do finální fáze. Nezávislé 

proměnné jsou historie států, které měly a mají nesporný vliv (podpis mírových smluv, jejichž 

dodržování je podmínkou pro úspěšné vyjednávání) na celý proces asociace a osobně je 

považuji za klíčové. Analýzu jednotlivých případů tedy rozdělím do tří hlavních částí, kdy první 

se bude věnovat historii a vnitropolitickému vývoji států od 90. let do současnosti, druhá 

analýze vyjednávání a vztahu určitého případu s EU a v poslední podkapitole shrnu dosavadní 

výsledky vyjednávání na základě oficiálních dokumentů Evropské komise (plnění kodaňských 

kritérií), upozorním na největší problémy, poodhalím progres učiněný v porovnání s loňským 

rokem a pokusím se celý proces zhodnotit z vnitropolitického a zahraničněpolitického hlediska. 

 

Rozbor literatury  

Fenomén politiky rozšiřování byl velice živý v českém politickém diskurzu okolo roku 2004, 

kdy vycházelo mnoho publikací zabývajících se touto problematikou. Po přistoupení České 

republiky do Evropské unie tento trend však poněkud opadl, a proto výchozí literaturou mého 

výzkumu jsou především díla autorů píšících v anglickém jazyce. Pro vypracování předložené 

diplomové práce jsem využil nejrůznější druhy pramenů, kdy pro kapitoly o historickém 

exkurzu, vnitropolitickém vývoji a vyjednávání mezi určitým případem a EU posloužily 

především monografie či sborníky prací a články z uznávaných odborných časopisů. Pro 

analýzu současného plnění kritérií pro vstup a poukázání na poslední vývoj v rámci vyjednávání 

je poté použita především analýza textů Evropské komise, Rady pro Evropskou unii, 

Evropského parlamentu, apod. a důležitým zdrojem se též bezesporu staly internetové 

zpravodajské deníky zabývající se Evropskou unií či regionem, jako např. EurActiv či Balkan 

Insight, které byly velice důležité pro vytvoření současného obrazu v kontextu s dalšími 

událostmi.  
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Z pohledu četnosti zdrojů k jednotlivým případům můžeme tvrdit, že problematika politiky 

rozšiřování Makedonie a Srbska je v literatuře více reflektována, než případ Černé Hory. Jako 

důvod vidím především dlouhodobý dialog EU-Makedonie a důležitost Srbska jako největšího 

a nejlidnatějšího státu v regionu. Tento fakt se svým způsobem podepsal i na četnosti zdrojů 

v rámci jednotlivých kapitol. 

Pro větší přehlednost jsou použité prameny rozděleny na primární, sekundární a internetové 

zdroje, jejichž plný výčet můžete nalézt na konci mé diplomové práce.  
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1 Politika rozšiřování Evropské unie – teoretická část 

1.1 Obecné informace o police rozšiřování Evropské Unie 

Politika rozšiřování je obecně brána jako klíčový nástroj Evropské unie (EU), který má 

za úkol především stabilizovat Euro-atlantský prostor a podpořit celkový mír. V tomto duchu 

se nesla evropská integrace již od 50. let a tato agenda je relevantní i dnes.9 Obecně můžeme 

rozlišit tři druhy rozšiřování, které jsou svým způsobem vzájemně propojeny. První druh je 

rozšiřování ve smyslu navyšování počtu plnoprávných členů. Toto nejobvyklejší rozšiřování je 

i předmětem mé diplomové práce. Druhý druh rozšiřování je navyšování počtu tzv. 

asociovaných členů. Podpis asociační dohody je u většiny případů jakýmsi předstupněm vstupu 

do EU, avšak podpisem těchto dohod může též dojít k vytvoření zvláštní vazby se zeměmi 

v sousedství nebo může být alternativou pro státy, u kterých se nepředpokládá vstup ani 

v dlouhodobé perspektivě. Příkladem je podpis dohod se členy Východního partnerství či Unie 

pro Středomoří. Třetí druh rozšiřování je spojen s rozvíjením bilaterálních smluv a dohod se 

skupinou zemí, jejímž cílem je posílení regionálního nebo globálního vlivu společenství.10 

Typickým příkladem posledně jmenovaného může být Evropský hospodářský prostor zřízený 

v roce 1994, který povoluje evropským zemím jako např. Norsku vstup na vnitřní trh. 

Ekonomická integrace započala v Evropě po konci druhé světové války, kdy politici 

věřili, že zajistit bezpečnost v Evropě lze prostřednictvím ekonomické integrace států. V roce 

1951 bylo založeno Pařížskou smlouvou Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO), které 

integrovalo státy Beneluxu (Belgie, Nizozemsko, Lucembursko), Německo, Francii a Itálii. 

Šest zakládajících států svou vzájemnou spolupráci ještě prohloubilo v roce 1957 podepsáním 

Římských smluv, které utvořily Evropské hospodářské společenství (EHS) a Evropské 

společenství pro atomovou energii (Euratom). Všechny doposud existující instituce se v roce 

1967 spojily pod souhrnný název Evropská společenství (ES). Integrace neprobíhala pouze 

v rámci rozšíření společné spolupráce, ale později se začala navyšovat i členská základna. První 

rozšíření původní šestice se uskutečnilo v roce 1973, kdy se připojily Velká Británie, Dánsko  

a Irsko. Ke druhému, tzv. jižnímu rozšíření došlo v roce 1981, kdy se členem stalo Řecko. 

V roce 1986 se v rámci tohoto rozšíření připojilo ještě Španělsko a Portugalsko. V dalším 

rozšiřovacím kole, které nese název severské, se v roce 1995 připojily Finsko, Rakousko  

                                                 
9 Evropská komise (2014). Politiky Evropské Unie: Rozšíření (Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie), 

s. 3.  
10 Fiala, Petr – Pitrová, Markéta. (2003). Výzkum rozšiřování ES/EU: Východiska, přístupy, možnosti. In. Fiala, 

Petr – Pitrová, Markéta, eds. Rozšiřování ES/EU. 3. vyd. (Brno: Mezinárodní politologický ústav MU), s. 13-14.  
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a Švédsko. K největšímu rozšíření, v pořadí čtvrtému, došlo v roce 2004, kdy se k organizaci 

přidalo hned deset nových států – Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, 

Malta, Polsko, Slovinsko a Slovensko. Čtvrté rozšíření, které bylo charakteristické pro státy 

střední a východní Evropy, bylo dále doplněno Rumunskem a Bulharskem v roce 2007, a proto 

se často mluví rozšíření východním.11 V tuto chvíli posledním platným členem organizace se 

stalo v roce 2013 Chorvatsko a počet členů se prozatím zastavil na čísle 28.12 Do roku 2004 

všechna rozšíření probíhala za rozdílných podmínek a můžeme identifikovat velký počet 

politických důvodů pro přijetí jednotlivých členů. Např. jižní rozšíření v roce 1981 a 1986 se 

nesla v duchu přijetí méně vyspělých ekonomik, které se po několika desetiletích pod nadvládou 

autoritativních režimů vydaly cestou demokracie a jednalo se tak o strategické rozšíření 

z pozice ES. ES/EU si však již před severním rozšířením uvědomila, že dosavadní praxe je 

neudržitelná a vytvořila tzv. kodaňská kritéria, jako podmínky pro potencionální rozšíření Unie 

o státy střední a východní Evropy.  

Na tomto místě je též důležité podotknout, že politika rozšiřování se netýká pouhého 

rozšíření členské základny a termínů jako accessing či enlargement, ale také integračních 

procesů v rámci Unie či změn vyvolaných novými členy v procesu integrace. V mezinárodních 

vztazích se pro tyto fenomény často používají termíny jako spill-over, deepeing a widening. 

Před rokem 1995 se dal vstup nových členů označit termíny accessing a widening, což 

v jednoduchosti znamená přijetí nových členů bez změn v integraci. Termín spill-over se 

tradičně používal pro „přelévání“ spolupráce do dalších oblastí. Přistoupení nových členů 

v roce 1995 však zaznamenalo změnu, kdy bylo potřeba transformovat některé politiky v rámci 

Unie, a mluvíme tak již pouze o termínu enlargement. Pojem enlargement, tedy rozšíření, není 

pouhé označení navýšení členů, ale jedná se o zvětšení a prohloubení celého integračního 

fenoménu. Tento termín je doprovázen právě pojmem deepening, který lépe klasifikuje změny 

od podpisu Smlouvy o jednotném trhu z roku 1985. Dva posledně jmenované termíny byly 

aktuální pro přijetí nových členů v roce 2004 a 2007 a jsou aktuální i dnes. Východní rozšíření 

muselo být doplněno posuny v integračních aktivitách zabraňující brzdění ekonomické 

výkonnosti EU, kdy rozšíření o země s bezmála 110 milióny obyvatel se muselo nutně podepsat 

i právě na prohloubení integračního procesu.13 Rozšíření členské základny má tedy jasné 

dopady na instituce EU. Tento fenomén poprvé řešila Smlouva v Nice z roku 2001, která měla 

                                                 
11Laermans, Huguette – Roosens, Paul (2009). The Enlargement of the European Union. Ekonomska misao i 

praksa 18 (2), s.  398-399. 
12 Evropská komise (2013). Dobro došla, Hrvatska! Evropská komise. 31. 7. 2013 

(http://ec.europa.eu/news/eu_explained/130701_cs.htm, 30. 7. 2015).  
13 Kučerová, Irah (2010). Hospodářské politiky v kontextu vývoje Evropské unie (Praha: Karolinum), s. 65-69.  

http://ec.europa.eu/news/eu_explained/130701_cs.htm
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v této oblasti velké ambice a chtěla řešit vztahy mezi starými a novými členy. Výsledky se však 

nesetkaly s úspěchem a smlouva se stala spíše terčem kritiky. Smlouva o Ústavě pro Evropu se 

touto otázkou zabývala také, avšak nakonec nebyla ratifikována všemi členy a nevstoupila tak 

v obecnou platnost. Vztah mezi starými a novými členy upravuje až Lisabonská smlouva, která 

vstoupila v platnost 1. prosince 2009. Podpisem bylo navíc slíbeno odstranit překážky pro 

následné rozšíření EU o další členy a posílit demokratičnost a transparentnost. I z tohoto důvodu 

je nyní delegováno více moci Evropskému parlamentu.14 

Evropská unie obecně proklamuje, že  díky spolupráci 28 zemí dokáže lépe hájit zájmy 

občanů, šířit stabilitu, bezpečnost, prosperitu a mír ve svém sousedství i mimo něj.15 V novém 

strategickém plánu pro rozšíření vydaném v roce 2014 Evropskou komisí (Enlargement 

Strategy and Main Challenges 2014-15) jsou uvedeny tři hlavní přínosy rozšíření EU, jak pro 

Unii samotnou, tak pro sousední země i partnery. Dle této zprávy rozšiřování v první řadě 

zajišťuje vyšší bezpečnost – celý proces přístupových jednání je založený na principech 

demokracie a základních svobod. Příklad můžeme vidět u zemí západního Balkánu, kde 

vyjednávání o vstupu napomáhá k zajištění míru a stability v regionu. Zadruhé, zlepšuje 

celkovou kvalitu života lidí prostřednictvím integrace v mnoha oblastech, jako např. energetika, 

doprava, právo, migrace, klimatické změny, zemědělství, obchod, apod., které přímo či nepřímo 

ovlivňují životy lidí v Evropě. Zatřetí, integrace zvyšuje ekonomickou prosperitu. Samotné 

připojení otevírá mnoho nových příležitostí pro firmy, investory, spotřebitele, turisty, studenty 

a vlastníky nemovitostí.16 I přes to, že jsou tyto tři přínosy značně propagačního charakteru, 

nelze odepřít jejich částečnou pravdu, kterou můžeme u procesu sledovat. Je důležité si však 

uvědomit, že se jedná pouze o jednu stranu politiky rozšiřování a pro pochopení celé 

problematiky je důležité zamyslet se i nad cenou celého procesu a jeho dopady. Země, které se 

připojily k EU v rámci čtvrtého rozšiřování, byly přivítány na společném trhu s otevřenou 

náručí díky jejich značnému příspěvku do společného rozpočtu. Pokud se však bavíme  

o rozšiřování o státy západního Balkánu, zmiňuje se nejdříve cena a poté až možné benefity. 

Připojení států jihovýchodní Evropy by bylo jasným benefitem pro státy, které jsou na region 

obchodně navázány (příkladem takového státu je Itálie) a přispělo by to evropské ekonomice 

v obecné rovině (nová pracovní místa, nový prostor pro investory, nový trh s mnoha zákazníky). 

                                                 
14 Archick, Kristin – Morelli, Vincent L. (2014). European Union Enlargement. Current Politics & Economics in 

Europe 25 (2), p. 152. 
15 Evropská komise (2014). Souhrnná zpráva o činnosti Evropské unie – 2013 (Lucemburk: Úřad pro publikace 

Evropské unie), s. 152. 
16 European Commission (2014). Enlargement Strategy and Main Challenges 2014-15 

(http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_en.pdf, 30. 7. 2015), p. 3.  

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_en.pdf
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Na druhé straně však převládá obava z obrovské vlny migrace pracovníků do bohatších států 

Západu, což je v současné době velice citlivé téma. Důležité je také téma byrokracie, která by 

se díky novým členským státům musela znatelně změnit a převládá obava z nefunkčnosti. 

Otázkou je také vynaložený kapitál. Finanční příspěvky v rámci jednotlivých programů budou 

muset být v následujících letech ještě více prohloubeny, aby státy regionu byly schopny splnit 

kritéria pro vstup, a dle současné ekonomické situace jednotlivých států lze též předpokládat, 

že po vstupu by se jednalo o tzv. čisté příjemce. Otázka celého rozšiřování je tedy velice 

kontroverzním tématem, které jistě bude předmětem mnoha dalších debat. Typický příklad 

kontroverze můžeme sledovat v rámci politiky životního prostředí. Na jedné straně mezi 

současným stavem v zemích Balkánu a EU panují obrovské rozdíly a pro splnění kritérií bude 

potřeba vynaložit obrovské finanční prostředky. Na druhé straně však tyto změny zvýší kvalitu 

života lidí možných budoucích členů Unie.17 

 

1.2 Podmínky pro rozšiřování EU 

Přístup států do EU se řídí několika smlouvami a podmínkami, které byly schváleny 

jednotlivými členy. Jako základní dokument slouží Smlouva o Evropské unii (tzv. 

Maastrichtská smlouva), která byla podepsána dne 7. února 1992 a vstoupila v platnost  

1. listopadu 1993. Pro politiku rozšiřování jsou důležité především články č. 49 a č. 2. 

„Každý evropský stát, který uznává hodnoty uvedené v článku 2 a zavazuje se k jejich 

podpoře, může požádat o členství v Unii. O této žádosti je informován Evropský parlament a 

vnitrostátní parlamenty. Žadatelský stát podává svou žádost Radě, která rozhoduje jednomyslně 

po konzultaci s Komisí a po obdržení souhlasu Evropského parlamentu, který se usnáší většinou 

hlasů všech svých členů. Kritéria pro přistoupení, na nichž se dohodne Evropská rada, budou 

zohledněna. Podmínky přijetí a s ním spojené nezbytné následné úpravy smluv, na nichž je 

Evropská unie založena, jsou předmětem dohody mezi členskými státy a žadatelským státem. 

Tato dohoda vyžaduje ratifikaci všemi smluvními státy v souladu s jejich ústavními předpisy.“18 

„Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobodě, demokracie, 

rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. Tyto 

                                                 
17 Nuroglu, Elif – Kurtagić, Haris (2012). Costs and Benefits of the EU Enlargement: The Impact on the EU and 

SEE Countries. Journal of Economic and Social Studies 2 (2), pp. 50; 52-54. 
18 Evropská unie (2010). Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie 

(Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie), s. 43.  
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hodnoty jsou společné členským státům ve společnosti vyznačující se pluralismem, 

nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů.“19 

Tyto základní články byly ještě doplněny dalšími kritérii a podmínkami, které byly 

definovány vrchními představiteli EU v Kodani v roce 1993 a potvrzeny na setkání Evropské 

rady v Madridu v roce 1995.20 Dle místa podpisu se tato kritéria nazývají kodaňská a jsou 

rozdělena na tři oblasti – politická, ekonomická a schopnost přijmout závazky spojené se 

členstvím. Země západního Balkánu musí navíc splnit tzv. podmínky procesu stabilizace  

a přidružení, které se týkají především regionální spolupráce a dobrých sousedských vztahů.21 

Kandidátská země je navíc povinna přizpůsobit své úřady pro vstup do EU a neméně důležitým 

prvkem je tzv. schopnost splynout s EU. Unie musí být připravena přijmout nového člena, aniž 

by došlo k paralyzaci některé z institucí či politik a zároveň by rozšíření mělo mít podporu ve 

veřejném mínění členských států. Přistupující země na druhou stranu musí být zcela připravena 

přijmout status členské země a podpora obyvatel je důležitá také.22 V praxi se osvědčilo 

všelidové národní referendum, kdy obyvatelé musí vstup do Unie schválit nadpoloviční 

většinou hlasů. 

 

1.2.1 Kodaňská kritéria 

Kodaňská kritéria byla vytvořena na základě jedné z největších geopolitických změn 

konce 20. století, kdy si státy střední a východní Evropy po 40 letech centrálního plánování  

a nesvobody vytyčily vstup do ES jako jeden z hlavních strategických cílů. Představitelé zemí 

EU na jejich schůzi v Kodani uvítali tuto snahu a zavázali se pomoci při plnění reforem 

potřebných ke vstupu do evropského integračního procesu. Evropská rada dále stanovila, že 

zemím bude umožněn vstup do EU, jakmile splní politické a ekonomické podmínky. Politické 

podmínky – stabilita institucí zaručujících demokracii, právní stát, lidská práva a ochrana 

menšin. Ekonomické podmínky – fungující tržní hospodářství a schopnost obstát tlaku 

konkurence uvnitř Unie. Tato dvě pravidla jsou dále doplněna o třetí a to je schopnost přijmout 

                                                 
19 Evropská unie (2010). Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie 

(Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie), s. 17.  
20 Madrid European Council, 15 and 16 December 1995 (http://www.europarl.europa.eu/summits/mad1_en.htm, 

30. 7. 2015).  
21 Evropská komise (2014). Politiky Evropské Unie: Rozšíření (Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie), 

s. 5.  
22 EUR-Lex. Proces přistoupení nového členského státu (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?qid=1426504054158&uri=URISERV:l14536, 30. 7. 2015).  

http://www.europarl.europa.eu/summits/mad1_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1426504054158&uri=URISERV:l14536
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1426504054158&uri=URISERV:l14536
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závazky spojené se členstvím včetně politické, ekonomické a měnové unie (označováno 

francouzským slovem acquis communautaire neboli právní řád Evropské Unie).23  

Politická kritéria, která sledují kvalitu demokracie, či zacházení s menšinami, nebyla 

dlouhou dobu právně ukotvena ve smlouvách EU. Až Amsterodamská smlouva v článku 6 

uvedla základní principy – základy svobody, demokracie, právního státu, dodržování lidských 

práv a svobod, které v podstatě kopírují kodaňská kritéria z roku 1993. Do konce roku 2009 

byla problémem též dualita přístupu ke kandidátským zemím viditelná především v oblasti 

ochrany mezinárodních menšin, kdy žádná ze zakládajících smluv přímo neodkazovala na 

dodržování lidských práv, i přes to, že se jednalo o jedno ze základních kritérií vstupu pro nové 

země.24 Změna přišla až v roce 2009, kdy vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. Od konce 

roku 2009 má tak EU právo přijímat právní předpisy v oblasti trestního práva a Listina 

základních práv Evropské unie se stala závaznou pro všechny členské státy.25 

„Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, 

rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. Tyto 

hodnoty jsou společné členským státům ve společnosti vyznačující se pluralismem, 

nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů.“26 

S problémy se potýkala i ekonomická kritéria, která nebyla v roce 1993 blíže 

specifikována. Až dokument Agenda 2000, který byl publikován Evropskou komisí v roce 

1997, upřesnil tuto oblast. Prvním blíže specifikovaným ekonomickým kritériem bylo fungující 

tržní hospodářství, které bylo charakterizováno několika podmínkami – nabídka a poptávka 

musí být stanoveny volnými tržními silami, odstranění překážek vstupu a odchodu z trhu, 

správně nastavený právní systém, makroekonomická stabilita zahrnující adekvátní platební 

bilanci či udržitelnost veřejných financí a zahraničních účtů, široký konsensus o ekonomické 

politice a dostatečně rozvinutý finanční sektor. Schopnost států obstát tlaku uvnitř Unie byla 

charakterizována následovně – funkční tržní hospodářství, dostatečný lidský a fyzický kapitál, 

konkurenceschopnost bez větších zásahů státu (obchodní politika, hospodářská soutěž, státní 

podpora), dostatečná obchodní a investiční integrace s EU, adekvátní odvětvové a podnikové 

                                                 
23 Copenhagen European Council, 21-22 June 1993 (http://aei.pitt.edu/1443/1/Copenhagen_june_1993.pdf,  

30. 7. 2015), pp. 12-13. 
24 Vachudová, Milada Anna (2005). Europe Undivided: Democracy, Leverage and Integration after Communism 

(Oxford: Oxford University Press), p. 121. 
25 Evropská komise (2013). Politiky Evropské unie – Spravedlnost, občanství, základní práva (Lucemburk: Úřad 

pro publikace Evropské unie), s. 5. 
26 Lisabonská smlouva pozměňující smlouvu o Evropské unii a smlouvu o založení Evropské unie. Lisabon,  

13. prosince 2007 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:C2007/306/01, 30. 7. 2015).  

http://aei.pitt.edu/1443/1/Copenhagen_june_1993.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:C2007/306/01
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struktury (otázky restrukturalizace podniků, role malých a středních podniků).27 Obecně lze 

tedy konstatovat, že cílem bylo zapojení kandidátských států do vnitřního trhu EU. 

Kodaňská kritéria často musí čelit i další kritice, protože jsou velice složitě měřitelná. 

Kritici se opírají o to, že zde neexistuje žádný seznam cílů, ze kterých by se mohlo odškrtávat. 

Jisté však je to, že se tyto podmínky neustále zpřísňují. V 80. letech při přijímání 

jihoevropských států do EU byly podmínky pro vstup strategicky upravovány, avšak např. při 

rozšiřování EU o státy středovýchodní Evropy byly podmínky již jasněji stanovené  

a realizované.28 Důležité je si však uvědomit rozdílnou vnitropolitickou situaci zemí střední  

a východní Evropy s porovnáním se státy jižní Evropy. Zatímco v rámci autoritářských režimů 

zemí jižní Evropy existovala svoboda náboženského vyznání, existence soukromého vlastnictví 

či podnikání, apod., státy střední a východní Evropy mohly na podobné svobody v období po 

komunistických převratech zapomenout. 40 let pod dohledem Sovětského svazu tak velice 

ovlivnilo budoucí vývoj a kodaňská kritéria jsou z tohoto pohledu zcela srozumitelná. 

 I přes kritiku kodaňských kritérií je tak důležité si uvědomit jejich relevantnost, která  

i po více než 20 letech zůstává vysoká a podtrhává nezaměnitelnou roli politiky rozšiřování EU. 

Kodaňská kritéria se stala v podstatě tvůrcem stability v evropském regionu, kdy nově 

vznikající demokracie v 90. letech se postupně snažily naplňovat stanovená kritéria 

prostřednictvím nejrůznějších reforem a některé z nich tento proces přivedl až ke vstupu do EU 

v roce 2004 či 2007. Stejnou roli plní kodaňská kritéria i v dnešní době během vyjednání se 

zeměmi západního Balkánu či Turecka. Země západního Balkánu, které se mnoho let potýkaly 

s odkazem války, destrukcí a zoufalstvím, se nyní díky procesu rozšiřování EU těší konsolidaci 

stability a míru.29 Celý proces není samozřejmě ještě u konce, ale nelze odepřít roli EU v rámci 

tohoto regionu, který je od ukončení bojů v 90. letech velice čitelný. 

 

                                                 
27 European Commission (1997). AGENDA 2000. For a stronger and wider Union (Luxembourg: Office for 

Official Publications of the European Communities), pp. 42-43. 
28 Grabbe, Heather (2002). European Union Conditionaly and the Acquis communautaire. International Political 

Science Review 23 (3), pp. 263-264. 
29 Füle, Štefan (2013). Copenhagen Criteria – The Backbone of EU Enlargement. In. Conference Report – 20 

Years That Changed Europe: the Copenhagen Criteria and the enlargement of the European Union. 

Copenhagen, 14 May 2013 (http://um.dk/da/~/media/UM/Danish-

site/Documents/Udenrigspolitik/Nyheder_udenrigspolitik/2013/20%20Years%20that%20Changed%20Europe.p

df, 30. 7. 2015), p. 9-11.  

http://um.dk/da/~/media/UM/Danish-site/Documents/Udenrigspolitik/Nyheder_udenrigspolitik/2013/20%20Years%20that%20Changed%20Europe.pdf
http://um.dk/da/~/media/UM/Danish-site/Documents/Udenrigspolitik/Nyheder_udenrigspolitik/2013/20%20Years%20that%20Changed%20Europe.pdf
http://um.dk/da/~/media/UM/Danish-site/Documents/Udenrigspolitik/Nyheder_udenrigspolitik/2013/20%20Years%20that%20Changed%20Europe.pdf
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1.2.1.1 Acquis communautaire 

Acquis communautaire má velice specifickou roli v rámci EU. V obecné rovině se jedná 

o registr smluv, který obsahuje několik desítek tisíc stran a je závazný pro všechny členské 

státy, ale v rámci politiky rozšiřování můžeme hovořit o třetím kodaňském kritériu aplikovaném 

od východního rozšíření, kdy EU očekává od kandidátských států splynutí s těmito dokumenty. 

Jedná se o souhrn souboru práv EU, politických zásad a právních rozhodnutí, které 

obsahují i právní předpisy přijaté při aplikaci smluv a judikatury Soudní dvora, prohlášení  

a rezoluce přijaté Evropskou unií, opatření týkající se společné zahraniční a bezpečnostní 

politiky, opatření týkající se justice a vnitřních věcí, mezinárodní smlouvy uzavřené mezi Unií 

a členskými státy či Unií a třetími státy.30 Tato oblast je dobře měřitelná, jelikož je možnost 

jasně říci, kolik kapitol bylo již projednáno a provizorně uzavřeno. Může zde však nastat  

i problém, kdy jednotlivé státy během vyjednávání mají potřebu uzavírat kapitoly, aby se ukázal 

jejich progres na cestě do Unie. To ovšem nemusí svědčit o kvalitě projednání jednotlivých 

kapitol. Pro rozšiřování v roce 2004 a 2007 byla acquis communautaire rozdělena celkově do 

31 kapitol.31  V rámci dalších rozšiřování se projednává již 35 kapitol, které jsou závazné právě 

i pro státy západního Balkánu. Nové kapitoly vznikly rozdělením předchozích, kdy se 

představitelé Unie rozhodli věnovat větší pozornost určitým oblastem. Projednávané kapitoly 

mohou být otevřeny a uzavřeny pouze souhlasem všech členů EU. 

1. Volný pohyb zboží – volný pohyb zboží mezi jednotlivými částmi Unie, harmonizovaný 

regulační rámec, harmonizované právní předpisy evropského produktu (nejobsáhlejší 

část této kapitoly) 

2. Volný pohyb pracovníků – volný pohyb pracovníků mezi členskými státy EU, zacházení 

ze zahraniční pracovní silou, mechanismus koordinace národní sociální bezpečnosti 

3. Právo usadit se a volně provozovat služby – svoboda poskytování přeshraničních 

služeb, uznávání kvalifikací a diplomů mezi členskými státy, minimální školní osnovy 

4. Volný pohyb kapitálu – odstranění omezení pohybu kapitálu mezi členskými státy  

a třetími zeměmi, pravidla přeshraničních plateb, boj proti finanční trestné činnosti 

(směrnice o boji proti praní špinavých peněz, financování terorismu) 

                                                 
30 European Commission. Enlargement – acquis 

(http://ec.europa.eu/enlargement/policy/glossary/terms/acquis_en.htm, 30. 7. 2015).  
31 Grabbe, Heather (2002). European Union Conditionaly and the Acquis communautaire. International Political 

Science Review 23 (3), pp. 251-252. 

http://ec.europa.eu/enlargement/policy/glossary/terms/acquis_en.htm
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5. Veřejné zakázky – principy transparentní, rovné, svobodné a nediskriminační soutěže; 

pravidla pro zadávání veřejných zakázek 

6. Obchodní právo – pravidla týkající se vzniku, registrace, sloučení a rozdělení 

společností; pravidla pro předkládání ročních a konsolidovaných závěrek; uplatňování 

mezinárodních účetních standardů; nezávislost povinných auditů  

7. Právo duševního vlastnictví – pravidla pro právní ochranu autorských práv a práv s ním 

souvisejících, ochranných zámek a průmyslových vzorů; harmonizace pravidel pro 

výkon autorského práva a práva o ochraně průmyslovému vlastnictví 

8. Politika hospodářské soutěže – pravidla anti-monopolní politiky a politiky státní 

kontroly 

9. Finanční služby - pravidla pro povolování, provozování a dohled nad finančními 

institucemi v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, penzijního připojištění, investičních 

služeb a trzích s cennými papíry 

10. Informační společnost a média -  odstranění překážek pro účinné fungování vnitřního 

trhu telekomunikačních služeb a sítí; vytvoření transparentního, jednoznačného  

a účinného právního rámce pro veřejné i soukromé vysílání v souladu s evropskými 

standardy 

11. Zemědělství a rozvoj venkova – pravidla nezbytná pro fungování společné zemědělské 

politiky 

12. Bezpečnost potravin, veterinární a rostlinolékařská politika – hygienická pravidla pro 

výrobu potravin, pravidla pro veterinární a rostlinolékařskou politiku  

13. Rybářství – příprava na společnou rybářskou politiku  

14. Dopravní politika – právní předpisy pro podporu bezpečných, účinných a uživatelsky 

přívětivých dopravních služeb šetrných  k životnímu prostředí 

15. Energie – energetická bezpečnost a ochrana životního prostředí 

16. Daně – oblasti nepřímých daní – daně z přidané hodnoty a spotřební daně; plnění 

kodexu v oblasti zdaňování podniků a administrativní spolupráce 

17. Hospodářská a měnová politika – předpoklad nezávislosti centrálních bank, závazek 

přijetí eura po vstupu do Unie 

18. Statistika – existence nestranné statistické infrastruktury pro šíření oficiálních statistik 
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19. Sociální politika a zaměstnanost – minimální standardy v oblasti pracovního práva, 

rovnosti, bezpečnosti a ochrany zdraví; nediskriminace pracovníků 

20. Podniková a průmyslová politika – příznivé prostředí pro zakládání podniků a jejich 

růst v celé EU, zlepšení podnikatelského prostředí 

21. Trans-evropské sítě – vytvoření a rozvoj trans-evropských sítí v oblasti dopravních, 

telekomunikačních a energetických infrastruktur  

22. Regionální politika a koordinace strukturálních nástrojů – rámce a implementace 

předpisů, které nevyžadují převod do vnitrostátních právních předpisů; pravidla pro 

sestavování, schvalování a provádění strukturálních fondů a programů Fondu 

soudržnosti 

23. Soudnictví a základní práva – povinnost nezávislého a účinného soudnictví, právní 

záruky na spravedlivý soud, účinný boj proti korupci, zajištění dodržování základních 

práv a práv občanů EU 

24. Spravedlnost, svoboda a bezpečnost - pravidla zahraniční migrace, udělování azylu, 

policejní spolupráce, boje proti organizovanému zločinu a proti terorismu, spolupráce  

v oblasti drog, celní a justiční spolupráce, apod. 

25. Věda a výzkum – podmínky pro efektivní účasti v rámcových programech EU 

26. Vzdělání a kultura – spolupráce v oblasti vzdělání a odborné přípravy, zachování  

a podpora kulturní rozmanitosti 

27. Životní prostředí - právní akty týkající se horizontální legislativy, kvality vody  

a ovzduší, nakládání s odpady, ochrany přírody, kontroly průmyslového znečištění  

a řízení rizik, chemických látek a geneticky modifikovaných organismů (GMO), hluku 

a lesnictví  

28. Ochrana spotřebitele a zdraví – povinnost zavedení tohoto acquis do vnitrostátního 

práva a vytvoření příslušných úřadů pro dohled, pravidla v oblasti veřejného zdraví 

29. Celní unie – zavedení EU celního kodexu (společný celní sazebník, osvobození od cla, 

pozastavení cel a celních kvót); kontrola padělků, perzekuce drog, apod. 

30. Vnější vztahy – vztahy vůči třetím zemím, připravenost poskytnout humanitární pomoc, 

opatření v rozvojové politice 
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31. Zahraniční, bezpečnostní a obranná politika – možnost politického dialogu; 

implementace Společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP) a Evropské 

bezpečnostní a obranné politiky (EBOP) 

32. Finanční kontrola – přijetí mezinárodně dohodnutých principů vyhovujících EU, 

existence účinných a transparentních systémů řízení a kontroly financí, apod. 

33. Finanční a rozpočtová ustanovení – stát musí zajistit odpovídající správní kapacity 

přiměřené koordinaci a zajišťování správného výpočtu, výběru, platbě a kontrole 

vlastních zdrojů 

34. Instituce – institucionální a procesní pravidla EU, které jsou potřeba k rovnému 

zastoupení daného státu v institucích EU 

35. Další oblasti – problémy, které se mohou objevit v průběhu jednání o přístupu32 

Jak jsem se již zmínil, kapitoly doznaly několika změn od rozšíření v roce 2004, kdy do 

seznamu nových acquis patří kapitola č. 7 – Právo duševního vlastnictví, která se stala jakousi 

podkapitolu volného pohybu zboží. Původní kapitola volného pohybu osob se rozdělila na dvě 

části, viz kapitola č. 2 – Volný pohyb pracovníků a č. 3 – Právo usadit se a volně provozovat 

služby. Tento krok je logický především z pohledu vzájemného vztahu států v regionu, které se 

nepodařilo konsolidovat ani po dvou poválečných dekádách. Od původní šesté kapitoly  

o obchodním právu se oddělila další kapitola č. 5 – Veřejné zakázky, které jasně souvisí 

s obrovským problémem celého regionu – korupce. Dělení se dočkala i agenda o zemědělství, 

která se rozdělila na kapitoly č. 11 – Zemědělství a rozvoj venkova a č. 12 – Bezpečnost potravin, 

veterinární a rostlinolékařská politika. Toto rozdělení je jasným důsledkem nekompetentnosti 

potravinářského trhu zemí západního Balkánu, která musí být posílena před vstupem na 

jednotný trh. Kapitola se též snaží upozornit na důležitost zemědělství pro státy z regionu, 

jejichž ekonomika se často orientuje tímto směrem.33 Od původních kapitol o dopravní police 

a energetice se oddělila jedna nová, které si bere něco z obou a spojuje je do jedné č. 21 – Trans-

evropské sítě. Tento krok je velice zřejmý, protože státy z regionu nemají dostatečně vyvinuté 

dopravní řetězce mezi sebou a není vytvořené ani dostatečné napojení na EU. Důležitým 

faktorem je také vytvoření energetické sítě, která bude přispívat diverzifikaci zdrojů a přispěje 

                                                 
32 European Commission. Conditions for membership. Chapters of acquis 

(http://ec.europa.eu/enlargement/policy/conditions-membership/chapters-of-the-acquis/index_en.htm,  

30. 7. 2015).  
33 Mizik, Tamás (2012). A snapshot of Western Balkan’s agriculture from the perspective of EU accession. 

Studies in Agricultural Economics 114 (1), pp. 39-48.  
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k energetické bezpečnosti. Státy západního Balkánu se tak mohou stát transportním regionem 

pro důležité energetické projekty, které jsou v dnešních dnech plánovány. Důležitý je i potenciál 

nalezišť v daných státech.34 Zřejmě nejdůležitější změnou v rámci acquis je však vznik kapitol 

č. 23 – Soudnictví a základní práva a č. 24 – Spravedlnost, svoboda a bezpečnost, které vznikly 

z předchozí kapitoly věnující se spolupráci a oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí.  Důležité je 

zmínit důležitost těchto dvou oblastí, kterým je v rámci politiky rozšiřování o státy západního 

Balkánu věnována zvýšená pozornost. 

Rozšíření kapitol provázelo i jejich slučování, kdy kapitoly č. 10 – Informační 

společnost a média a č. 26 – Vzdělání a kultura, se staly produktem sloučení původních tří 

kapitol. Podobný fenomén můžeme sledovat i v rámci kapitoly č. 20 – Podniková a průmyslová 

politika, které vznikla spojením dvou kapitol platných pro předchozí rozšíření.  

 

1.2.3 Europeizace a kondicionalita EU – metody a podmínky pro 

rozšiřování EU 

Pro politiku rozšiřování EU jsou velice důležité dva termíny – kondicionalita  

a europeizace, které jsou v posledních letech velice často skloňovány ve spojitosti s integrací 

států a jsou klíčové i pro mou práci. Vymezení pojmu europeizace je věnováno v rámci 

literatury mezinárodních vztahů stovky textů a je velice složité najít nějakou obecnou 

charakteristiku. K porozumění europeizace jsem si vybral text jednoho z předních teoretiků 

tohoto termínu profesora Johana P. Olsena, který publikoval své poznatky v roce 2002. Proces 

europeizace vysvětil v rámci pěti možných použití. Europeizace jako změny vnějších 

teritoriálních hranic – Evropa se v tomto ohledu stává místem s jednotnou politikou, která je 

rozhodována na úrovni EU a delegována za její hranice prostřednictvím procesu rozšíření. 

Europeizace jako rozvoj institucí vládnutí na evropské úrovni – budování společné politické 

koordinace a soudržnosti. Budování institucí a normativního řádu založených na společných 

principech, strukturách a postupech. Europeizace jako centrální pronikání do národních a sub-

národních systémů vládnutí – přizpůsobení národních a sub-národních systémů správy  

k evropskému politickému centru a evropským normám. Europeizace jako export forem 

politické organizace a řízení, které jsou typické a zřetelné pro Evropu, mimo území Evropy – 

vztah s mimoevropskými aktéry a institucemi. Pozitivní export a import mezi Evropou a mimo 

                                                 
34 Milatovic, Jakov – Sanfey, Peter (2015). The Western Balkans and EU Energy Security. European Bank for 

Reconstruction and Development. 8. 1. 2015 (http://www.ebrd.com/news/2015/the-western-balkans-and-eu-

energy-security-.html, 30. 7. 2015).  

http://www.ebrd.com/news/2015/the-western-balkans-and-eu-energy-security-.html
http://www.ebrd.com/news/2015/the-western-balkans-and-eu-energy-security-.html
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evropskými státy za cílem vytvořit větší vliv v mezinárodních fórech. Europeizace jako 

politický projekt, jehož cílem je jednotná a politicky silnější Evropa – Evropa se stává důležitější 

politickou entitou vztahující se k zemnímu prostoru, budování centra, domácí adaptaci a je 

ovlivněna vládnutím a událostmi mimo evropský kontinent.35 Z vědeckého hlediska lze 

europeizaci dále rozdělit dle dvou úhlů podhledu. První úhel představuje tzv. základní význam, 

což zahrnuje široké spektrum problémů od politických projektů s cílem vytvořit silnou  

a politicky jednotnou Evropu skrze upevňování určitého životního stylu, kulturních hranic, 

náboženství, politických a právních principů i identity na evropském kontinentu a jejich šíření 

do jiných částí světa. Příkladem je Evropa jako mediátor či intervent v konfliktech přesahujících 

evropský kontinent. Druhý úhel, který je obecně více aplikovaný pro teorie politologie  

a mezinárodních vztahů, se zabývá pouze europeizací v souvislosti s EU. Jde především  

o dopady integračních procesů na domácí prostředí. Tj. jaké změny vyvolávají integrační 

procesy uvnitř státu.36 Profesorka Tanja A. Börzel upozorňuje, že v případě EU jde především 

o odpověď na tři otázky – dimenze domácí změny, mechanismus domácí změny a efekty 

domácí změny.37 Dopady rozšiřování integračních aktivit na domácí politiku zemí jsou dnes 

velice široké a zasahují do mnoha oblastí – hospodářských, daňových, celních, finančních 

otázek, regionální politiky, regionální politiky, rybolovu, dopravy, energetiky, vzdělání, 

kultury, hospodářské soutěže, vnějších vztahů, justice, vnitra a jiných (porovnej s kapitolou 

2.2.2 Acquis communautaire). Komunitární orgány na základě společných evropských modelů 

správy a řízení určitých otázek vytvářejí úpravy jednotlivých politik a jejich institucionální 

rámce. Po úspěšném přijetí modelů na úrovni EU jsou změny dále delegovány do vnitrostátního 

prostředí, kdy je vytvářen přímý či nepřímý tlak na jejich adaptaci. Změny můžeme dále 

sledovat ve třech úrovních. V politikách – vyvíjené jednotlivými státními orgány (zahraniční  

a bezpečností politika, ochrana životního prostředí apod.), v politickém procesu (formulace 

společenských zájmů, utváření veřejného mínění, jednání politických stran, atd.) a v politickém 

systému (politické, ústavněprávní a administrativní struktury, vztah státu a společnosti, 

apod.).38 Europeizace se dá aplikovat na politiky členských států EU a jejich přijímaní 

legislativy EU i na kandidátské země, kdy prostřednictvím politického dialogu, podpisem 

                                                 
35 Olsen, Johan P. (2002). The Many Faces of Europeanization. Journal of Common Market Studies 40 (5), pp. 

923-924. 
36 Zemanová, Štěpánka (2007). Výzkum europeizace – aktuální problémy a perspektivy. Mezinárodní vztahy  

42 (4), s. 32. 
37 Börzel, Tanja A. (2003). How the European Union Interacts with its Member States. Institute for Advanced 

Studies, Vienna – Political Science Series 93 (http://aei.pitt.edu/1049/1/pw_93.pdf, 30. 7. 2015).  
38 Zemanová, Štěpánka (2007). Výzkum europeizace – aktuální problémy a perspektivy. Mezinárodní vztahy  

42 (4), s. 34-35.  

http://aei.pitt.edu/1049/1/pw_93.pdf
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smluv, apod. je vytvářen tlak na kandidátskou zemi přijmout určitá opatření či provést reformy, 

které posunou vyjednávání o vstupu na další úroveň. 

S termínem europeizace do určité míry souvisí i druhý pojem – kondicionalita. 

Kondicionalita je v podstatě soubor podmínek, které určité státy (organizace) používají 

k prosazení svého vlivu. Může se jednat o ekonomické a obchodní či politické podmínky, které 

jsou prosazovány a buďto pozitivně nebo negativně odměňovány. Pozitivní kondicionalita 

znamená udělení benefitů, privilegií, apod. v případě plnění stanovených podmínek. Opakem 

je negativní kondicionalita, která není na první pohled dobře rozeznatelná a uplatňuje se při 

nesplnění daných předpokladů ve formě nejrůznějších sankcí, zastavení či zmrazení 

vyjednávání, apod. Kondicionalita v rámci mezinárodních organizací může být dělena na 

vnitřní a vnější, kdy prvně jmenována je uplatňována uvnitř organizace pro prosazování 

závazných podmínek a vnější je uplatňována vůči třetím státům.39 Evropská unie tak 

neuplatňuje pozitivní či negativní kondicionalitu pouze pro prosazování unijních reforem ve 

vnitřní politice svých členů, ale také ji aplikuje na vztahy s třetími zeměmi, které při plnění 

podmínek mohou těžit z obchodní koncese, pomoci, navazování politických kontaktů  

a podepisování smluv o kooperaci. V rámci rozšiřovacího procesu jsou pro vnější 

kondicionalitu důležitá právě kodaňská kritéria (včetně plnění acquis communautaire), které 

jsou podmínkou pro přiblížení určité země k Unii a na jejich plnění závisí celý proces 

přistoupení.  

Kondicionalitu uplatňují i další světové organizace, jako např. Mezinárodní měnový 

fond a Světová Banka, k přerozdělování finanční pomoci. Kondicionalita finančních institucí 

je velice prostá – po dosažení určitých strukturálních změn, na kterých se obě strany dohodnou, 

je stát schopen získat pomoc. Na druhou stranu kondicionalita EU není tak zřetelná a můžeme 

u ní sledovat vysokou míru politizace. Na vině je právě široké vymezení jednotlivých kritérií, 

která jsou obecně velice špatně měřitelné a nabízí mnoho prostoru pro různou interpretaci,  

a komplexnost úkolů, které se mohou měnit v čase a nejsou jasně definovány. Vnější 

kondicionalita pro země střední a východní Evropy byla velice propracovaná a podobně je tomu 

i v případě států západního Balkánu. EU při rozšiřování o post-komunistické země, stejně tak 

jako dnes, hrála dvojí roli, kdy na jedné straně Unie jako donor vynucovala změny znamenající 

čerpání benefitů a na druhé straně zasahovala do politiky jednotlivých států, což znamenalo 

                                                 
39 Puente, Carlos (2014). Historical Evolution of Conditionality Criteria in External Relations of the EU with 

CEEC. From the Cold War to the Accession: an Insider’s Perspective. Romanian Journal of European Affairs  

14 (4), pp.56-59. 
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jejich vedení směrem ke členství. To stejné platí i pro země západního Balkánu, ale celý proces 

je rozšířen o podmínky konsolidace vztahů se sousedními zeměmi.40 Ivo Šlosarčík v jedné své 

práci představil pět typických rysů kondicionality pro vyjednávání s kandidátskými zeměmi 

před vstupem do EU. Prvním je institucionální dominance Evropské rady a Rady EU, které mají 

ze všech unijních institucí největší pravomoci. Evropská komise je sice velice důležitá pro sběr 

informací, screering legislativy, vypracování hodnotících zpráv a komunikaci s kandidátskými 

státy, avšak konečná rozhodnutí jsou vždy na dvou dříve zmíněných institucích. Druhým rysem 

je vágnost právního rámce (v porovnání s unijním acquis), který dává prostor pro širokou 

politickou interpretaci a způsobuje nepředvídatelnost aplikace kondicionality. Třetím je široký 

záběr uplatňování vstupní kondicionality, která má obecně tendence pronikat do oblastí mimo 

pravomoci EU. Právně tím není narušena žádná z pravomocí, avšak způsobuje to situaci, ve 

které není žádná z aktivit kandidátského státu vůči kondicionalitě imunní. Čtvrtý typický rys je 

využívání expertízy neunijních aktérů. Rozšíření vstupní kondicionality způsobuje, že Unie 

nemá v mnoha případech dostatečné zkušenosti a standardy k posouzení kandidátského státu  

a často jsou tak využívány expertízy dalších mezinárodních aktérů, jako např. Rada Evropy, 

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), Amnesty International, Mezinárodní 

soudní tribunál pro bývalou Jugoslávii (International Criminal Tribunal for the former 

Yugoslavia – ICTY). Typickým je i uplatňování sankcí za nerespektování kondicionality, kdy 

dochází k přerušení vyjednávání či ke kompletnímu zastavení, což je velice rozdílné 

v porovnání s uplatňováním sankcí při prosazování vnitrounijní koncidionality. Vstupní 

kondicionalita má tak vskutku silný transformační prvek, který směřuje ke stavu slučitelným 

s očekávaným členstvím v EU.41 Europeizace a kondicionalita EU jsou samozřejmě relevantní 

i pro rozšiřování Unie o země západního Balkánu. Stanovení podmínek a celý proces budou 

předmětem jedné z dalších kapitol. 

 

1.3 Proces přistoupení nového členského státu 

Každý stát, který chce aspirovat na členství v EU, musí splňovat základní pravidla 

uvedena ve Smlouvě o EU (č. 2 a č. 49, viz výše). Stát svou kandidaturu předkládá Radě EU, 

která informuje Evropský parlament a všechny národní parlamenty. Rada též konzultuje 

                                                 
40 Grabbe, Heather (2002). European Union Conditionality and the Acquis Communautaire. International 

Political Science Review 23 (3), pp. 250-253. 
41 Šlosarčík, Ivo (2014). Vymáhání pravidel v rozšířené, postlisabonské a postkrizové EU: Směrem ke 

vnitrounijní kondicionalitě. Mezinárodní vztahy 49 (4), s. 46-47. 
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možnou kandidaturu s Evropskou komisí, která ke každé jednotlivé žádosti vypracovává 

stanovisko. Evropský parlament následně musí vydat souhlas prostou většinou, který musí 

následně jednomyslně schválit Rada. Stát tak dostane status kandidátské země, což však nutně 

neznamená, že je s ním zahájeno vyjednávání. Před samotným zahájením vyjednávání  

o přístupu musí kandidátská země splnit základní přístupová kritéria, která jsem zmínil 

v kapitole 1.2.1. Kodaňská kritéria. Evropská rada poté na základě doporučení ze strany 

Evropské komise musí jednomyslně schválit rámec či mandát samotného vyjednávání. Rámec 

pro jednání obsahuje 5 bodů – zásady a postupy jednání; body, o kterých může být jednáno, 

jako např. finanční aspekty, dočasné výjimky nebo ochranná opatření ve specifických oblastech 

acquis (například volný pohyb osob, strukturální politika nebo zemědělství); politické  

a hospodářské reformy; výsledek jednání, který zůstává otevřený; cíl jednání, kterým je 

přistoupení.42  

Vyjednávání o vstupu začíná přípravnou fází, tzv. screening acquis, kdy Evropská 

komise společně s kandidátskou zemí rozebere jednotlivé kapitoly a určí, jakým způsobem je 

země připravena na vstup. V souhrnné zprávě, tzv. screening report, představí jejich zjištění  

a vyvodí závěr, zda by mělo být otevřeno vyjednávání určitých kapitol acquis či zda je potřeba 

splnit další podmínky před samotným vyjednáváním, tzv. opening benchmarks.43 Před 

zahájením vyjednávání musí též kandidátský stát představit svou pozici a EU musí přijmout 

společný postoj. Kapitoly jsou otevírány jednomyslně Radou na základě doporučení Komise  

a vyjednávání probíhají na úrovni vlád kandidátských zemí a EU. Pro splnění jednotlivých 

kapitol je potřeba splnit tzv. closing benchmarks, což jsou minimální podmínky stanovené pro 

jednotlivé kapitoly. Délka vyjednávání je pro každý stát zcela individuální, kdy záleží hlavně 

na schopnosti kandidátské země naplnit nutné reformy a adaptovat práva EU. Uzavírání kapitol 

musí schválit všechny členské státy a i již uzavřené kapitoly se mohou znovu otevřít. Po splnění 

všech podmínek nutných pro členství je mezi EU a kandidátským státem podepsána smlouva  

o přistoupení, která zahrnuje detailní termíny a podmínky členství, přechodná opatření a lhůty, 

jakož i podrobnosti o finančních podmínkách a případné ochranné doložky. Smlouva  

o přistoupení poté vstoupí v platnost, pokud ji podpoří Evropská rada, Evropská komise  

a Evropský parlament; je podepsána kandidátskou a všemi členskými zeměmi; a je ratifikována 

kandidátskou zemí na základě ústavního práva (referendum, hlasování v parlamentu, apod.). 

                                                 
42 EUR-Lex. Proces přistoupení nového členského státu (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?qid=1426504054158&uri=URISERV:l14536, 30. 7. 2015).  
43 Benchmarks jsou v podstatě srovnávací kritéria, které se týkají přípravných etap podstatných pro budoucí sladění 

a dodržování smluvních povinností dohod o přidružení souvisejících s acquis.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1426504054158&uri=URISERV:l14536
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1426504054158&uri=URISERV:l14536


26 

 

 

  

Při splnění těchto třech podmínek se z kandidátské země stává země přistupující, která se stane 

právoplatným členem Unie k datu uvedenému ve smlouvě.44  

 

1.4 Budoucnost rozšiřování EU 

Na budoucnost rozšiřování Evropské unie je v této době nahlíženo spíše negativně  

a obecně se předpokládá, že žádný z kandidátských států nebude připraven na vstup do Unie 

před koncem tohoto desetiletí. Předseda Komise Jean-Claude Juncker tento proces navíc 

znemožnil svým prohlášením v Evropském parlamentu v říjnu 2014, kdy uvedl, že za jeho 

úřadu nebude Unie rozšířena o žádného nového člena.45 Evropská komise, jako hlavní instituce 

mapující proces rozšiřování, představila ve své strategii pro rozšiřování 2014-2015 model, na 

kterém by ráda stavěla. Hlavní mottem je naplňování fundamentálních priorit jako prvních. Do 

této kategorie můžeme zahrnout reformy, které jsou především spojeny se základními právy, 

právním státem, správnou ekonomickou politikou či zlepšením ekonomické 

konkurenceschopnosti a s posílením demokratických institucí. Vesměs všechny kandidátské  

i potenciální kandidátské státy se potýkají se špatně fungující státní správou, nedostatečnou 

úřednickou kapacitou, vysokou mírou politizace a netransparentností. Země navíc neoplývají 

dostatečně silnými demokratickými institucemi, volební systém není dokonalý a vlády v mnoha 

faktorech nefunkční. U těchto států též navíc chybí nějaký konstruktivní a udržitelný dialog 

napříč politickým spektrem a civilní společnost je takřka vyřazena z možnosti nějakým 

způsobem ovlivnit politické rozhodování.46  

Mezi nejstarší kandidátské země v tuto chvíli patří Turecko, které se v pozici kandidáta 

nachází již od roku 1999. Pozice Turecka je však velice komplikovaná a je složité nad otázkou 

tureckého přístupu dosáhnout konsensu.47 Další v pořadí je Makedonie, která se tomuto statusu 

těší od roku 2005. Černá Hora jako další zástupce západního Balkánu získala kandidátský status 

v prosinci 2010, následováno svým bývalým federativním partnerem Srbskem v březnu 2012. 

Zatím poslední zemí, které byl udělen kandidátský status v červenci 2014, je Albánie. Země se 

                                                 
44 European Commission. Steps towards joining (http://ec.europa.eu/enlargement/policy/steps-towards-

joining/index_en.htm, 30. 7. 2015).  
45 Pop, Valentina (2014). EU parliament approves Juncker commission. EUobserver. 22. 10. 2015 

(https://euobserver.com/political/126182, 30. 7. 2015).  
46 European Commission (2014). Enlargement Strategy and Main Challenges 2014-15 

(http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_en.pdf, 30. 7. 2015),  

pp. 2-3.  
47 Debating Europe. Arguments for and against Turkey’s EU membership 

(www.debatingeurope.eu/focus/infobox-arguments-for-and-against-turkeys-eu-membership, 30. 7. 2015).  

http://ec.europa.eu/enlargement/policy/steps-towards-joining/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/policy/steps-towards-joining/index_en.htm
https://euobserver.com/political/126182
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_en.pdf
http://www.debatingeurope.eu/focus/infobox-arguments-for-and-against-turkeys-eu-membership
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speciálním statusem je Island, který se stal kandidátskou zemí a začal vyjednávat o vstupu do 

EU v roce 2010, avšak v květnu 2013 nová středo-pravicová vláda celý proces přístupu 

pozastavila. Budoucnost Islandu v EU je tak v této době dosti nejistá. Mezi dalšími 

diskutovanými zeměmi je v současné době Bosna a Hercegovina (BaH), která ještě doposud 

díky nejasné politické situaci ve své zemi přihlášku ani nepodala, a Kosovo, které není právně 

uznána několika světovými státy včetně pěti členů EU – Kypr, Rumunsko, Řecko, Slovensko a 

Španělsko.48 

Evropská unie obecně prohlašuje, že vstoupit do Unie může každý evropský stát, který 

splní základní podmínky. V budoucnu bychom se tedy mohli dočkat i rozšíření o nějaké státy 

ze širší Evropy – Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie, Moldavsko, Ukrajina, které již vyjádřily svou 

aspiraci na členství. Nejaktivnější státy jsou Moldavsko a Gruzie, které se zavázaly k podpisu 

asociační dohody s EU společně s Ukrajinou v listopadu 2013. Představitelé Moldavska  

a Ukrajiny navíc obecně prohlašují, že členství v EU je jejich dlouhodobý cíl. Kvůli dění na 

Ukrajině se však podepisování muselo odsunout, když tehdejší prezident Viktor Janukovyč 

nakonec dohodu pod tlakem z Ruska odmítl podepsat. To spustilo nepokoje na Ukrajině, které 

vyústily v politickou krizi a změny politické reprezentace.49 K podpisu nakonec došlo až po 

částečné stabilizaci situace na Ukrajině dne 27. června 2014. Všechny tři země Východního 

partnerství se tak zavázaly otevřít své trhy EU a partnerským zemím. Dohody by také měly 

sloužit k modernizaci a demokratizaci v těchto zemích, avšak nejsou prozatím zárukou 

budoucího členství, jak tomu bylo např. v 90. letech, kdy dohodu podepsala ČR.50 Rozšiřování 

o země Východního partnerství je tedy v tuto chvíli v nedohlednu a rozšiřování EU se skloňuje 

pouze ve spojitosti s regionem západního Balkánu. 

 

 

 

                                                 
48 BBC. EU Enlargement: The Next Seven (http://www.bbc.com/news/world-europe-11283616, 30. 7. 2015).  
49 Archick, Kristin – Morelli, Vincent L. (2014). European Union Enlargement. Current Politics & Economics in 

Europe 25 (2), p. 165-166. 
50 Denková, Adéla (2014). Co přinese asociační dohody EU s Ukrajinou, Gruzií a Moldavskem? EurActiv.cz. 26. 

6. 2014 (http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/co-prinesou-asociacni-dohody-eu-s-ukrajinou-gruzii-a-

moldavskem-011960, 30. 7. 2015).  
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2 Země západního Balkánu a rozšiřování EU 

Profesor Péter Balász, ředitel Centra pro studium rozšiřování EU (Center for European 

Enlargement Studies) na Central European University, přirovnává region západního Balkánu 

k regionu středovýchodní Evropy a poukazuje na možné lesson learned z rozšiřovacích procesů 

2004 a 2007. V obou případech se jedná o region se silnými historickými i ekonomickými 

vazbami, u kterých došlo či dochází k důležitým systémovým změnám právě díky procesu 

rozšiřování EU. V obou regionech jsou navíc přítomné národní a etnické tenze, a navíc se jedná 

o regiony, kde ekonomický rozvoj byl a je na relativně nízké úrovni. Stejně tak můžeme 

klasifikovat i několik odlišností, na které je při vytváření strategií pro rozšiřování a při 

negociacích potřeba nahlédnout. V souvislosti s válkou v Jugoslávii se celý region potýká 

s poválečnou rekonstrukcí, uprchlíky, chudou či zdemolovanou infrastrukturou, apod. Všechny 

státy jsou též poměrně nové, když vznikaly a formovaly se právě v průběhu války. Důležitým 

faktem jsou také silnější vnější vazby, které balkánský region má s Ruskem či Tureckem. Zájem 

o stabilitu regionu ze strany EU je však zjevný, kdy všechny státy jsou obklopeny členy 

evropského uskupení. Na severu je region ohraničen Chorvatskem a Maďarskem, na východě 

Rumunskem a Bulharskem, na jihu Řeckem a západ lemuje Adriatické moře, které je hraniční 

s tradičním členem evropské integrace Itálií.51 

Balkán je historické a geografické pojmenování regionu v jihovýchodní Evropě, které 

se nachází na jihu od řek Dunaj a Sáva. Geograficky Balkán zahrnuje Albánii, Bosnu a 

Hercegovinu, Bulharsko, Černou Horu, Chorvatsko, Makedonii, Řecko a Srbsko,52 avšak 

fragmentace regionu i nadále pokračuje do dnešních dní. Především Kosovo a Republika 

srbská, jako jeden z federativních celků Bosny a Hercegoviny, se pokouší získat status 

uznávaných entit v rámci mezinárodního společenství. Region v takové podobě, jak ho známe 

dnes, v historii takřka neexistoval a vždy byl součástí nějakého většího celku jako např. 

Rakousko-Uherska či Osmanské říše. Země Balkánu se tak nacházely na křižovatce mezi 

říšemi, vírami či civilizacemi. Na destabilizaci regionu se podepsalo několik válek během 20. 

století, jako První a Druhá balkánská válka, První světová válka, Řecko-turecká válka, Druhá 

světová válka, Občanská válka v Řecku a série nástupnických válek v první polovině 90. let. 

Takovýto násilný vývoj zabránil státům se vyvinout v homogenní a politicky nezávislé 

                                                 
51 Balázs, Péter (2013). The future of EU enlargement. International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs  

22 (4), pp. 5-7. 
52 V některých případech se mezi státy Balkánu řadí i Rumunsko.  
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uskupení, ale naopak spojil termín Balkán s násilím, náboženskými spory a etnickými 

čistkami.53  

Zatímco pojem Balkán lze nějak historicky či geograficky vymezit, pojem západní 

Balkán se odkazuje pouze na politické pojmenování, které vzniklo na základě vnějších vlivů 

mezinárodního společenství s cílem sekuritizovat situaci po rozpadu bývalé Jugoslávie. Do 

pojmu západní Balkán tak spadaly všechny země bývalé Jugoslávie, kromě Slovinska,  

a Albánie. I přes to, že se původně jednalo spíše o pejorativní označení a dané země se s tím 

termínem nechtěly ztotožnit, lidé se naučili tento termín požívat hlavně díky pokračující 

evropské integraci, která vrhá na pojem pozitivní světlo. EU obecně považuje za země 

západního Balkánu všechny státy jihovýchodní Evropy, které nejsou členem Unie. Z tohoto 

pohledu tento termín tedy zahrnuje Bosnu a Hercegovinu, Černou Horu, původně Chorvatsko, 

Kosovo, Makedonii, Srbsko a Albánii, která původně pod tento termín zahrnuta nebyla. 

Z praktických důvodů je však diskutabilní zařadit pod tento termín Kosovo, které není uznáno 

všemi představiteli mezinárodního společenství a dokonce ani všemi členy EU (Kypr, 

Rumunsko, Řecko, Slovensko a Španělsko).54 

V posledních letech je právě EU aktér, který hraje v regionu klíčovou roli. Spojené státy 

Americké (USA), které velely během 90. let dvěma intervencím do zemí Balkánu a ve veliké 

míře pomohly jednotlivé konflikty stabilizovat, ztratily o region zájem hlavně díky jinému 

směřování jejich zahraniční politiky v posledních letech, které odsunuly státy jihovýchodní 

Evropy do pozadí. USA je stále zainteresované v Bosně a Hercegovině či Kosovu, zemích, 

které nejsou ani kandidátskými zeměmi do EU. Rusko, které ztratilo v regionu svůj vliv po 

konci studené války, se snaží pod vedením Vladimíra Putina obnovit vliv v regionu, avšak není 

zcela jasné, zda tato snaha bude mít nějaké výsledky. Rusko udržuje tradičně dobré vztahy 

pouze se Srbskem, které se však v posledních letech více přiklání spolupráci s EU.55 Situaci 

v poslední době však komplikuje krize na Ukrajině, která staví Srbsko mezi Rusko a EU. Obě 

země spolu mají opravdu silný vztah, který je navázaný na slovanské tradice a pravoslavnou 

církev, a bude záležet na vzájemném porozumění EU a Srbska, aby se tento vztah nestal 

překážkou pro vyjednávání o vstupu do EU.56 Dalším aktérem, který vnímá Balkán jako součást 

                                                 
53 Delevic, Milica (2007). Regional Cooperation in the Western Balkans (Paris: Institute for Security Studies), 

pp. 11-13.  
54 Gabrielová, Petra (2012). Vývoj regiónu západného Balkánu a jeho vzťahov s Európskou úniou. Mezinárodné 

vzťahy 10 (1), s. 193-195. 
55 Rupnik, Jacques (2011). The Balkans as a European Question. In. Rupnik, Jacques, eds. The Western Balkans 

and the EU: ´The Hour of Europe´ (Paris: Institute for Security Studies), pp. 18-19. 
56 Launey, Guy De (2014). Serbia’s balancing act between Russia and EU. BBC News. 17. 10. 2014 

(http://www.bbc.com/news/world-europe-29656943, 30. 7. 2015).  
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své sféry vlivu je Turecko. V současné době se však Turecko, které je kandidátskou zemí EU 

již od roku 1999 a zahájila vyjednávání v roce 2005, nijak neprojevuje jako překážka pro 

vyjednávání podmínek vstupu zemí západního Balkánu do EU.57 

Obecně největšími výzvami všech balkánských aspirantů na vstup je podpora právního 

státu, jako např. ochrana nezávislosti soudů, boj proti korupci a organizovanému zločinu, 

dodržování základních a lidských práv, podpora rozvoje občanské společnosti a budování 

efektivní veřejné správy. Jak trefně poznamenala politická analytička Corina Stratulat 

z European Policy Centre, jedná se o tzv. „společné nemoci“. Státy jsou také v určitém smyslu 

stále ovlivňovány nedávnou historií, kdy v mnoha případech nejsou pevně stanoveny státní 

hranice a klíčová je i otázka národnostních menšin. Region se též potýká se sociologicko-

ekonomickými problémy, jako např. vysoká nezaměstnanost mladých lidí, nízký růst, pokles 

investicí z EU, apod. Zároveň se dnes žádný ze států nemůže pochlubit plně funkčním tržním 

hospodářstvím. Všechny tyto problémy jsou však klíčové pro splnění kodaňských kritérií pro 

vstup do EU, a proto mají státy před sebou nelehký úkol.58   

Je na výsost jasné, že proces rozšiřování o země západního Balkánu není pouze další 

rozšiřování, ale že se jedná o proces se speciálním bezpečnostním statusem. EU byla a je 

zahrnuta do několika klíčových smluv a událostí v regionu, které ve velké míře ovlivňují 

rozšiřování samotné. Snaha zemí naplnit kodaňská kritéria a dodržování mírových smluv  

a politických ujednání je jasným stabilizačním prvkem v celém regionu. Po krvavých 

událostech první poloviny 90. let jsme tam mohli být svědky mírového rozdělení Srbska a Černé 

Hory, vyhlášení nezávislosti Kosova či částečné stabilizace vztahů mezi Kosovem a Srbskem, 

kde EU působí jako nejdůležitější mediátor. Rozšíření, které užívá zkušenosti z předchozích 

rozšiřovacích procesů či z vyjednání s Chorvatskem, tak změnilo svou strategii a mechanismus. 

Jednání samotné tak začíná projednáváním kapitol 23 – Soudnictví a základní práva a 24 – 

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost; které jsou považovány za stěžejní. Mezi novými 

mechanismy jsou více promyšlená jednání, rozšířený dohled, rutinní postupy pro pozastavení 

jednání a požadavek, aby země prokázaly solidní záznam o provedených reformách. Komise 

také přijala důmyslnější opatření pro vyjednávání, zpřísňuje dohled a tlak na reformy či změny 

                                                 
57 Rupnik, Jacques (2011). The Balkans as a European Question. In: Rupnik, Jacques, eds. The Western Balkans 

and the EU: ´The Hour of Europe´ (Paris: Institute for Security Studies), pp. 19-20.  
58 Stratulat, Corina (2013). EU enlargement to the Balkans: shaken, not stirred. European Policy Centre. 4. 11. 

2013 (http://www.epc.eu/documents/uploads/pub_3892_eu_enlargement_to_the_balkans_-
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ve vnitřní politice již během raného screeningu. Důležitá je též zvýšená pozornost Rady, která 

více dohlíží na celý proces a stanovuje benchmarks.59  

 

2.1 Europeizace a kondicionalita EU pro západní Balkán 

Olsenovu teorii, kterou jsem představil v předchozí kapitole o europeizaci  

a kondicionalitě EU, můžeme snadno aplikovat na země západního Balkánu. Europeizace jako 

změna vnějších teritoriálních hranic nepotřebuje blíže specifikovat, protože se jedná v podstatě 

o souhrn celé politiky rozšiřování EU ke státům v regionu. Určování podmínek a přijetí tzv. 

západního modelu je základem, který musí všechny státy během vyjednávání splnit. 

Europeizace jako rozvoj institucí vládnutí na evropské úrovni a Europeizace jako centrální 

pronikání do národních a sub-národních systémů vládnutí je vidět prostřednictvím kodaňských 

kritérií, která se obecně snaží upravit politiku jednotlivých zemí k obrazu členských zemí EU. 

Tato konsolidace je znatelná nejen na reformách a vnitropolitických rozhodnutích, ale 

důležitým faktorem je i přijmutí zahraničněpolitické pozice k třetím státům. Europeizace jako 

export forem politické organizace a řízení, které jsou typické a zřetelné pro Evropu, mimo území 

Evropy není pro státy západního Balkánu relevantní, jelikož se jedná o země evropského 

kontinentu. Europeizace jako politický projekt, jehož cílem je jednotná a politicky silnější 

Evropa je však velice relevantní a souvisí s prvním bodem Olsenovy teorie, kdy stabilita, mír  

a dobré vztahy se sousedy na hranicích Unie posilují společenství i dané státy. 

Demokratizaci a počátky ekonomických reforem můžeme sledovat v balkánském 

regionu již v průběhu 90. letech. V kontextu těchto změn však vyvřelo na povrch několik 

problémů (korupce, organizovaný zločin), které jsou v regionu přítomné dodnes. Slabé 

politické instituce neschopné dosáhnout potřebných reforem se tak staly klíčovou otázkou 

poválečného západního Balkánu. Důležitý rok 2000 uzavřel éru tzv. balkanizace60 a otvírá 

období europeizace, kdy na summitu Evropské rady ve Feiře byla přislíbena zemím západního 

Balkánu perspektiva členství EU. V tomto kontextu se literatura často zmiňuje o positivní  

i negativní motivaci států k europeizaci, tzv. přístupu cukru a biče (carrot and stick).61 Vnější 

europeizace byla termín původně zabývající se státy střední a východní Evropy, které po 

                                                 
59 Balfour, Rosa – Stratulat, Corina (2013). Between engagement and cold feet: ten years of the EU in the 

Western Balkans. In. Prifti, Eviola, eds. The European Future of the Western Balkans (Paris: European Union 

Institute for Security Studies), pp. 21-23. 
60 Geopolitický termín označující proces rozpadu a fragmentace regionu do menších státních celků, které jsou mezi 

sebou znepřátelené či nesouhlasí na jakékoliv kooperaci. Jednalo se o pejorativní označení. 
61 Radovanovik, Tamara (2012). From ‘Balkanization’ to ‘Europeanization’ of the Western Balkan Countries. 

American International Journal of Contemporary Research 2 (4), pp. 209-211. 
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rozpadu sovětského svazu pocítily touhu se spojit se západem a postupně podávaly přihlášky 

do ES/EU. Europeizace východního stylu je spojena s přechodem k demokracii a tržní 

ekonomice, doplněné přijetím vyspělého západního modelu. Takovýto aplikovaný model však 

není zcela relevantní pro státy jihovýchodní Evropy, kdy EU musela reflektovat rozdílný 

rozvoj, geografii, kulturu, strategické zájmy, pozůstatky etnických válek či růst extrémního 

nacionalismu. Europeizace západního Balkánu se tedy rozumí také jako přijetí západního 

modelu, ale s daleko větším důrazem na další oblasti, jako jsou bezpečnost, dobré vztahy  

v regionu a prosperita. Agenda europeizace bere v potaz krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé 

cíle zabývající se politickými, ekonomickými, bezpečnostními a technickými otázkami. 

Konkrétně můžeme jmenovat budování míru, bezpečnost v regionu, otázku hranic, rekonstrukci 

a rozvoj, post-komunistickou transformaci a asociaci. Agenda a jednotlivá kritéria jsou tak 

mnohem přísnější a propracovanější než jak tomu bylo během předchozích rozšiřování.62 

S procesem europeizace západního Balkánu a přijetí západního modelu souvisí  

i jednotlivé podmínky, které EU přetvořila přesně na míru zemí v regionu.  Kondicialita pro 

státy západního Balkánu je multi-dimenzní a multi-účelový instrument, který vede státy 

k usmíření, rekonstrukci a reformám. Jedná se tak o strategii prosazující vnitropolitické změny 

a zároveň zprostředkovává vyjednávací proces zaručující mír v regionu. Předmětem 

kondicionality jsou již několikrát zmíněná kodaňská a další kritéria, která jsou při pozitivním 

plnění odměna. Pod záštitou EU tak dochází k postupné europeizaci až do samotného 

přístupu.63 Kondicionalita pro státy západního Balkánu byla postavena na pěti základních 

kamenech – kodaňská kritéria; regionální přístup a navazující Stabilizační a asociační proces 

(SAP); speciální podmínky před podpisem Stabilizační a asociační dohody (SAA) a podmínky 

vyplývající z finančních rámců; podmínky spojené s individuálními projekty garantující pomoc, 

granty nebo půjčky; a podmínky vyplývající z mírových smluv a politických dohod (Rezoluce 

č. 1244 Rady bezpečnosti Organizace spojených národů - OSN, Daytonská mírová dohoda, 

Ohridská rámcová dohoda / Ohrid Framework Agreement – OFA, Bělehradské dohody).64 

Důležitou otázkou integrace státu západního Balkánu se od roku 2000 stala také správa hranic, 

což bylo důležité pro řešení problému pašování lidí, automobilů, drog a zbraní v regionu. 

Zajištění funkčnosti hranic tak mělo přispět ke zlepšení turismu, nastartování ekonomického 
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růstu, posílit trans-hraniční spolupráci, apod. V květnu 2003 došlo k důležité schůzce, která 

nastartovala tzv. Ohridský hraniční proces. Severoatlantická aliance (NATO), OBSE, EU, Pakt 

stability a země západního Balkánu si rozdělily mezi sebou úkoly přispívající stabilizaci situace 

a charakterizovaly potřebné reformy pro zlepšení situace v samotných zemích regionu.65 

S plněním podmínek a naplňování reforem souvisí i zmiňované odměny ve formě finanční 

pomoci, usnadňování udělování víz a liberalizace ekonomik, studentské výměny a akademické 

programy, či pomoc občanské společnosti. V roce 2000 na setkání v Záhřebu byla spuštěna 

finanční asistence CARDS (Community Assistance for Reconstruction, Development, and 

Stabilization), která fungovala v období od roku 2000 do roku 2006, kdy spolu s dalšími 

stávajícími programy, byla nahrazena programem IPA (Instrument of Pre-accession 

Assistance).66 Podpora v rámci IPA byla zprvu stanovena pro léta 2007-2013 s celkovým 

rozpočtem 11.5 miliard €. V roce 2014 byl tento program nahrazen IPA II, pro který EU plánuje 

uvolnit 11.7 miliard € do roku 2020.67  

První snahy o stabilizaci regionu byly představeny v podobě tzv. Roayaumout procesu, 

který byl nastartován francouzským předsednictvím EU v prosinci 1996 a měl dohlížet na 

implementaci Daytonské mírové smlouvy. Tato iniciativa mířila především na představení 

několika projektů v oblasti kultury, občanské společnosti a lidských práv. V roce 1997 poté 

Rada přijala tzv. regionální přístup k zemím západního Balkánu, který měl vybudovat pevnější 

bilaterální vztahy mezi EU a státy z regionu. Tento proces chtěl zajistit několik výsledků, jako 

např. návrat uprchlíků, snížení etnických tenzí, zajištění regionální spolupráce či demokratizaci. 

Vývoj v letech 1998 – 1999, válka v Kosovu a následná letecká kampaň NATO však zcela 

změnila evropskou politiku na západním Balkáně, a 10. června 1999 byl vytvořen Pakt stability 

pro jihovýchodní Evropu, který měl zajistit pokojné řešení krize a této velice složité situace.68 

Pakt stability jihovýchodní Evropy v době založení byl obecně program, který měl přispět 

k uklidnění situace, obnově a posílení regionální spolupráce. EU v tom viděla alternativu 

použití síly a možnost posílení pozice v regionu. Pomoc měl především model, který státům 

pomáhal směřovat k evropskému ekonomickému prostoru prostřednictvím prohubování 

demokratizace, ekonomické rekonstrukce a přijetí acquis communautaire. Podobnou představu 

                                                 
65 Trauner, Florian (2009). From membership conditionality to policy conditionality: EU external governance in 

South Eastern Europe. Journal of European Public Policy 16 (5), pp. 779-781. 
66 Anastasakis, Othon (2008). The EU’s political conditionality in the Western Balkans: towards a more 

pragmatic approach. Southeast European and Black Sea Studies 8 (4), p. 369. 
67 European Commission. Overview – Instrument for Pre-accession Assistance 

(http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/overview/index_en.htm, 30. 7. 2015).  
68 Sela, Ylber – Shabani, Lirim (2011). The European Union Politics and the Western Balkans. The Western 

Balkans Policy Review 1 (2), pp. 26-27. 
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měly i státy G-8, které Pakt chápaly jako možnost kontroly a hodnocení vývoje států. Vše bylo 

založeno na komplexnosti a regionálním přístupu, kdy široké spektrum otázek (zahrnujících 

zřízení společnosti na základě demokratických principů, vytvoření konkurenceschopného 

tržního trhu či vnější a vnitřní bezpečnost států) bylo řešeno na pozadí regionálních vztahů  

a problémů.69 Pakt byl na rozhodnutí Komise zrušen v roce 2008, kdy se země regionu dohodly 

na pokračování spolupráce v rámci Rady pro regionální spolupráci (Regional Cooperation 

Council - RCC).70 Od druhé poloviny 90. let se začaly objevovat i iniciativy samotných státu 

západního Balkánu o začlenění do Evropy, kterého chtěly dosáhnout prostřednictvím regionální 

spolupráce a dobrých vztahům v regionu. V roce 1996 se na popud bulharského premiéra Jeana 

Videnova (Bulharská socialistická strana) ve spolupráci s řeckou vládní stranou PASOS 

(Panhelénské socialistické hnutí) se uskutečnilo setkání představitelů států Balkánu71 v Sofii  

a byla založena regionální organizace SEECP (South East Europe Cooperation Process), která 

chtěla vybudovat vzájemnou důvěru, stabilitu a spolupráci napříč zeměmi.72 Regionální 

spolupráce byla prohloubena také v roce 2006 se znovu-spuštěním programu CEFTA73, neboli 

zónou volného obchodu, která má podpořit ekonomiku a vzájemný obchod v regionu. Členy se 

staly postupně všechny státy jihovýchodní Evropy, které nevstoupily do EU, a Moldávie.74 

S pomocí v dalších oblastech též souvisí již zmíněná RCC založena v roce 2008 na setkání 

ministrů zahraničních věcí SEECP. Hlavními úkoly RCC je reprezentovat region, monitorovat 

regionální aktivity, vyvinout své postavení v regionální spolupráci, poskytnout regionální 

perspektivu v dárcovské pomoci a podporovat vetší zapojení občanské společnosti do 

regionálních aktivit. Hlavními oblastmi zájmu jsou hospodářský a sociální rozvoj, energie  

a infrastruktura, spravedlnost a vnitřní záležitosti, budování lidského kapitálu, parlamentní 

spolupráce, rozvoj médií, aktivity občanské společnosti a rovnost mužů a žen.75 

                                                 
69 Saccomanni, Fabrizio (2000). The Stability Pact for Southeastern Europe: A New Approach to a Regional 

Problem. The Regional Spectator: Italian Journal of International Affairs 35 (1), pp. 65-66. 
70 EurActiv.cz (2008). EU chce posílit vztahy s východoevropskými sousedy. EurActiv. 7. 11. 2008 

(http://www.euractiv.cz/vnejsi-vztahy/clanek/eu-chce-posilit-vztahy-s-vychodoevropskymi-sousedy-005288,  

30. 7. 2015). 
71 Chorvatsko a Slovinsko se v roce 1996 odmítly zúčastnit konference v Sofii a k organizaci se připojily až v roce 

2005 a 2010. Obě země totiž spatřovaly v této iniciativě kontrolní orgán Balkánu připomínající jugoslávskou 

minulost a pro jejich účel spojení se západem to neviděly jako benefit.   
72 Bechev, Dimitar (2011). Constructing South and East Europe: The Politics of Balkan Regional Cooperation 

(Basingstok; New York: Palgrave Macmillan), pp. 131-133. 
73 CEFTA byla původně založena v roce 1992 zeměmi Visegrádské čtyřky a další země středoevropského regionu 

se brzy připojily. V roce 2004 se vstupem většiny těchto států do EU přestala tato zóna prakticky existovat, avšak 

v roce 2006 byla plně obnovena. V odborné literatuře se tedy často můžeme dočíst o označení CEFTA 2006.  
74 CEFTA: Central European Free Trade Agreement (http://www.cefta.int, 30. 7. 2015).  
75 Regional Cooperation Council. Overview (http://www.rcc.int/pages/2/overview, 30. 7. 2015).  
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V roce 1999 byl v návaznosti na vytvoření Paktu a nedávných událostí vytvořen již 

zmiňovaný Stabilizační a asociační proces (SAP), který se stal základním kamenem pro politiku 

EU v následujících letech a zcela nahradil původní regionální přístup. Proces je ušitý na míru 

státům západního Balkánu, kdy má za úkol vypořádat se s post-komunistickým i post-

konfliktním přechodem. SAP byl postaven na asociačním přístupu aplikovaném pro země 

střední a východní Evropy s politikou na vylepšení kondicionality států a spolupráci v regionu.76 

EU tím chtěla především ujasnit, že každý ze států západního Balkánu může mít rozdílnou 

vývojovou cestu k integraci. Důležité je pouze naplňovat jednotlivá kritéria, posílit regionální 

usmíření a kooperaci a spolupracovat ICTY. Centrem této strategie je následovné podepsání 

Stabilizační a asociační dohody (SAA), která poskytne formální smluvní vztah mezi určitou 

zemí a EU během přechodného období potřebného pro přijetí standardů a pravidel EU.77 SAA 

se zaměřuje na několik klíčových oblastí, jako např. představení institucionálního rámce pro 

politický dialog, urychlení tvorby zóny volného obchodu, liberalizaci dopravní přepravy, 

regulační rámec pro volný pohyb pracovníků, svoboda usídlení, podpora služeb a pohybu 

kapitálu a finanční a technická asistence. Ze stran států západního Balkánu to také znamená 

závazek harmonizace legislativy s EU. O připravenosti států zahájit vyjednávání o SAA 

rozhoduje Rada, která se řídí návrhem Komise a následovnou studií. Poté co Evropský 

parlament podpis oficiálně schválí, Rada a všechny členské státy musí smlouvu odsouhlasit a 

ratifikovat.78 

Stabilizační a asociační proces ve vztahu k budoucnosti států západního Balkánu v EU 

byl stvrzen na summitu v Záhřebu v listopadu 2000, kde se sešli představitelé všech zemí 

západního Balkánu a EU. Unie se na setkání zavázala pomoci státům v procesu demokratizace 

a podpořit jejich snahy o vstup do evropské integrace. SAP byl později ještě prohlouben na 

setkání v řeckém Thessaloniki (Soluň) v červnu 2003, kde byly představeny nástroje, jak lépe 

adresovat výzvy v zemích západního Balkánu.79 Výstupem setkání byla tzv. Deklarace 

z Thessaloniki, která utvrdila všechny státy z regionu o pokračující pomoci v rámci SAP,  

a představitelé EU zopakovali cíl rozšířit Unii o státy z regionu.80 Dalším schváleným 

                                                 
76 Kostovicova, Denisa – Bojičić-Dželilović, Vesna (2006). Europeanizing the Balkans: Rethinking the Post-

communist and Post-conflict Transition. Ethnopolitics 5 (3), pp. 224-225. 
77 Trauner, Florian (2009). From membership conditionality to policy conditionality: EU external governance in 

South Eastern Europe. Journal of European Public Policy 16 (5), p. 779. 
78 Pippan, Christian (2004). The Rocky Road to Europe: The EU’s Stabilization and Association Process for 

Western Balkans and the Principle of Conditionality. European Foreign Affairs Review 9 (2), pp. 233-234. 
79 Sebastian, Sofia (2008). The Stabilization and Association Process: are EU inducements failing in the Western 

Balkans? (Madrid: FRIDE), p. 2-3.  
80 EU-Western Balkans Summit, Thessaloniki, 21 June 2003 (http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-03-

163_en.htm, 30. 7. 2015).  
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dokumentem byla agenda z Thessaloniki (Thessaloniki Agenda for the Western Balkans: 

Moving towards European integration), který se blíže zaměřil na přístupový proces (SAP)  

a doplnil tak obecné podmínky z Deklarace.81 Rada dále schválila důležitý bod na agendě, podle 

které bude přístup zemí západního Balkánu k EU spočívat na stejných pravidlech jako 

rozšiřování o státy ve střední Evropě.82 

Účelem SAP je tedy především přinést mír, stabilitu a ekonomickou prosperitu v regionu  

a připravit země na plnění kodaňských kritérií.83 Rámec SAP pro spolupráci a poskytování 

půjček je stanoven podmínkami představenými Radou v roce 1997, jako např. spolupráce 

s ICTY, ochota obnovy ekonomických vztahů se zeměmi v regionu, respekt demokratických 

principů, lidská práva, právní stát, privatizace a tržní ekonomika. Tyto podmínky se dají 

připodobnit prvním dvěma kodaňským kritériím.84 EU dále výslovně jmenuje několik 

podmínek, jako např. vydání uprchlíků, kompenzaci za ztráty nebo poškození majetku,  

a dodržování Daytonské mírové smlouvy, Ohridské rámcové smlouvy a rezoluce Rady 

bezpečnosti OSN 1244 pro Kosovo.85 Takto vytvořené partnerství je aplikováno na všechny 

země z regionu a dá se též rozdělit do následujících bodů navrhnutých Evropskou komisí. 

1. Podpora ekonomických a obchodních vztahů s regionem a uvnitř regionu  

2. Vývoj a částečné přesměrování existující hospodářské a finanční pomoci 

3. Zvýšená pomoc při budování demokracie, občanské společnosti, vzdělanosti a institucí  

4. Spolupráce v rámci justice a vnitřních záležitostí 

5. Rozvoj politického dialogu i na regionální úrovni 

6. Vyjednání stabilizačních a asociačních dohod86 

V návaznosti na setkání v Thessaloniki došlo v průběhu let i k dalším, která jsou velice 

důležité pro setrvání dialogu. Důležitá konference zemí EU a zemí západního Balkánu se 

uskutečnila v Salzburgu v březnu 2006 ve formátu neformálního setkání ministrů zahraničních 

                                                 
81 Prifti, Eviola (2013). Introduction: from stabilization to integration. In: Prifti, Eviola, eds. The European 

Future of the Western Balkans (Paris: European Union Institute for Security Studies), p. 15. 
82 Belloni, Roberto (2009). European integration and the Western Balkans: lessons, prospects and obstacles. 

Journal of Balkan and Near Eastern Studies 11 (3), p. 319. 
83 Sela, Ylber – Shabani, Lirim (2011). The European Union Politics and the Western Balkans. The Western 

Balkans Policy Review 1 (2), p. 24. 
84 Sebastian, Sofia (2008). The Stabilization and Association Process: are EU inducements failing in the Western 

Balkans? (Madrid: FRIDE), p. 3.  
85 Anastasakis, Othon (2008). The EU’s political conditionality in the Western Balkans: towards a more 

pragmatic approach. Southeast European and Black Sea Studies 8 (4), p. 368. 
86 Elbasani, Arolda (2008). EU enlargement in the Western Balkans: strategies of borrowing and inventing. 
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věcí pod hlavičkou rakouského předsednictví v EU. Setkání předcházelo vydání dokumentu 

Evropské komise “The Western Balkans on the road to the EU: consolidating stability and 

raising prosperity”, který zhodnotil dosavadní proces a zmínil hlavní výzvy států v regionu.87 

Samotné setkání vyústilo v Salzburskou deklaraci, která i přes jistý skepticismus potvrdila 

perspektivu členství zemí západního Balkánu uvnitř EU a potvrdila rozhodnutí zahrnuty do 

agendy z Thessaloniki.88 V novém desetiletí se uskutečnilo též několik důležitých setkání, kdy 

za zmínku jistě stojí konference organizována Irským předsednictvím v Radě EU v roce 2013, 

kde odborníci shrnuli 10 let od setkání v Thessaloniki. Řecké předsednictví v Radě EU v první 

polovině roku 2014 dále zorganizovalo ministerskou konferenci „Thessaloniki II“, které se 

zúčastnili ministři zahraničních věcí členských států a západního Balkánu, komisař pro 

rozšíření a politiku sousedství Štefan Füle a představitelé EU pro vnější záležitosti. Toto setkání 

bylo rozděleno do dvou částí, kdy v první představitelé EU potvrdili zemím západního Balkánu 

perspektivu představenou na summitu Thessaloniki v roce 2003 a v druhé se zúčastnění 

věnovali perspektivě spolupráce v oblasti dopravy a energetiky.89 Důležitou se také stala 

konference v Berlíně v létě 2014, které se zúčastnili přední představitelé zemí západního 

Balkánu včetně Chorvatska, Slovinka a Německa, předseda Evropské komise José Manuel 

Barroso a komisař Štefan Füle.90 Tématy agendy bylo přiblížení zemí západního Balkánu k EU, 

intensifikace vzájemných vztahů, dobré vládnutí a udržitelný rozvoj. Výstupem konference se 

stala závěrečná deklarace91 potvrzující perspektivu šesti států uvnitř EU při splnění základních 

podmínek. Účastníci konference se shodli, že státy regionu dosáhly několika výsledků jako 

např. stabilita, rozvoj vztahů se sousedy či modernizace vlády, společnosti a ekonomiky, avšak 

také upozornili na největší úskalí možného vstupu do EU jako např. organizovaný zločin či 

korupce.92 Angela Merkel si od berlínské konference slibovala spuštění formátu, na kterém se 

                                                 
87 The Western Balkans on the road to the EU: consolidating stability and raising prosperity. Communication 

from the Commission. Brussels, 27 January 2006 (http://eur-lex.europa.eu/legal-
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Balkans Policy Review 1 (2), p. 32-33.  
89 EU-Western Balkans Ministerial Conference. Thessaloniki, 8 May 2014 (http://www.mfa.gr/en/current-

affairs/news-announcements/eu-western-balkans-ministerial-conference-thessaloniki-may-2014.html,  

30. 7. 2015).  
90 EurActiv.com (2014). Merkel seeks to strengthen EU ties to Western Balkans. EurActiv.com. 29. 8. 2014 
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30. 7. 2015).  
91 Final Declaration by the Chair of the Conference on the Western Balkans. Berlin, 28 August 2014 

(http://www.auswaertiges-amt.de/cae/servlet/contentblob/684762/publicationFile/195992/140828-

Abschlusserkl_Konf_Westl_Balkan.pdf, 30. 7. 2015).  
92 Federal Foreign Office (2014). Western Balkans Conference in Berlin: Commitment to the European 

perspective. Federal Foreign Office. 29. 8. 2014 (http://www.auswaertiges-

amt.de/EN/Europa/WestlicherBalkan/AktuelleArtikel/140828_Westbalkankonferenz.html, 30. 7. 2015).  
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budou scházet političtí představitelé šesti zemí západního Balkánu – Albánie, Bosny, Černé 

Hory, Kosova, Makedonie a Srbska (Western Balkans Six – WB6), a řešit relevantní témata pro 

rozvoj regionu. Tato perspektiva se skutečně naplnila několika meziresortními setkáními, která 

jsou důležitá nejen pro zlepšení současné situace, ale i pro konsolidaci vztahů jednotlivých států 

a spolupráci v regionu. Schůzka ministrů zahraničních věcí a ministrů financí WB6 v říjnu 2014 

v Bělehradě93 a setkání ministrů zahraničních věcí a dopravy WB6 v březnu 2015 v Prištině94 

bylo shrnuto na schůzce předsedů vlád WB6 v dubnu 2015 v Bruselu. Zde došlo mezi 

zúčastněnými k souhlasu na několika společných bodech – zlepšení regionální spolupráce  

a ekonomické stability, vytvoření důležitých dopravních sítí a vytvoření projektů na 

energetickou infrastrukturu, apod., kteréžto cíle by měly být shrnuty na summitu ve Vídni, který 

se uskuteční na konci srpna 2015.95 Summitu WB6 v srpnu 2015 předcházelo ještě jedno 

setkání, které se konalo na počátku července za účasti ministrů zodpovědných za energetiku, 

kteří dosažené cíle prezentovali svým předsedům vlády a tato agenda se tak stane jedním 

z hlavních témat setkání summitu ve Vídni.96  
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3 Země západního Balkánu – případové studie  

3.1 Srbská republika – Republika Srbija  

Srbsko oslavuje den nezávislosti 5. června 2006 po oddělení Černé Hory, ale pro 

srbskou územní celistvost je také důležité datum 17. února 2008, kdy došlo  

k jednostrannému vyhlášení nezávislosti Kosova. Hlavním městem je Bělehrad a se 7,2 miliony 

obyvateli se jedná o nejlidnatější stát západního Balkánu.97 Historický vývoj země v 90. letech 

je velice důležitý, protože události okolo rozpadu federace a vnitropolitický vývoj v Srbsku 

přímo či nepřímo ovlivnily a stále ovlivňují vývoj celého regionu. Má práce bude této kapitole 

věnovat zvýšenou pozornost.  

 

3.1.1 Historický exkurz do přelomu 80. / 90. let 

Nástup Michaila Gorbačova do nejvyšší stranické funkce v Sovětském svazu (SSSR)  

a počátek největší geopolitické změny moderní doby v podobě rozpadu SSSR z části zapříčinily 

i rozpad Socialistické federativní republiky Jugoslávie (Jugoslávie, SFRJ). Gorbačovův pokus 

o modernizaci zbavila komunistické vládce v Jugoslávii ideologie a díky zmírněnému tlaku 

mezi východem a západem ztratila SFRJ své exkluzivní postavení mezi dvěma bloky. Členské 

země NATO a dalších společenství tak přestaly pokládat celistvost federace za prioritu svých 

zahraničních politik. Ve stejné době vstupuje do nejvyšší politiky i Slobodan Milošević, který 

se v roce 1986 stává šéfem stranické organizace Svazu komunistů Srbska (Savez komunista 

Srbije – SKS). U Miloševiće je důležitý první rok ve funkci, kdy původně z reformního politika 

se stal představitel vyznávající nacionalismus. Ve své politice dokázal tak zkombinovat fráze  

o nutnosti reforem se srbskou nacionalistickou ideologií, což mu vyneslo početný elektorát.98 

Srbský nacionalismus samotný se opíral především o údajné etnické hrozby a neoblibu 

srbského národa v rámci Jugoslávie podložené nejistotou budoucího soužití jugoslávských států 

a společnosti, jak tomu bylo pod patronací Josipa Broze Tita. Zdroj nacionalismu byl provázen 

komentáři srbské inteligence a srbské pravoslavné církve za spolupráce s politickou elitou, které 

kontrolovaly hromadné sdělovací prostředky. Přes rozpačité počátky se jednotícím prostředkem 

nacionalismu stalo tzv. Memorandum, které vydala Srbská akademie věd a umění na podporu 

                                                 
97 The World FactBook. Serbia (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ri.html,  

30. 7. 2015).  
98 Pelikán, Jan (2009). Socialistická Jugoslávie. Rozpad komunistické federace. In. Šesták, Miroslav et al. Dějiny 

jihoslovanských zemí. 2. vyd. (Praha: Nakladatelství Lidové noviny), s. 558; 560. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ri.html
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srbského resentimentu.99 Memorandum označilo současné postavení Srbů v rámci Jugoslávie 

jako žalostné a nerovnoprávné, kdy vinu nesla především ústava z roku 1974 garantující 

autonomii Kosovu a Vojvodině. Dokument dále volal po demokratizaci a po rovnoprávném 

postavení Srbů ve všech republikách federace. Ve spojitosti s Kosovem byla situace Srbů 

dokonce označena za otázku života a smrti. Situace ve svůj prospěch využil Milošević v roce 

1987 při návštěvě Kosova, kde se setkal s rozbouřenými srbskými demonstranty a vyslechl 

všechny jejich stížnosti. V reakci na tuto návštěvu slíbil podporu srbskému etniku v Kosovu, 

kdy prostředkem pomoci se měla stát tzv. antibyrokratická revoluce stavící se proti titově 

politice. Milošević postupem času získal podporu větší části populace a jeho masové 

demonstrace dosáhly prvních úspěchů ve Vojvodině a Černé Hoře. Situace v Kosovu byla  

o něco komplikovanější díky odporu, ten byl však nakonec policií a armádou zlomen. V únoru 

1989 poté srbský parlament přijal ústavní dodatky, kterými de facto zrušil autonomii Kosova  

a Vojvodiny a v březnu, i přes mnoho protestů, došlo ke znovusjednocení se Srbskem. Ziskem 

pozice předsedy představenstva Socialistické republiky Srbsko si Milošević ještě upevnil svou 

pozici a začal podněcovat srbskou nacionalistickou kampaň v Chorvatsku a Bosně. Velkým 

vítězstvím Miloševiće bylo též slavnostní shromáždění k 600. výročí kosovské bitvy100, kterého 

se zúčastnilo více než milión Srbů z celé Jugoslávie. SFRJ se hroutila a Svaz Komunistů 

Jugoslávie (Savez komunista Jugoslavije – SKJ) se ocitl v rozkladu. Ve Slovinsku a Chorvatsku 

začal vznikat politický pluralismus  a začalo se diskutovat o vystoupení z federace. 20. ledna 

1990 se uskutečnil XIV. sjezd SKJ. Po chaotických dvou dnech opustila slovinská delegace 

jednání a chorvatská delegace požadovala jeho odložení. Milošević už v tuto chvíli byl 

připraven na válku, kdy počítal, že v rámci federace zůstane Černá Hora, Bosna a Hercegovina 

a Makedonie, plus části Chorvatska obývané Srby.101  

Nacionalismus obecně se stal důležitým impulsem rozpadu federace a nově vznikajícího 

konfliktu. U voleb v dubnu 1990 v Chorvatsku a v listopadu v Bosně a Hercegovině uspělo 

několik nacionalisticky laděných stran, které ještě více podpořily srbský nacionalistický diskurs 

a připomněly genocidu na Srbech ze strany fašistů v Chorvatsku a islámských fundamentalistů 

                                                 
99 Pesic, Vesna (1996). Serbian Nationalism and the Origins of the Yugoslav Crisis. Peaceworks No. 8. 

(Washington: United States Institute of Peace), pp. 17-18.  
100 Bitva na Kosově poli je jedním z nejdůležitějších momentů srbských národních dějin. 28. června 1389 se zde 

spojenecká vojska Srbů, Bosňáků, Albánců a Bulharů střetly s osmanským sultánem Muramadem I. I přesto, že 

Srbové v této bitvě utrpěli porážku, je den dodnes slaven jako významný památník srbských dějin. V bitvě padlo 

mnoho hrdinů, světců a mučedníků, kteří se stali opěvováni lidových písních a vykreslováni v mýtech. Bitva byla 

ještě důležitá z toho důvodu, že porážka Srbů otevřela Osmanům cestu na balkánský poloostrov a značně tak 

ovlivnila středověké dějiny regionu. 
101 Tejchman, Miroslav (2013). Srbsko za druhé Jugoslávie. In. Pelikán, Jan et al. Dějiny Srbska. 2.vyd. (Praha: 

Nakladatelství Lidové noviny), s. 503-506. 
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v Bosně.102 První svobodné volby se uskutečnily ve Slovinsku a nově zvolený premiér Alojz 

Peterle a prezident Milan Kučan nasměrovali svou zemi k deklaraci nezávislosti, která 

negativně ovlivnila další vývoj v regionu. V Chorvatsku hlasování ovládlo Chorvatské 

demokratické hnutí (Hrvatska demokratska zajednica – HDZ) pod vedením nacionalisty Franji 

Tuđmana, které se obklopilo protisrbskou rétorikou a cílem vystoupení z SFRJ. V červnu 1991 

přijala nová vláda dodatek k ústavě, kdy Chorvatsko bylo označeno za suverénní stát  Chorvatů. 

Krajinští Srbové podporováni z Bělehradu s touto novou politikou samozřejmě nemohli 

souhlasit a začali utvářet své autonomní instituce s centrem ve městě Knin. Protiústavnost 

tohoto kroku a chorvatský a srbský nacionalismus se tak staly zárodkem budoucího konfliktu, 

který se již v tuto dobu zdál nevyhnutelný.103 Volby v Bosně a Hercegovině ustanovili 

sedmičlenné kolektivní předsednictví, kdy dvě křesla připadly Bosenským muslimům, dvě 

Srbům, dvě Chorvatům a jedno představitelům dalších menšin. Nejsilnější stranou se stala 

bosenská nacionalistická Strana demokratické akce a její předseda Ilja Izetbegović se stal 

prezidentem kolektivního předsednictví. Hned po volbách se však ukázaly nedostatky tohoto 

politického modelu, kdy zástupci jednotlivých etnik nemohli dohodnout na společných 

cílech.104 Poslední volby v rámci federace byly naplánovány v Srbsku, Černé Hoře a Makedonii 

(viz 3.3 Makedonie). Volby v Srbku ovládla Socialistická strana Srbska105 (Socijalistička partija 

Srbije – SPS) s předsedou Slobodanem Miloševićem, který byl následně zvolen prezidentem.106 

Tyto volby byly úspěšným testem politiky Slobodana Miloševiće, zda kombinace komunismu 

a srbského nacionalismu může nalézt podporu.107 Podobný výsledek měly volby i v Černé Hoře, 

kde zvítězili stoupenci Miloševiće a prezidentem se stal zcela oddaný postkomunistický 

socialista Momir Bulatović.108 

 

                                                 
102 Biondich, Mark (2011). The Balkans: Revolution, War & Political Violence since 1878 (New York: Oxford 

University Press), p. 202. 
103 Pelikán, Jan (2009). Socialistická Jugoslávie. Rozpad komunistické federace. In. Šesták, Miroslav et al. 

Dějiny jihoslovanských zemí. 2. vyd. (Praha: Nakladatelství Lidové noviny), s. 570-573. 
104 Biondich, Mark (2011). The Balkans: Revolution, War & Political Violence since 1878 (New York: Oxford 

University Press), pp. 203-204.  
105 SPS vznikla spojením Svazu komunistů Srbska a Socialistické aliance pracujícího lidu Srbska v červnu 1990. 
106 Obradović, Marija (2000). The Ruling Party. In. Popov, Nebojša, ed. The Road to War in Serbia. Trauma and 

Catharsis (Budapest: Central European University Press), pp. 425-429. 
107 Bohlen, Celestine (1990). Ex-Communist Chief Takes The Lead in Serbia’s Election. The New York Times. 

10. 12. 1990 (http://www.nytimes.com/1990/12/10/world/ex-communist-chief-takes-the-lead-in-serbia-s-

election.html, 30. 7. 2015).  
108 Pelikán, Jan (2009). Socialistická Jugoslávie. Rozpad komunistické federace. In. Šesták, Miroslav et al. 

Dějiny jihoslovanských zemí. 2. vyd. (Praha: Nakladatelství Lidové noviny), s. 574.  

http://www.nytimes.com/1990/12/10/world/ex-communist-chief-takes-the-lead-in-serbia-s-election.html
http://www.nytimes.com/1990/12/10/world/ex-communist-chief-takes-the-lead-in-serbia-s-election.html
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3.1.2 Rozpad federace a válka  

Na přelomu let 1990/1991 se situace ve federaci zdála jako neudržitelná a nacionalismus 

napříč všemi zeměmi vzrostl ve vysoké míře. Federativní vláda reformního politika Ante 

Markoviće byla velice slabá, ztrácela na legitimitě a podpoře Jugoslávské lidové armády 

(Jugoslavenska narodna armija – JNA), která inklinovala k podpoře Miloševiće. Slovinsko 

prostřednictvím uvolňování vazeb na federaci se postupně připravovalo na autonomii a na 

počátku roku 1991 začalo docházet k prvním ozbrojeným srážkám mezi Chorvaty a srbskými 

separatisty. Vzrůstající tenze potvrdila i tajná schůzka Miloševiće a Tuđmana, kdy oba 

představitelé nebyli schopni nabídnout řešení krize a domluvili se pouze na anexi bosenského 

teritoria s většinou srbského, resp. chorvatského obyvatelstva. Napětí v Kosovu přetrvávalo, 

kdy Demokratický svaz Kosova (Lidhja Demokratike e Kosovës – LDK) s dominantním 

postavením se snažil o kosovskou autonomii v rámci SFRJ. Referendum o nezávislosti bylo 

však pouze následováno tvrdšími represemi z Bělehradu. Schůze na nejvyšší úrovni, které se 

zúčastnil Milan Kučan (Slovinsko), Franjo Tuđman (Chorvatsko), Slobodan Milošević 

(Srbsko), Momir Bulatović (Černá Hora), Alija Izetbegović (Bosna a Hercegovina) a Kiro 

Gligorov (Makedonie) za účelem stabilizace situace, byla tak pouhou ztrátou času a státy se 

začaly připravovat na otevřenou konfrontaci. Během dubna a května 1991 začalo docházet 

k prvním přestřelkám mezi Srby a Chorvaty, kdy obě ozbrojené strany si počínaly velice krutě, 

a vraždění civilistů bylo na denním pořádku. V bojích se angažovaly i jednotky JNA, které se 

nejprve snažily bojující strany rozdělit, ale později se přidaly na stranu srbských separatistů. 

V této době již nebylo o rozpadu federace a krvavém konci společného soužití pochyb.109 

Situaci nedokázal stabilizovat ani návrh Gligorova a Izetbegoviće z léta 1991, který počítal 

s vytvořením uskupení s prvky federace a konfederace. Asymetrická federace počítala se 

Srbskem a Černou Horou jako ústředními republikami, Bosna a Makedonie se měly stát volně 

připojenými republikami, a Slovinsko s Chorvatskem si měly vybrat jejich výslednou roli 

v rámci federace. Plán ovšem ztroskotal a země si zvolily cestu vyhlašování úplné 

nezávislosti.110 

 

                                                 
109 Pelikán, Jan (2009). Socialistická Jugoslávie. Rozpad komunistické federace. In. Šesták, Miroslav et al. 

Dějiny jihoslovanských zemí. 2. vyd. (Praha: Nakladatelství Lidové noviny), s. 575-578. 
110 Kola, Paulin (2003). The Search for Greater Albania (London: C. Hurt & Co.), p. 209. 
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3.1.2.1 Slovinsko a Chorvatsko 

Obě republiky vyhlásily plnou nezávislost na SFRJ dne 25. června 1991 v reakci na 

referenda konaná na přelomu let 1990/1991. JNA, kde Srbové byly dominantním národem, se 

k celé situaci postavila negativně a snažila se zabránit desintegraci federace. Slovinci se rapidně 

stáhli z jugoslávských jednotek a slovinské policejní a teritoriální útvary přejaly kontrolu nad 

hraničními přechody do Rakouska a Itálie. JNA, které díky nefungujícímu federativnímu 

aparátu jednala dle vlastního úsudku, vstoupila do otevřené konfliktu se Slovinci. Síly na obou 

stranách byly dosti nevyrovnané. JNA disponovala silou 200 000 vojáků a značnou převahou 

ve vybavení jednotek, zatímco Slovinci disponovali pouze silou 15 000 mužů. Slovinsko 

spoléhalo na podporu z Chorvatska, která ovšem nepřišla a Lublaň se tak musela spoléhat na 

černý trh se zbraněmi a dobré konexe na světová média, přispívající upoutání pozornosti 

mezinárodního společenství. Boje se obecně uskutečňovaly pouze v pohraničí, v okolí 

vojenských základen a v Lublani. Během dvou týdnů bojů bylo zavražděno na 50 lidí a okolo 

300 zraněno. Diplomatům pod hlavičkou Evropské komise se nakonec podařilo dojednat 

stažení JNA ze Slovinska, což v podstatě zaručilo Slovinsku nezávislost. Důležité je si však 

upozornit, že Slovinsko nebylo zahrnuto do srbského mocenského plánu, protože srbská 

menšina ve Slovinku byla velice malá.111 Výsledkem mediace Evropského společenství byla 

tzv. Brionská deklarace ze 7. července 1991, ve které tři strany (Slovinsko, Chorvatsko a SFRJ) 

souhlasily na tříměsíčním mírovém období pro dosažení mírového řešení konfliktu. Toto 

období bylo mimo jiné jasným podnětem ES na udržení federální integrity. Tyto měsíce však 

žádný progres nepřinesly, kdy slovinská politická špička nebyla ochotna další spolupráce 

s federálním aparátem a stažení federálních vojenských sil ze Slovinska znamenalo pouze jejich 

přesunutí na frontu do Chorvatska. Uplynutí tří měsíční lhůty přispělo k uznání nezávislosti 

Slovinska několika státy na přelomu 1991/1992.112  

Odtržení Chorvatska od SFRJ bylo však mnohem problematičtější než v případě 

Slovinka. Tuđmanova rétorika o velkých chorvatských vítězstvích a nezávislosti vzbuzovala  

u srbského etnika čítající na 600 000 osob veliké obavy. Již po parlamentních volbách tak obě 

strany začaly zbrojit, kdy Chorvatsko využilo dobrých vztahů s Maďarskem k nákupu levných 

kalašnikovů a další vojenské techniky a krajinským Srbům se dostávalo podpory z Bělehradu  

a ze strany JNA ustupující ze Slovinska. Krize nabyla plnou hodnotu v březnu 1991, kdy srbští 

                                                 
111 Cox, John K. (2002). The History of Serbia (Westport: Greenwood Press), p. 139. 
112 Bučar, Bojko (2004). Independence and Integration into the International Community: A Window of 

Opportunity. In. Mrak, Mojmir – Rojec, Matija – Silva-Jáuregui. Slovenia. From Yugoslavia to the European 

Union (Washington: The World Bank), pp. 42-45. 



44 

 

 

  

policisté vpadli do policejní stanice v Pakraci113 a vyhlásili město součástí Srbské autonomní 

oblasti Krajina. I přes to, že město chorvatské speciální jednotky získaly zpět takřka bez boje, 

tento incident se stal součástí bělehradské propagandy. Srbská média o incidentu psala jako  

o útoku Ustašovců na Srby s několika mrtvými civilisty. Chorvatsko vyhlásilo nezávislost ve 

stejný den jako Slovinsko, tj. 25. června 1991. Federální předseda vlády Marković se snažil 

představitele přesvědčit, že vyhlášení nezávislosti je časovaná bomba, která všechny odpálí, ale 

bylo již pozdě. V Chorvatsku začalo docházet k mnohým bojům nedaleko Záhřebu v městech 

Glina, Petrinja, avšak útoky srbských separatistů měly zdaleka největší sílu ve východní 

Slavonii na hranici se Srbskem v okolí měst Osijek, či Vukovar, kde byly vesnice vypalovány 

do základů. Vyhlášení nezávislosti dalšího mini-státu a kritická situace donutila ES k reakci. 

Představitelé evropské integrace, kteří se původně domnívali, že Chorvatsko má na situaci 

stejný podíl jako druhá válčící strana, se při návštěvě Bělehradu přesvědčili o opaku a země ze 

západu začaly více sympatizovat s Chorvatskem. Milošević v této době též oficiálně deklaroval, 

že Srbsko není ve válce s nikým, a že pouze podporuje etnické Srby v povstání proti ustašovské 

vládě v Záhřebu.114 Krize si do prosince 1991 vyžádala na 80 000 ne-srbských obětí, kdy 

především konflikt u města Vukovar a okolí za sebou nechal na 20 000 obětí etnické čistky 

JNA a Srbských jednotek.115 Úspěšné obléhání a obsazení města Vukovar a bombardování 

města Dubrovník do podepsání míru pro tuto oblast na jaře 1992 vrhlo na válku v Chorvatsku 

nové světlo, kdy bylo jasné, že Miloševićův argument boje Srbů za svobodu se ukázal jako 

pouhá zástěrka pro válku. Do situace se opět vložilo ES a OSN, které dovedly nesvářené strany 

k jednacímu stolu. Výsledkem bylo umístění peacekeeping mise v roce 1992 o síle 10 000 

mužů, kteří měli stále více motivované Chorvaty a Srby držet za linií. Milošević byl ochoten 

vzdát se Chorvatska, pokud ti se zdají území obydlené Srby. Tuđman se proti tomuto návrhu 

postavil a pokoušel se sehnat mezinárodní podporu uznání nezávislosti. Rok 1993 nepřinesl 

žádný zlom a situace se stále nacházela v mrtvém bodě. Srbská ekonomika začala kolabovat, 

kdy tisk dalších peněz pro udržení válčení na několika frontách zapříčinila největší inflaci 

v lidské historii. JNA drahé na údržbu tedy již dále nemohla čelit chorvatské armádě, které se 

dostávalo podpory ze strany USA díky spolupráci na bosenské otázce. První spuštěná operace 

Blesk za účelem získání západní Slavonie byla doprovázena občasným odstřelováním Záhřebu, 

                                                 
113 Město Pakrac nebylo náhodně vybráno k útoku Srbů. Jednalo se totiž o jedinou obec ve Slavonii, kde Srbové 

měli relativní většinu. Jednalo se též o velice strategickou pozici uprostřed Slavonie, kterým probíhal hlavní 

železniční a silniční spoj mezi Záhřebem a Bělehradem.   
114 Tanner, Marcus (2001). Croatia: A Nation Forged in War (New Haven & London: Yale University Press), 

pp. 223; 235; 241-242; 249; 252-255. 
115 Biondich, Mark (2011). The Balkans: Revolution, War & Political Violence since 1878 (New York: Oxford 

University Press), p. 210. 
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avšak nic to nezměnilo na postupné porážce. Tisíce Srbů bylo vyhnáno ze svých domovů  

a nespočetně zavražděno. Vrcholná operace války v Chorvatsku byla zahájena 4. srpna 1995 

pod názvem operace Bouře, která byla podporována leteckými jednotkami NATO. Chorvatské 

jednotky rychle obsadily baštu krajinských Srbů Knin a dopomohly k porážce Srbů v Bosně. Z 

okolo půl miliónu chorvatských Srbů se stali utečenci, kteří zamířili do Srbska či Bosny. 

Armáda v touze obnovit historické hranice dále nelegálně zakročovala proti srbským civilistům, 

kdy mnoho těchto zločinů se stalo předmětem mezinárodního vyšetřování.116 

 

3.1.2.2 Bosna a Hercegovina (BaH) 

Události v Bosně a Hercegovině byly vůbec nejsložitější ze všech federativních 

republik, hlavně díky pestrému promíchání tří hlavních národností federace. Muslimští Bosňáci 

tvořili v roce 1990 okolo 43.7% populace, Srbové okolo 31.3% a Chorvati okolo 17.5%. První 

svobodné volby vygenerovaly zástupce všech těchto etnik do společného předsednictví, ti však 

nebyli schopni dosáhnout společné pozice. Bosňáci byli pro vytvoření suverénní republiky 

v rámci federace, Chorvati si přáli svobodnou BaH nebo suverenitu v rámce konfederace 

s Jugoslávií a Srbové si přáli setrvání v rámci Jugoslávské federace. I přes to, že si strany 

proporčně rozdělily pozice a ministerstva v zemi, na regionální úrovni docházelo k dosazování 

do pozic dle národnostního klíče, čímž se rozběhl celý proces etnické rivality.117 

V roce 1991 bylo již nad míru jasné, že dosavadní režim v BaH nevydrží a touhy spojit 

se s mateřskou zemí u lídrů bosenských Chorvatů a Srbů situaci jen eskalovaly. Aktivní byli  

i představitelé jednotlivých mateřských zemí, kdy Milošević otevřeně vyjádřil podporu vůdci 

Bosenských Srbů Radovanu Karadžićovi. Izetbegović stál před velice složitou situací, kdy 

pozůstání ve federaci by znamenalo oslabení pozice Bosny a vyhlášení nezávislosti jistou válku 

se Srby. Srbská republika BaH (později Republika Srbská) vyhlásila nezávislost, Bosňáci 

společně s Chorvaty úspěšně hlasovali pro nezávislost v březnu 1992 a na konci dubna byla 

zahájena válka. První měsíce bojů se nesly jasně v režii Bosenských Srbů se silou 80 000 mužů 

a podporou ze strany JNA, kterým špatně vycvičená proti-srbská armáda nemohla vzdorovat. 

Embargem OSN nedotčeny, mohly jednotky bosenských Srbů snadno postupovat a uplatňovat 

svou taktiku serbanizace, doprovázenou etnickými čistkami. Taktika vedená Miloševićem  

a Karadžićem, uskutečňována Ratko Mladićem, se stala velice efektivní na vesnicích, kdy 

                                                 
116 Cox, John K. (2002). The History of Serbia (Westport: Greenwood Press), pp. 141-144. 
117 Hayden, Robert M. (2013). From Yugoslavia to the Western Balkans: Studies of a European Disunion,  

1991-2011 (Leiden: BRILL), pp. 50-53. 
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zůstavší lidé byli mučeni, znásilňováni a brutálně vražděni. Na konci roku 1992 se začala tato 

taktika aplikovat i ve větších městech a zoufalý Izetbegović požádal o pomoc mezinárodní 

komunitu. V zemi bylo nakonec rozmístěno 16 000 vojáků UNPROFOR, kteří ovšem neměli 

mandát na používání zbraní ani při vlastní obraně a navíc pokračující embargo na dodávku 

zbraní stavilo Bosnu do tragické role. Pro-srbské síly tak procházely zemí téměř bez 

jakýchkoliv překážek.118  

Na přelomu let 1992 a 1993 srbská armáda kontrolovala na 70% území BaH včetně 

poloviny Sarajeva. 30% území stále náležející Republice Bosna a Hercegovina se rozkládalo 

především v západní Hercegovině a centrální a severozápadní Bosně, územích tradičně 

obydlovaných Chorvaty a muslimy. Srbské čistky si již v této době vysloužily 200 000 – 

300 000 obětí a statisíce uprchlíků, kteří hledali útočiště především v Chorvatsku a západní 

Evropě. Srbské jednotky by pravděpodobně byly schopny v této době násilně zajmout celé 

území BaH, čemuž nakonec zabránila bezletová zóna NATO a fakt, že Srbsko bylo již v této 

době spokojeno se získaným územím. V tomto období také dochází k problémům mezi muslimy 

a Chorvaty, kdy západní Hercegovina, z největší části obydlená Chorvaty, vyhlásila 

samostatnou republiku za plné podpory Záhřebu. Důležité se staly chorvatské enklávy, o které 

se vedlo nejvíce bojů, včetně města Mostar, které bylo po bojích mezi Chorvaty a Bosňáky 

nakonec rozděleno na dvě části. Západní část náležející Chorvatům začala díky dostatku 

investic ze Záhřebu vzkvétat, zatímco východní část města pod správou Bosňáků chátrala. 

V nově vyhlášené republice obydlené Chorvaty docházelo k čistce muslimů, kdy stejně tak jako 

pravoslavní Srbové, ani katoličtí Chorvaté nechtěli mít nic společného s tímto orientálním 

náboženstvím, pozůstatkem Osmanské říše. Prezident Izetbegović měl nakonec pod správou 

pouhých 20% původního území, které ještě nakonec provázely konflikty mezi umírněnými  

a radikálními muslimy. Na přelomu 1993 a 1994 byla myšlenka na vytvoření multi-etnického 

státu skutečně mrtvá, z více jak milionu lidí se stali uprchlíci a situace se stala kritickou.119 

Změna nastala až v 1994 po srbském únorovém bombardování tržiště v Sarajevu, kdy 

celý incident byl nafilmován americkou televizí a promítnut všude po světě. V tuto chvíli 

musely západní země, především NATO, zasáhnout do dění silou. V reakci na tento incident 

dalo NATO rozkaz Srbům se stáhnout nejméně 20km od města, což byla původně reakce na 

                                                 
118 Kollander, Patricia (2004). The Civil War in Former Yugoslavia and the International Intervention.  

In. Morton, Jeffrey S. – Nation, R. Craig – Forage, Paul – Bianchini, Stefano, eds. Reflections on the Balkan 

Wars: Ten Years After the Break Up of Yugoslavia (New York: Palgrave Macmillan), pp. 11-12. 
119 Bjarnason, Magnus (2001). The War and War-Games in Bosnia and Herzegovina from 1992 to 1995 

(http://www.nato.int/acad/fellow/99-01/bjarnason.pdf, 30. 7. 2015), pp. 30-31; 38-42. 

http://www.nato.int/acad/fellow/99-01/bjarnason.pdf
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možné ohrožení svých jednotek, ale ve finále nastartovala postup proti-srbských sil. Chorvaté 

a Bosňáci začali zbrojit. Podporováni byli tzv. Kontaktní skupinou – Francie, Německo, Rusko, 

Velká Británie a USA, která se oba národy snažila spojit a přispět k porážce Srbů, což se jim 

v konečném výsledku podařilo. Samotné ekonomicky strádající Srbsko díky uvaleným sankcím  

nemohlo dále podporovat separatistické tendence a Milošević vyjádřil ochotu spolupráce se 

západem, když v létě 1994 přerušil svou podporu bosenským Srbům a začal vystupovat proti 

nim. Ti však byli stále ochotni bojovat. Situaci pomohla již zmíněná chorvatská ofenziva ve 

spolupráci s OSN a operace Bouře, která vyhnala Srby z Chorvatska a ukončila válku. Po letech 

strádání měli Bosňáci konečně dostatečné kapacity k boji.120 Bosenští Srbové všeobecně 

předpokládali, že rok 1995 bude poslední rok války a také dle toho zvolily strategii, kdy chtěli 

především zabrat tři muslimské enklávy na východě – Srebrenica, Zepa a Goradze, které byly 

pod dohledem jednotek OSN, a jednu enklávu Bihac na severozápadě. Díky paralyzaci NATO 

a UNPROFOR a nemožnosti se dohodnout na jednotném postupu, bosenští Srbové mohli 

uskutečnit svou krvavou strategii. V červenci obrátili svou pozornost směrem k Srebrenici, což 

skončilo největším masovým vražděním od konce druhé světové války. 7 000 mrtvých, 

desetitisíce uprchlíků a obrovská ostuda pro západ se nakonec stal milníkem této války. Útok 

na bezpečné útočiště pod ochranou jednotek NATO si vyžádalo patřičnou odpověď,  Aliance 

začala bombardovat vojenské cíle pod patronátem bosenských Srbů. Incident v Srebrenici 

upoutal pozornost do té doby neaktivní Clintonovy administrativy, která začala plánovat 

konečné řešení pro BaH. Vytvořená strategie předpokládala nezávislost a suverenitu Bosny 

v existujících hranicích, rozdělení země dle dvou největších entit – Bosenští Srbové (49% 

území), muslimsko-chorvatská federace (51% území) – a přijetí tohoto uspořádání oběma 

entitami a sousedními státy. Strategie počítala též s rozmístěním americké armády, která by 

dohlížela na splnění všech podmínek. Prezident Clinton schválil tuto strategii v srpnu a získala 

podporu i evropských partnerů. Srbsko-chorvatská ofenzíva a pokračující bombardování 

NATO dosáhly obsazení více než 50% území během několika týdnů. Změna v rovnováze sil  

a pozice USA jako lídra nakonec vydláždila cestu k podpisu Daytonské mírové dohody.121 

Konečné odhady obětí války v Bosně a Hercegovině dle průzkumu Misrada Tokača jsou 

                                                 
120 Kollander, Patricia (2004). The Civil War in Former Yugoslavia and the International Intervention.  

In. Morton, Jeffrey S. – Nation, R. Craig – Forage, Paul – Bianchini, Stefano, eds. Reflections on the Balkan 

Wars: Ten Years After the Break Up of Yugoslavia (New York: Palgrave Macmillan), pp. 14-15.  
121 Daaler, Ivo H. (1998). Decision to Intervene: How the War in Bosnia Ended. Brookings. December 1998 

(http://www.brookings.edu/research/articles/1998/12/balkans-daalder, 30. 7. 2015).  
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vyčísleny na 102 000.122 Procentuálně vyjádřeno 67.87% muslimů, 25.81% Srbů a 5.39% 

Chorvatů. U muslimského etnika se jednalo z 50% o civilisty a z 50% o vojáky.123 

 

3.1.2.2.1 Daytonská mírová smlouva  

V předchozích kapitolách jsem rozebral dva největší konflikty moderních dějin na 

evropském kontinentu, které vedly k podpisu jedné z nejkomplexnějších  

a nejpropracovanějších mírových smluv v lidských dějinách vůbec a ovlivnili srbský vývoj na 

mnoho let dopředu. Hlavní americký vyjednavač Richard Holbrooke dokázal do konce září 

1995 vyjednat dvě dílčí smlouvy s představiteli jednotlivých států – Milošević, Tuđman, 

Izetbegović – dláždící cestu k samotnému podpisu Daytonské mírové smlouvy. Vyjednávání  

o konečném znění smlouvy na vojenské základně Dayton v Ohiu trvalo od 1. do 21. listopadu. 

Bylo projednáno teritoriální rozdělení Bosny, uspořádání v rámci federace, nová ústava  

a volební rámec a v neposlední řadě rozmístění stabilizačních sil. Smlouva celkem obsahovala 

12 příloh – vojenské otázky, regionální spolupráce, hraniční linie mezi etniky, volby, ústavní  

a arbitrážní otázky, lidská práva, uprchlíci a vysídlené osoby, vytvoření kanceláře vysokého 

představitele a rozmístění mezinárodní policejní mise. Smlouva dávala mnoha mezinárodním  

a regionálním organizacím pravomoci na implementaci a monitorování klíčových ustanovení. 

NATO, OSN, OBSE, Mezinárodní měnový fond, Rada Evropy, Evropský soud pro lidská práva 

a další organizace tedy okamžitě po podpisu vytvořily Radu pro implementaci. Smlouva byla 

slavnostně podepsána 14. prosince 1995 v Paříži.124  

Pro udržení a plnění cílů z Daytonu se staly klíčové nadcházející roky, kdy byla potřeba 

především zajistit regionální spolupráci a dobré vztahy v regionu. Na situaci v Bosně dohlíželo 

na 60 000 jednotek mírové operace IFOR (Implementation Forces), kancelář vysokého 

představitele a důležitá byla též role tří hlavní regionálních představitelů (Milošević, Tuđman, 

Izetbegović), kteří museli držet radikální Chorvaty a Srby v Bosně pod kontrolou.125 

Oddělování znepřátelených táborů bylo dokončeno na jaře 1996 vytvořením 

demilitarizovaného pásma o šířce 4km. Tzv. daytonská linie tak rozdělila území BaH na dvě 

                                                 
122 Bosnian Research and Documentation Centre v Sarajevu provedlo jeden z nejrozsáhlejších průzkumů a dle 

jejich odhadů bylo zabito nejméně 97 207 osob a okolo 1.8 miliónů osob bylo vysídleno.  
123 Hayden, Robert M. (2013). From Yugoslavia to the Western Balkans: Studies of a European Disunion,  

1991-2011 (Leiden: BRILL), p. 145. 
124 Sebestián-Aparicio, Sofía (2014). Post-War Statebuilding and Constitutional Reform: Beyond Dayton in 

Bosnia (Basingstok; New York: Palgrave Macmillan), pp. 50-51. 
125 Bechev, Dimitar (2011). Constructing South and East Europe ´. The Politics of Balkan Regional Cooperation 

(Basingstok; New York: Palgrave Macmillan), p. 43. 
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politické části – Federaci Bosny a Hercegoviny a Republiku Srbskou. Vojenská přítomnost 

NATO dále umožnil do roku 1997 vcelku stabilizovat situaci a jednotky IFOR byly nahrazeny 

stabilizačními jednotkami SFOR (Stabilization Force). Uklidnění situace se výrazně podepsalo 

na snížení počtu rozmístěných vojáků. V roce 2004 úkol zajišťování mírových podmínek v zemi 

přešel pod patronaci vojenských jednotek EUFOR (European Union Force). Pod názvem mise 

Althea jsou vojáci v zemi rozmístěni dodnes.126 Dodržování a respekt Daytonské mírové 

smlouvy, stejně tak jako Ohridské rámcové dohody, je velice důležité pro stabilizaci v regionu 

a jedná se o prvky, na kterých EU staví svá vyjednávání o vstupu se zeměmi z regionu. 

 

3.1.2.3 Kosovo 

Srbská propaganda proti Kosovu byla zahájena již v první polovině 80. let, kdy bylo 

zveřejněno několik publikací líčících masové znásilňování srbských žen albánskými muži127  

a tlak byl dále stupňován s vydáním Memoranda odmítajícím ústavu z roku 1974, která Kosovu 

garantovala autonomní status. Důležitým momentem se stala také již vzpomínaná oslava výročí 

600. let od bitvy na Kosově poli, která změnila pohled Slobodana Miloševiće na situaci a větší 

angažovanost v oblasti.128 Mnozí srbští nacionalisté pokládali Kosovo za srbskou kulturní 

kolébku a nehodlali se ji jen tak vzdát. Zrušení dosavadní autonomie a albánské referendum  

o nezávislosti, tak pouze vystupňovaly represe proti neoficiální vládě LDK pod vedením 

Ibrahima Rugova, která se snažila prostřednictvím pasivní resistence dosáhnout mezinárodní 

asistence a uznání. S pasivní politikou však nebyla spokojena radikální Kosovská 

osvobozenecká armáda (Ushtria Çlirimtare e Kosovës – UÇK), která následně vyvolala vzpouru 

a dovedla Kosovo a Srbsko k prvním otevřeným konfrontacím.129  

Kosovská touha po nezávislosti ještě více vzrostla s odkazem na podpis Daytonské 

mírové smlouvy, kdy Rugova v roce 1997 prohlásil, že tento rok je důležitý pro realizaci 

svobody a nezávislosti prostřednictvím organizované a civilizované rezistence. Kosovo se 

během roku 1998 stalo mezinárodním subjektem se zájmem mezinárodního společenství. UÇK 

během tohoto roku začalo vyvolávat stále více konfliktů, na které Bělehrad odpovídal 

                                                 
126 Hladký, Ladislav (2006). Daytonská mírová smlouva a její uvedení do života. Středoevropské politické studie 

8 (2-3), s. 318. 
127 Tato nacionalistická rétorika byla později nezávislou analýzou vyvrácena.  
128 Malcolm, Noel (2002). Kosovo: a short history (London: Pan Books), pp. 339-341. 
129 The World Factbook. Kosovo (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kv.html,  

30. 7. 2015).  
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přezbrojením a přípravou k boji.130 K prvnímu zvratu v prozatímních sporadických konfliktech 

dochází právě v březnu 1998, kdy je zavražděn jeden z vůdců UÇK Adem Jashari společně 

s celou rodinou a sousedy. Celkem 87 zavražděných osob vyvolalo napříč kosovskými Albánci 

nevoli a ochotu podpořit UÇK. Srbsko zahájilo oficiální ofenzivu v západní části Kosova 

v květnu, kdy v září bylo již monitorováno na 300 000 vnitřních uprchlíků. V říjnu byla 

podepsaná mírová dohoda, která povolila vstup OBSE do Kosova. Milošević pochopil, že 

presence mezinárodních pozorovatelů je záruka neleteckých akcí proti Srbsku a pokračoval tak 

ve svých akcích v Kosovu.131 Do situace se na konci roku 1998 vkládá i Rada bezpečnosti OSN, 

která zásadně odsoudila konání obou stran konfliktu, a na základě získaných poznatků schválila 

rezoluci č. 1199. Rada bezpečnosti dále vyzvala Miloševiće, aby zajistil ukončení vojenských 

akcí a útlaku, stáhl srbské ozbrojené jednotky z území Kosova, umožnil bezpečný návrat 

uprchlíků a povolil rozmístění mezinárodních vojenských jednotek. Toto varování však nebylo 

vyslyšeno. V lednu 1999 dochází k důležitému zlomu, kdy při srbském policejním masakru je 

zavražděno 45 kosovských civilistů ve městě Račak. Pro západ a jeho představitele je to 

moment, kdy označují Srbsko za původce zla, což potvrdili i tehdejší prezident USA Bill 

Clinton a britský premiér Tony Blair. OBSE ve spolupráci s NATO začaly diktovat podmínky 

a vyvíjely tlak na Miloševiće.132 Na nátlak Kontaktní skupiny byla během února a března 

svolána vyjednávání ve francouzském městě Rambouillet a v Paříži. Tato setkání se nesla 

v duchu sporu mezi samotnými zástupci Kosova, kdy Rugova a Thaçi se utkávali svým 

způsobem o moc. Hlavním předmětem prvního setkání se stalo stažení srbských vojsk, 

odzbrojení UÇK, obnovení autonomie a institucí před rokem 1989 a uspořádání referenda po 

třech letech. Obecně se také počítalo s rozmístěním jednotek členských států NATO o síle 

minimálně 30 000 mužů. Rambouilletská dohoda též garantovala území celistvost Svazové 

republiky Jugoslávie (SRJ) a počítala se samosprávou Kosova za účasti všech etnických 

komunit. Obě strany však neměly zájem na podpisu této dohody, kdy UÇK dále vedla svou 

vojenskou kampaň s cílem vyprovokovat Srbsko k ofenzivě a následnému vojenskému zásahu 

NATO a Milošević využil čas během jednání na plánovaný vojenský úder v Kosovu. Pro Srbsko 

nebyl přijatelný volný pohyb jednotek NATO na území SRJ bez mandátu Rady bezpečnosti  

a pro UÇK byla nepřijatelná jakákoliv jiná forma než vyhlášení plné nezávislosti. Mezinárodní 

                                                 
130 Západ považoval v této době UÇK za teroristickou organizaci, což potvrdil během svého proslovu v únoru 1998 

i americký velvyslanec Gelbard a dal tak Miloševićovi opodstatnění k útokům. 
131 Trix, Francis (2005). Kosovar Albanians between a rock and a hard place. In. Ramet, Sabrina P. – Pavlaković, 

Vjeran. Serbia: since 1989 (Seattle: University of Washington Press), pp. 327-328; 332-333. 
132 Eichler, Jan (2014). Od Hirošimy po Bělehrad: válka a mír v druhé polovině 20. století (Praha: Karolinum),  

s. 214-216. 
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společenství nemělo v této době žádný zájem na samostatnosti Kosova. Jasně to dala najevo 

např. ministryně zahraničí Madeleine Albrightová, která naznačila, že při kosovském 

nepodepsání NATO nepodnikne slibovanou intervenci, dojde ke zmrazení albánských kont 

v diaspoře, budou rozmístěny jednotky na albánských hranicích znemožňující pašování zbraní 

a UÇK bude zařazeno na seznam teroristických organizací. V druhém kole vyjednávání, které 

bylo zahájeno 15. března již v Paříži, se tedy Hashim Thaçi nakonec i přes nevoli části své 

delegace rozhodl smlouvu podepsat. SRJ však smlouvu nepodepsala a Miloševićova 

administrativa zahájila další útoky na území Kosova. Posledním pokusem k dosažení 

kompromisu byla návštěva Richarda Holbrooke v Bělehradě 21. března, která však žádné 

výsledky nepřinesla. 22. března odjeli poslední členové pozorovací mise OBSE a bylo jasné, 

že mírové řešení sporu je neuskutečnitelné.133 Milošević i jugoslávská armáda si pečlivě 

prostudovali leteckou intervenci NATO během války v BaH a obecně předpokládali, že útoky 

spojeneckých sil ze vzduchu Srbsko ustojí a rozhodli se tomuto útoku čelit.134 

První útok na Srbsko a Černou Horu se uskutečnil 24. března ve večerních hodinách  

a bomby a rakety dopadaly na tato území po dalších 78 dní. Západní mocnosti uskutečnily tento 

útok bez rezoluce Rady bezpečnosti OSN a oficiálně označovaly akce za humanitární 

intervenci. Nálety měly především směřovat na vojenské cíle v Kosovu, středním Srbsku  

a Vojvodině, avšak na konci března byly již bombardovány i civilní cíle, jako např. rafinérie, 

mosty a některé vládní budovy. Intervence neměla obecně podporu, kdy ve velkých světových 

městech se uskutečňovaly protesty a NATO nemohlo již počítat ani s podporou Ruska, které 

bylo doposud členem Kontaktní skupiny. První nálety se uskutečňovaly pouze v noci, avšak 

v dubnu probíhaly i za bílého dne. Bombardování NATO si postupem času vyžádalo několik 

chyb, kdy při útocích umírali civilisté. Paralelně s intenzívněním bombardování se Rusko pod 

vedením Viktora Černomyrdina vložila do mediace. Rusko oficiálně odsoudilo bombardování, 

zmrazilo vztahy s NATO a vyslalo loďstvo na Jadran. Díky dalším vyjednáváním  

a pokračujícímu bombardování se nakonec Milošević sklonil před ohromnou přesilou. Jako 

základ mírové smlouvy posloužila ta z Raimbouillet, ovšem bez trvání na volném pohybu 

jednotek NATO v Kosovu. Po schválení smlouvy v srbském parlamentu došlo k jejímu podpisu 

9. června v makedonském Kumanovu, srbské jednotky se začaly stahovat a 10. června NATO 

zastavilo letecké útoky. Výsledky bombardování byly pro Srbsko hrozivé. Během 

bombardování bylo zničeno na 200 továren a závodů a o práci přišlo 700 000 lidí. 

                                                 
133 Girgle, Patrik (2009). Kosovo. 2. vyd. (Praha: Libri), s. 105-107. 
134 Tesař, Filip (2011). Deset dnů, které otřásly Jugoslávií. Mezinárodní politika. 29. 5. 2011 

(http://www.iir.cz/article/deset-dnu-ktere-otrasly-jugoslavii, 30. 7. 2015).  
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Bombardování chemiček, rafinérií a skladů s chemikáliemi navíc velice poškodilo životní 

prostředí a znatelné škody zaznamenala i infrastruktura. Špatná srbská ekonomika po podpisu 

Daytonské smlouvy tak dostala další tvrdou ránu.135 Válka v Kosovu si vyžádala na 10 000 

mrtvých. Jednalo se většinou o albánské civilisty zabité během prvního měsíce procesu 

vyhánění. Na jugoslávské straně zemřelo okolo 600 vojáků, počet obětí z řad UÇK není zcela 

znám. Bombardování Srbska za sebou nechalo zhruba 500 mrtvých a 800 zraněných.136 

Rada bezpečnosti OSN přijala rezoluci č. 1244 dodatečně, čímž v podstatě legalizovala akci 

NATO, delegovala mezinárodní jednotky k dohledu nad situací a k obnově míru v Kosovu  

a zmocnila generálního tajemníka OSN ke jmenování zvláštního představitele. Stala se však 

jedním z nejvíce kontroverzních a nejskloňovanějších novodobých dokumentů. Důvodem je 

její nejednoznačnost, kterou si všechny strany vykládaly jinak. Zatímco kosovští Albánci viděli 

slib konání referenda o nezávislosti, velmoci chtěli Kosovu dopřát pouze určitou formu 

autonomie a Srbsko počítalo se zachováním titulu nositele svrchovanosti nad Kosovem. Srbsko 

tedy uplatňovalo směrem k nezávislosti Kosova spíše defenzivní pozici a zřejmě by si tuto 

pozici obhájilo i před EU, kdyby v roce 2005 nepřišel zmocněnec generálního tajemníka OSN 

Marti Artishaari s návrhem nového statusu Kosova.137 Srbské lpění na územní integritě se však 

přeneslo i do dalších let, kdy nová ústava z roku 2006 počítala se zachováním Kosova uvnitř 

srbských hranic a jednostranné vyhlášení nezávislosti Kosova v roce 2008 tak pouze zahájilo 

srbskou kampaň proti tomuto kroku, ve snaze zabránit oficiálnímu uznání Kosova v rámci 

OSN.138 

 

3.1.3 Pád Slobodana Miloševiće a další politický vývoj 

Roky nadvlády Slobodana Miloševiće byly provázeny válkami, izolací, ponižováním  

a bídou, ale režim byl schopen se stále udržet u moci. Prozatím. Povstání proti režimu zahájili 

mladí Srbové, především studenti, kteří cílili na svrhnutí režimu a změnu politického systému. 

Režim si s tímto odporem poradil mohutným zatýkáním, avšak situace byla dále neudržitelná  

a přerostla v obecné povstání. Na jedné straně nenáviděný, ale na druhé straně milovný139 

                                                 
135 Tejchman, Miroslav – Pelikán, Jan (2013). Třetí Jugoslávie. In. Pelikán, Jan et al. Dějiny Srbska. 2.vyd. 

(Praha: Nakladatelství Lidové noviny), s. 531-534. 
136 Girgle, Patrik (2009). Kosovo. 2. vyd. (Praha: Libri), s. 112. 
137 Tesař, Filip (2008). Kosovo: Legalizace černé stavby? Mezinárodní politika 32 (5), s. 29-30. 
138 Štepánek, Václav (2011). Rozpad Jugoslávie: Kosovo na začátku i na konci. Mezinárodní politika.  

29. 5. 2011 (http://www.iir.cz/article/rozpad-jugoslavie-kosovo-na-zacatku-i-na-konci, 30. 7. 2015).  
139 Nejbližší spolupracovníci Slobodana Miloševiće o něm často mluvili jako o největším patriotorovi, Davidovi 

20. století či národním hrdinovi.  
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Milošević si byl zcela jistý svým postavením, a proto v létě 2000 přistoupil ke změně ústavy, 

kdy se chtěl nechat zvolit ve vše-lidovém hlasování. Ve volební kampani zorganizoval 

v Bělehradě proti-tribunál, ve kterém byli odsouzeni představitelé západních zemí, jako např. 

Bill Clinton, Tony Blair, atd. k odnětí svobody na 20 let za jejich válečné zločiny proti srbským 

civilistům. Nevědom si rostoucí síly opozice Milošević obecně předpokládal, že by mohl ve 

volbách obdržet okolo 70% všech hlasů.140 

Tyto volby konané 24. září 2000 se staly zlomovým momentem srbské vnitropolitické  

i zahraniční politiky. Před volbami se vytvořila koalice dvou desítek politických stran pod 

souhrnným názvem Demokratická opozice Srbska (Demokratska opozicija Srbije – DOS), která 

jako svého zástupce do prezidentských voleb nominovala ústavního právníka Vojislava 

Koštunicu. Den po volbách již Koštunica prohlašoval své vítězství se ziskem 55%, avšak vládní 

strana prohlásila, že zvítězil Milošević s náskokem 5%. Povolebních 14 dní se neslo v duchu 

pádu jugoslávského tyrana, kdy světový i regionální političtí představitelé vítali vítězství 

Koštunici a požadovali Milošovićovo odstoupení. V Bělehradu byla uspořádaná demonstrace 

na podporu změny režimu a došlo též ke generální stávce po celé zemi. Milošević postupně 

ztrácel svou pozici i instituty loajální jeho osobě. Po předchozím nejistém prohlášení Ústavní 

soud uznal výsledky voleb ve prospěch Koštunici 6. října a porážku nakonec uznal i Milošević. 

I přes to, že v zemi stále existoval strach ze zásahu ze strany SPS, situace se přikláněla ke 

změně. Důležitou formální událostí se stalo jmenování Koštunici prezidentem dne 7. října 

následované rušením západních sankcí a restrikcí vůči Srbsku. Západní státy velice rychle 

rozmrazily diplomatické styky s Bělehradem a potvrdily pozici Jugoslávie v mezinárodních 

organizacích. Pozice nového prezidenta podporovaného západem tak přinesla mnoho otázek, 

kdy nejvýznamnějšími byly budoucnost federace s Černou Horou, status Kosova, energetická 

krize, budoucnost Slobodana Miloševiće a srbské volby naplánované na prosinec 2000, které 

dle očekávání ovládla DOS a dokonala vítězství nové politické reprezentace.141 Po 15 letech 

vlády Slobodana Miloševiće bylo Srbsko na pokraji civilního a národního kolapsu, mnoho rodin 

mělo zničené životy, instituce a státní byrokracie byly v troskách.142 Milošević za hrůzy 

způsobené na evropském kontinentu byl postaven před spravedlnost, když na počátku roku 

2002 stanul před soudním tribunálem v Haagu. Pro zastánce lidských práv se tato událost stala 

                                                 
140 Djukić, Slavoljub (2001). Milošević and Marković: A Lust of Power (Montreal; Ithaca: McGill-Queen's 

University Press), pp. 142-145. 
141 Cox, John K. (2002). The History of Serbia (Westport: Greenwood Press), 175-180; 189. 
142 Dorgović, Momčilo (2007). East of West & West of East: reports from the storm of Serbian politics (Beograd: 

Pharos Books, Nedeljni Telegraf), p. 97.  
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obrovským zadostiučiněním.143 Celkově obviněný z 66 zločinů všeho druhu, genocidy či 

válečných zločinů, byl dlouhodobě nemocný Milošević nalezen mrtvý ve své cele v Haagu dne 

11. března 2006.144 

První roky po pádu Miloševiće se nesly v duchu sporu mezi Vojislavem Koštunicou  

a novým pro-evropským předsedou vlády Zoranem Djindićem, který byl velice úspěšný 

v zahraniční politice a stabilizace vtahů se západem. Největší spor se vedl právě o vydání 

Slobodana Miloševiće do Haagu po jeho zatčení v červenci 2001. Koštunice jako srbský 

nacionalista měl jasno i v otázce Kosova a Černé Hory, které hodlal udržet ve společném 

státním svazku.145 Změny v srbské politice nastávají v roce 2003, kdy se dosavadní federace 

přeměnila v soustátí Srbsko a Černá Hora, de facto znamenající nezávislost Černé Hory,  

a dosavadní pro-západní předseda Djindić je zastřelen před budovou parlamentu, když si ho 

jako svůj cíl vyhlídl vrah z řad mafie. Částečně vyřešení černohorské otázky se nescházelo se 

srbskou pozicí v Kosovu,  nad kterým Bělehrad stále proklamoval svou suverenitu a vyvíjel 

politický a ekonomický vliv i na Republiku Srbskou v BaH. 146 V nově uspořádané konfederaci 

neměl Koštunica již svou pozici federálního prezidenta, nicméně důležitým článkem v politice 

zůstal, když byl zvolen předsedou vlády Srbska. Během svého působení musel řešit důležitou 

spolupráci s ICTY, kdy nakonec přistoupil k vydávání obžalovaných politiků, armádních  

a policejních velitelů, avšak situace se zcela nevyřešila okolo R. Karadžiće a R. Mladiće, kteří 

za jeho vlády stále zůstávali na svobodě. Úspěšný předseda vlády nebyl ani v otázkách Černé 

Hory a Kosova, kdy obě postupně deklarovaly samostatnost. Černá Hora po referendu v roce 

2006, což nebylo v Srbsku vnímáno s nadšením, avšak bez větší odezvy (viz kapitola č. 3.2 

Černá Hora). Vyhlášení nezávislosti Kosova v únoru 2008 však tak pokojně neproběhlo. Srbská 

vláda reagovala na tento krok dosti podrážděně a odvolala své velvyslance ze států, které 

Kosovo uznaly. Negativně situaci vnímala i srbská populace, kdy došlo k masovým protestům 

a dokonce útoku na budovu velvyslanectví USA. Koštunica nebyl příliš úspěšný ani na 

vnitropolitické scéně, což nakonec znamenalo jeho předčasný pád a nové volby. Naopak na síle 

začal získávat prezident Boris Tadić, který byl poprvé zvolen v roce 2004. Tento západem 

branný politik, který se několikrát otevřeně omluvil za válečné zločiny svého předchůdce  

                                                 
143 Bass, Gary J. (2003). Milosevic in The Hague. Foreign Affairs. May/June 2003 

(https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/2003-05-01/milosevic-hague, 30. 7. 2015).  
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(http://edition.cnn.com/2006/WORLD/europe/03/11/milosevic.trial/, 30. 7. 2015).  
145 Tejchman, Miroslav – Pelikán, Jan (2013). Třetí Jugoslávie. In. Pelikán, Jan et al. Dějiny Srbska. 2.vyd. 
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– Pavlaković, Vjeran. Serbia: since 1989 (Seattle: University of Washington Press), p. 38. 
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a pravidelně se setkával s kolegy z Chorvatska či BaH a sehrál důležitou roli i před 

parlamentními volbami v roce 2008, kdy z jeho iniciativy vznikla koalici stran, které měly za 

cíl především integraci s EU. Po nejasném výsledku voleb se však nakonec stal předsedou vlády 

nestraník Mirko Cvetković. Tandem Cvetković, Tadić byl úspěšný ve vydání R. Karadžiće  

a později i R. Mladiće, avšak v dalších otázkách a posunu do evropské integrace se příliš 

nedařilo. Srbsko stále více prohlubovalo vztahy s Moskvou, podporovala Milorada Dodika 

v Republice srbské a velice pomalá a vleklá se stala i otázka řešení statusu Kosova. Prvním 

zlomem v této otázce se stalo rozhodnutí mezinárodního soudního dvora, který v roce 2010 

označil vyhlášení Kosova za neporušení mezinárodního práva. V roce 2012 tak Srbsko 

umožnilo Kosovu delegovat své pohraničníky na přechod mezi Srbskem a Kosovem a de facto 

tak uznalo státní hranice mezi jmenovanými zeměmi.147 

I přes to, že v roce 2012 uplynulo již 10 let od prvního tribunálu se Slobodanem 

Miloševićem, jeho odkaz a bývalý političtí spolupracovníci jsou stále velice úspěšní na srbské 

politické scéně. To se mimo jiné potvrdilo ve volbách v daném roce, kdy zvítězila bývalá 

Miloševićova strana SPS a do křesla předsedy vlády usedl Ivica Dačić, práva ruka bývalého 

tyrana. Vláda sestavená v roce 2012 si vytyčila jasné cíle, které chtěla ve svém volebním období 

naplňovat – Srbsko v EU, řešení otázky Kosova, regionální kooperace, potírání organizovaného 

zločinu a korupce, apod., bez ohlížení se do minulosti.148 Vládní koalice ovšem nevydržela celé 

období a v roce 2014 se na popud druhé nejsilnější koaliční strany Srbská pokroková strana 

(Srpska napredna stranka – SNS) konaly volby předčasné.149 SNS nakonec předčasné volby 

v březnu ovládla a poprvé od pádu Miloševiće získala jediná strana nadpoloviční počet křesel 

v parlamentu. Aleksandar Vučić, nový předseda vlády, tak oplývá možností opravdu něco 

v zemi změnit a posunout zemi blíže k asociaci s EU. Otázkou jsou ovšem dlouhodobé dobré 

vztahy s Ruskem, které zakořenily již během Titovi vlády. Srbsko tak svým způsobem stojí na 

rozcestí mezi Ruskem a EU, kdy má znatelné ekonomické vazby na Rusko a odmítá akceptovat 

evropské sankce. Ekonomická situace se tak žádným způsobem nevyvíjí, a právě proto se 

Srbsko snaží udržet i dobré vztahy s EU, což jim svým způsobem slibuje prosperitu  

                                                 
147 Tejchman, Miroslav – Pelikán, Jan (2013). Třetí Jugoslávie. In. Pelikán, Jan et al. Dějiny Srbska. 2.vyd. 
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a ekonomický růst.150 Srbská politická scéna doznala jistých změn od roku 2000, což se 

pozitivně podepisuje na rozhovorech s Prištinou i Bruselem. Jak zakladatel SNS a nynější 

prezident Tomislav Nikolić, který je ve svém úřadu od voleb v roce 2012, tak současný lídr 

SNS a předseda vlády Vučić, jsou velice pro-evropsky naladění a obecně prohlašují touhu 

integrace s EU. Špatná srbská ekonomická bilance je jasným hnacím motorem integrace, kdy 

vláda se chce skrze rozsáhlé reformy přiblížit členství.151 

 

3.1.4 Srbsko a EU 

Historie vztahů mezi Srbskem a EU není tak bohatá jako v případě Makedonie, která se 

v podstatě v posledních 15 letech vyvíjela pod taktovkou EU. Pro vztah Srbska a EU se udál 

velice důležitý moment se slábnoucí pozicí a pozdějším pádem Slobodana Miloševiće, kdy 

právě v tuto chvíli se otevřela možnost vyjednávání o normalizaci vztahů v regionu a navázání 

konkrétních rozhovorů mezi Bruselem a Bělehradem. Tato perspektiva byla potvrzena na 

summitu v Záhřebu 2000, který se udál již po samotném Miloševićově pádu. 

  

3.1.4.1 Od prvního kontaktu do roku 2012 

ES podepsalo s SFRJ smlouvu o kooperaci již v roce 1980 a následující rok byla 

v Bělehradu otevřena kancelář delegace. Tato smlouva byla sice anulována v roce 1991 při 

nárůstu tenzí mezí jednotlivými republikami, ale delegace v Bělehradě setrvala a byla stále 

aktivní. V poválečných letech se vzájemné vztahy nacházely na velice nízké úrovni, především 

díky uděleným sankcím ze strany OSN, avšak s vítězstvím demokratických stran v roce 2000 

se otevřela cesta k možnému vstupu do EU, což Bělehrad i Podgorica v rámci federace začaly 

proklamovat jako jejich cíl. Po rozpadu soustátí Srbsko a Černá Hora jednání započatá v roce 

2001 pokračovaly se Srbskem, jako  s nástupnickým státem.152 

V roce 2003 na schůzi v Thessaloniki, stejně tak jako v případě ostatních států západního 

Balkánu, bylo Srbsku přislíbeno zahájení SAP, na které v následujícím roce navázalo 
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25. 11. 2014 (http://www.huffingtonpost.com/samuel-ramani/serbias-future-eu-accessi_b_6213336.html,  

30. 7. 2015).  
151 BBC. Serbia Profile – Leaders (http://www.bbc.com/news/world-europe-17912584, 30. 7. 2015).  
152 Crnobrnja, Mihailo (2006). Relations between Serbia and the European Union (Belgrade: FEFA) 

(http://www.fefa.edu.rs/files/pdf/StudijeIstrazivanja/sveska02RelationsBetweenSerbiaAndTheEuHistoryAndPro

spects.pdf, 30. 7. 2015), pp. 28-29. 
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vyjednávání o podpisu SAA. Samotné vyjednávání bylo však velice složité kvůli přístupu 

Bělehradu a spolupráci s tribunálem v Haagu. Vyjednávání bylo dokonce mezi léty 2006 – 2007 

přerušeno, díky nedostatečné spolupráci. Asociační dohoda byla nakonec podepsána v dubnu 

2008 v Lucemburku a doplněna prozatímní dohodou o obchodu a obchodních záležitostech. 

Svým způsobem se zlomovým stal konec roku 2009, kdy pro Srbsko a další země v regionu 

byla zrušena vízová povinnost a Srbsko též podalo oficiální žádost o členství v Unii. Během 

roku 2011 Srbsko odpovědělo dotazník Evropské komise, která na základě srbské žádosti 

doporučila garantovat Srbsku status kandidátské země EU.153  

Hlavními cíli Evropského partnerství, jako součást vyjednávání o SAA spuštěno v roce 

2004, byla konsolidace ústavního pořádku, reforma veřejné správy, reforma soudnictví či 

spolupráce s ICTY. Vyjednávání se také zaměřila na zajištění fungující demokracie v zemi či 

makroekonomickou stabilitu a přípravu Srbska na legislativní rámec EU. Dá se tedy říci, že 

tyto cíle kopírovaly již několikrát vzpomínané kodaňské podmínky154 a aktuální byly stále i po 

roce 2008. Po podpisu SAA byl dán důraz především na ekonomické cíle, kdy EU měla zájem 

na postupném vytvoření zóny volného obchodu, zlepšování hospodářských vztahů  

a začleňování Srbska do vzájemných ekonomických vztahů. Potřeba bylo ovšem dosáhnout 

několika potřebných reforem – okamžitá liberalizace dovozů z EU a postupná liberalizace 

vývozu srbského zboží do EU. Důraz byl samozřejmě kladen i na politická kritéria, možnost 

budoucího splynutí země s EU a mírový vývoj v regionu, který je důležitým činitelem 

stabilizace a přílivu zahraničních investic.155  

Finanční podpora prostřednictvím CARDS a IPA se stala důležitým faktorem pro 

naplňování potřebných reforem nutných k podání žádosti o členství a následnému garantování 

kandidátského statusu. V rámci CARDS Srbsko mezi léty 2000 – 2006 obdrželo celkem  

1.15 miliard euro. V prvních letech byly tyto peníze investovány především do humanitární 

pomoci a středně či dlouho dobým cílům v základních sektorech jako energetika, zdravotnictví, 

rozvoj venkova a podnikání. Nejsilnější se stal právě sektor energetiky, který ve stanoveném 

časovém rozmezí obdržel 31% z celkové částky. V následujících letech se k původním cílům 

evropských peněz přidaly další obecné záměry jako ekonomický růst, dobré vládnutí a právní 

stát. Financování se ovšem celkově potýkalo s problémy díky netransparentnosti  

                                                 
153 The Delegation of the European Union to the Republic of Serbia. Milestones in EU-Serbia Relations 

(http://europa.rs/eng/serbia-and-the-european-union/milestones-in-eu-serbia-relations/, 30. 7. 2015).  
154 EurActiv.cz. Evropská unie, Srbsko, Kosovo (http://www.euractiv.cz/rozsirovani-eu/link-dossier/evropska-

unie-srbsko-a-kosovo-000068, 30. 7. 2015).  
155 Stepanov, Radivoj Ž. (2011). Evrointegracije i Pridruživanje Srbije Evropskoj Uniji. Annual Review of the 

Faculty of Philosophy, Novi Sad 36 (2011), pp. 296-297. 
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a nedostatečným administrativním kapacitám, které by efektivně přerozdělovaly peníze  

a investovaly je do potřebných oblastí. I přes to však celkové působení CARDS v Srbsku bylo 

hodnoceno jako částečně uspokojivé a hovořilo se o dobrém vlivu na potřebné reformy. 

Důležitá byla ovšem udržitelnost tohoto trendu, která měla pokračovat s dalším rámcem 

financování.156 Nový rámec IPA, který Srbsku mezi léty 2007-2012 poskytnul 1.1 miliard euro, 

se zaměřil na pokračování reforem v zemi, kdy s přihlédnutím na status Srbska v rámci 

vyjednávání s EU finance mířily především do dopravy, budování institucí, rozvoj životního 

prostředí a přeshraniční spolupráce.157 Do roku 2013 EU do Srbska v rámci IPA celkem 

investovala 1.2 miliard euro, kdy 16% peněz z této částky putovalo na rozvoj životního 

prostředí, klimatických změn a energetiky. Velkou část peněz též pohltil sociální rozvoj, 

reforma veřejné správy a implementace acquis EU.158 Dle Evropského účetního dvora byla 

finanční pomoc Srbsku dobře zvládnuta a to i přes slabou implementaci a udržitelnost některých 

programů. Dvůr docenil lepší připravenost Komise poučenou z předchozích programů, avšak 

vytkl slabou kontrolu, transparentnost a špatnou koordinaci s dalšími podporami, které Srbsko 

získávala např. od USA, apod. Doporučení se tedy stahovala především k zapracování na těchto 

problémech.159 

Pro vztah Srbska a EU se již v tuto dobu stala klíčová otázka Kosova, které bylo od 

června 1999 na základě rezoluce č. 1244 pod správou mise UNMIK (United Nations Mission 

in Kosovo). Rezoluce dala kosovským představitelům určité pravomoci a bylo jasné, že situace 

se rozhodně nevrátí do stavu před rokem 1999. Obecně pro EU bylo v této době velice důležité 

udržet stabilitu v regionu, a proto budoucí status Kosova v rámci mezinárodního společenství 

začal nabývat na významu. Ahtisaariho plán vypracovaný na žádost tehdejšího generálního 

tajemníka OSN Kofi Annana sice úspěšný nebyl a Rada bezpečnosti OSN nevyjednala díky 

opozičnímu postavení Ruska novou rezoluci o jeho postavení, avšak Evropská rada schválila 

vyslání civilní mise EULEX (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) na konci roku 

2007, kdy k rozmístění došlo na konci roku 2008 a tato doposud největší a nejkomplexnější 

mise EU nahradila zmiňovaný UNMIK. Nový impuls dále přineslo jednostranné vyhlášení 

                                                 
156 Huba, Martin, ed. (2009). Retrospective evaluation of CARDS programmes in Serbia. Particip GmbH 

(http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/financial_assistance/cards/evaluation-reports/04-fr_cards_serbia.pdf,  

30. 7. 2015), pp. 1-3. 
157 The Delegation of the European Union to the Republic of Serbia. EU Assistance to Serbia: IPA 

(http://europa.rs/eng/eu-assistance-to-serbia/ipa/, 30. 7. 2015).  
158 European Court of Auditors (2014). EU Pre-accession Assistance to Serbia 

(http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_19/QJAB14019ENN.pdf, 30. 7. 2015), p. 9. 
159 Nielsen, Nikolaj (2015). EU funding for Serbia well spent, says EU budget watchdog. EUobserver.  

13. 1. 2015 (https://euobserver.com/enlargement/127187, 30. 7. 2015).  
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nezávislosti 18. února 2008 s podporou USA, které bylo dostatečným důvodem pro EU se více 

zajímat o postavení Kosovo jako takového.160 Po roce 2008 se můžeme tak často setkat 

s pojmem europeizace kosovské otázky, kdy EU vstup Srbska do integračního procesu nepřímo 

podminuje normalizací vztahů s Kosovem. I přes to, že pět členských států EU161 neuznalo jeho 

nezávislost, unie zahrnula Kosovo do integračního procesu v rámci zemí západního Balkánu, 

kdy se snaží především o stabilní a mírové soužití v této multietnické zemi. Situace je velice 

složitá a nejasná, kdy EU nemůže oficiálně podmínit vstup Srbska do Unie uznáním nezávislosti 

Kosova, avšak je jasné, že se jedná o škodlivý faktor pro vyjednávání. Už jen fakt, že většina 

členských států Kosovo uznala, a že je vstup do EU podmíněn uznáním mezinárodních hranic 

států. Otázkou se také stává podmínka EU vytvořena speciálně pro země západního Balkánu,  

a sice dobré sousedské vztahy, které srbským neuznáním hranic a sporu v severním Kosovu 

v listopadu 2011 určitě naplňována není.162 Již v březnu 2011 byl pro účel normalizace vztahů 

spuštěn dialog na vysoké úrovni mezi Bělehradem a Prištinou s EU v pozici mediátora.163 

Započetí dialogu a částečná stabilizace vztahů s Kosovem bylo tak jedním z důvodů, proč byl 

v roce 2012 Srbsku garantován status kandidátské země EU. 

Vývoj vztahu Srbska a EU do roku 2012 je též potřeba vnímat v kontextu vnitropolitické 

situace v zemi, kdy mnohé strany nebyly (a stále nejsou) integraci s EU zrovna nakloněni. 

Zářným příkladem je Radikální strana Srbska (Srpska radikalna stranka – SRS), které se 

podařilo uspět ve volbách v letech 2003, 2007 a 2008, kdy se stala nejsilnější stranou v zemi.  

I přes to, že představitelé strany proklamovali svou podporu integrace Srbska se všemi 

evropskými institucemi, myšlenkový základ strany byl jasně anti-EU. Euroskeptickou byla  

i druhá největší strana v zemi do voleb v roce 2012 – Demokratická strana Srbska. Její hlavní 

představitel Koštunica v roce 2004 proklamoval, že asociace s EU je jasným cílem země, avšak 

strana oficiálně odmítala spolupráci s ICTY, což byla jedna z hlavních podmínek evropské 

integrace na západním Balkáně. Důležitým krokem směrem k EU byl tedy rok 2008 a založení 

strany SNS, která se stala nejsilnější stranou voleb 2012. Tato strana je ideologicky mírně pro-

evropská, což se dá však pokládat i za čistý pragmatismus, kdy po neúspěších SRS je právě 

cesta směrem do EU klíč jak uspět u voleb. Je důležité si též uvědomit, že členové této strany 

                                                 
160 EurActiv.cz. Evropská Unie, Srbsko a Kosovo (http://www.euractiv.cz/rozsirovani-eu/link-dossier/evropska-

unie-srbsko-a-kosovo-000068, 17. 6. 2015).  
161 Kypr, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Španělsko. 
162 Obradović-Wochnik, Jelena – Wochnik, Alexander (2012). Europeanising the ‘Kosovo Question‘: Serbia’s 

Policies in the Context of EU Integration. West European Politics 35 (5), pp. 1163-1165. 
163 BBC (2011). Serbia and Kosovo meet in Brussels for EU-backed talks. BBC. 8. 3. 2011 

(http://www.bbc.com/news/world-europe-12672846, 30. 7. 2015).  
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jsou rekruti ze SRS, kteří vidí srbské členství v EU jako nejlepší cestu pro stabilizaci v zemi  

a ekonomickou prosperitu, ne jako povinnost. Strana před rokem 2012 též počítala s Kosovem 

jako integrální součástí Srbska. Pro-evropskou politiku se v posledních letech začala 

prezentovat i SPS, což jí v roce 2012 vyneslo největší počet křesel v parlamentu od roku 

2000.164 

 

3.1.4.2 Vztah Srbska a EU po roce 2012 

Kandidátský status byl Srbsku udělen 1. března 2012, kdy tehdejší předseda Evropské 

rady Herman Van Rompuy označil tento den za nevšední úspěch a Srbsko tak bylo odměněno 

za práci na reformách a normalizaci vztahů s Kosovem.165 Dialog s Kosovem stále zůstává 

důležitým bodem vyjednávání, kdy představitelé Srbska si uvědomili, že konsolidace vztahů je 

velice důležitým bodem pro možný vstup do EU, či pouhé zahájení vyjednávání o vstupu. Ke 

konci roku 2012 tak pokračovala vyjednávání pod dohledem vysoké představitelky pro 

zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashton, která měla dovést krizi ke zdárnému 

konci. Srbským požadavkem bylo přidružení místních samosprávných jednotek s většinovým 

srbským obyvatelstvem, kdy Bělehrad by mohl nad těmito územími vykonávat exekutivní  

a soudní moc a územní plánování. Priština tento krok z části přijala, avšak trvala na zachování 

legislativní, exekutivní a soudní moci pod dohledem kosovské vlády. V tomto kontextu je 

zajímavé sledovat i vývoj srbského euroskepticismu v roce 2013 v porovnání s rokem 2003, 

kdy z 73% spadl na 41% a to i přes zmiňovanou otázku Kosova a hluboké krizi v Řecku, které 

mnoho Srbů považuje za vzor balkánské země v rámci EU.166 Mírný konsensus řešící vztah 

Srbsko-Kosovo byl dosažen po několikaměsíčním vyjednávání v dubnu 2013, kdy se jednotlivé 

strany při podpisu Bruselské dohody domluvily na vzájemném respektu. V porovnání s cíli 

z předchozích let se jednalo o veliký kompromis, avšak velice důležitý pro stabilizaci. Bělehrad 

v tomto dokumentu uznal kosovskou autoritu nad teritoriem, avšak nedošlo k formálnímu 

uznání. Priština na druhou stranu slíbila, že Srbové v severním Kosovu mohou pracovat na 

vlastních záležitostech, do té doby dokud zůstanou formálně součástí Kosova. Představitelé 

                                                 
164 Stojić, Marko (2013). From Deep-Seated Animosity to Principled Disagreement: A Comparative Analysis of 

Party-Based Euroscepticism in Setbia. In. Radeljić, Branislav, ed. Europe and the Post-Yugoslav Space 

(Farnham: ASHGATE), pp. 140-141; 144; 146-148. 
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4 (1), pp. 7-8. 
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z Prištiny též slíbili nerozmístit vojenské a policejní jednotky v oblasti a povolili jmenování 

srbského policejního šéfa pro region.167 V návaznosti na další posun ve vzájemných vztazích 

doporučila Evropská komise o několik dní později zahájení vyjednávání se Srbskem. To bylo 

posvěceno i Štefanem Füle a Catherine Ashton a v červnu tak Rada EU jednomyslně doporučila 

Evropské radě zahájení vyjednávání. V prosinci 2013 Evropská rada rozhodla zahájit 

vyjednávání, kdy první mezivládní konference se konala 21. ledna 2014.168 Jednání mezi 

Prištinou a Bělehradem mediovaná EU pokračovala i v únoru 2015 po desetiměsíční pauze 

způsobené volbami v Kosovu, kdy nová vysoká představitelka Federica Mogherini měla zájem 

na pokračování a posunu ve vyjednávání. Mezi předsedy vlád Srbska a Kosova byla nakonec 

dosáhnuta dohoda o soudnictví, důležitá pro implementaci Bruselské dohody z roku 2013. 

Dohoda se týkala etnického složení žalobců a soudců v severním Kosovu, kdy vrchní soud 

spravující sedm samosprávných jednotek v regionu bude složen shodně z 9 Kosovských 

Albánců a 9 Srbů.169 V červnu 2015 předseda vlády Vučić vyjádřil své uspokojení  

a přesvědčení, že vyjednávání o vstupu mezi Srbskem a EU může být zahájeno a kosovská 

otázka by tomu neměla stát v cestě. Problém je však stále neúplná implementace cílů Bruselské 

dohody z roku 2013, kdy otázky ohledně asociace oblastí s většinovým srbským obyvatelstvem 

se Srbskem, telekomunikační sítě, energetika a barikáda v severokosovském městě Mitrovica, 

jsou stále nedořešeny.170 

Pokračující finanční pomoc pro roky 2014 – 2020 v rámci IPA II je jako v ostatních 

státech též postavena na dvou pilířích – demokracie a právní stát; konkurenceschopnost a růst; 

které budou na roční bázi zaměřeny jen na limitované množství priorit, napomáhající srbskému 

zahájení vyjednávání o vstupu. Finance se tedy především zaměří na reformy ve veřejné správě, 

kde je potřeba dosáhnout profesionální, nepolitické a zodpovědné administrativy, která bude 

sloužit ve prospěch všech občanů, jak na centrální, tak lokální úrovni. V rámci vládního sektoru 

je IPA II připravena podpořit národní program ekonomických reforem, reformu veřejných 

financí, normalizaci vztahů mezi Srbskem a Kosovem, apod. Další klíčovou prioritou bude 

právní stát a sektor základních lidských práv, které jsou velice důležité pro možné budoucí 

                                                 
167 Grosdev, Nikolas K. (2013). Kosovo and Serbia Make a Deal. Foreign Affairs. 24. 4. 2013 
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vyjednávání o kapitolách č. 23 a č. 24. Pozornost bude též věnována investicím do dopravy, 

životního prostředí a změnám klimatu a energetice. Před-vstupní finanční asistence též počítá 

s podporou ekonomiky, kdy se Srbsko potýká s obrovskou nezaměstnaností mladých lidí. 

Potřeba je investovat též do zemědělství, jako jednoho z klíčových sektorů v zemi s 20% 

zaměstnanosti, a zlepšit vzdělávací strategie, které by měly nastartovat ekonomiku. Pozornost 

bude samozřejmě dále věnována  regionální a teritoriální spolupráci, která jako jedna z hlavních 

podmínek vstupu zemí západního Balkánu do EU nesmí být opomíjena.171 

 

3.1.5 Shrnutí kapitoly – problémy, úskalí, doporučení 

Rok 2013 se stal klíčovým pro vztah Srbska a Kosova a stejně tak Srbska a EU. Klíčové 

výzvy pro plnohodnotný dialog s Bruselem, jako např. uspokojivý právní stát, reforma 

soudnictví, efektivní boj proti korupci a potírání organizovaného zločinu, reforma veřejné 

správy, nezávislost klíčových institucí a médií, opatření proti diskriminaci a ochrana menšin, 

však zůstávaly stále nenaplněny. Jako opatření v tomto směru měl posloužit Národní akční plán 

pro roky 2013 – 2016, ve kterém Srbsko věnovalo zvláštní pozornost klíčovým kapitolám č. 23 

a č. 24 a jednotlivým strategiím řešící soudnictví, boj proti korupci a diskriminaci. V rámci 

plnění ekonomického kritéria, Evropská komise upozorňovala na přetrvávající vysokou 

nezaměstnanost a rozpočtový deficit. Ke špatné ekonomické situaci přispíval veliký podíl 

státem vlastněných podniků a špatné obchodní prostředí retardované korupcí a právní 

nejistotou. Důležitou výzvou se stále jevila šedá ekonomika. Kritérium splynutí s EU podpořilo 

přijetí národního plánu pro přijetí acquis.172 

Poslední zpráva Evropské komise představena v říjnu 2014 shrnula srbské plnění 

jednotlivých kodaňských kritérií, avšak v porovnání s rokem 2013 žádný velký progres 

nepřinesla. Politická kritéria byla dle zprávy plněna na uspokojivé úrovni a oceněn byl  

i dlouhodobý cíl představitelů země, tj. připojení k EU, avšak problémy stále přetrvávají. 

Vytknuta byla nedostatečná transparentnost v rozhodovacím procesu, stále nedokončená 

reforma veřejné správy, nedostatečná implementace národního programu pro reformu 

soudnictví, které i přes vynaložené úsilí stále nemůžeme deklarovat jako nezávislé, a potírání 

                                                 
171 European Commission (2014). Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA II) 

(http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20140919-csp-serbia.pdf, 30. 7. 2015), pp. 10-12. 
172 European Commission (2013). Enlargement Strategy and Main Challenges 2013-2014 

(http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/strategy_paper_2013_en.pdf, 30. 7. 2015), 

pp. 26-29.  

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20140919-csp-serbia.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/strategy_paper_2013_en.pdf
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korupce a organizovaného zločinu, kde můžeme sledovat nedostatečnou spolupráci příslušných 

agend vedoucí k celkové neefektivnosti. Ke zlepšení musí též dojít u podpory základních práv 

a u implementace anti-diskriminační strategie. Negativně byla zhodnocena i regionální 

spolupráce v regionu, kdy proces vyjednávání s Kosovem v roce 2014 velice zpomalil a je 

zjevné, že bez normalizace vztahů budou další vyjednávání velice složité. K určitému zlepšení 

došlo u legislativního rámce ochrany menšin, avšak pro naplnění tohoto kritéria je stále potřeba 

celostátní implementace. V rámci ekonomického kritéria Srbsko zaznamenalo určitý, avšak 

stále nedostatečný, posun k funkčnímu tržnímu hospodářství. I přes snahy v podobě 

ambiciózních ekonomických a strukturálních reforem, mnoho výzev je stále nenaplněno a země 

se potýká se zvyšujícím se vládním dluhem, fiskální nestabilitou a vysokou nezaměstnaností. 

Srbsko musí dále zapracovat na vylepšení systému vybírání daní, limitovat zásah státu do 

ekonomie a posílit privatizaci, zlepšit prostředí pro investice, pravidla pro získání půjčky, apod.  

Z 33 sledovaných kapitol acquis byla 1 hodnocena ve velice pokročilém stádiu a  

2 kapitoly získaly známku pokročilého stádia. Nejvíce kapitol bylo oceněno  jako mírně 

pokročilých, kdy Evropská komise označila touto známkou celkem 20 kapitol. Celkem v rámci 

5 kapitol byla přijata určitá opatření a jedná se o cestu ke zlepšení. Další 3 kapitoly se nacházejí 

v počáteční fázi. Nejlépe hodnocené byly kapitoly č. 6 – Obchodní právo, č. 7 – Právo 

duševního vlastnictví a č. 18. Statistika, což můžeme pokládat za méně důležité kapitoly. Na 

druhou stranu nejhůře hodnoceny byly kapitoly č. 11 – Zemědělství a rozvoj venkova, č. 19 – 

Sociální politika a zaměstnanost a č. 33 – Finanční a rozpočtová ustanovení, kdy například 

zemědělství a zaměstnanost se dají pokládat za velice důležité. Speciální pozornost byla 

věnována kapitolám č. 23 a č. 24, u kterých Srbsko musí čelit stále obrovským výzvám. 

V oblasti soudnictví stále existuje několik oblastí, kde může být zpochybněna nezávislost, 

problematický je rámec pro vzdělávání soudců, právo na bezplatnou právní pomoc a kapacity 

na řešení všech případů. Podobné problémy můžeme sledovat i v rámci anti-korupčních 

opatření, kdy nedostatek lidských zdrojů a kapitálů podrývá práci úřadů. Srbsko navíc v tuto 

chvíli není schopno poskytnout efektivní ochranu sociálně znevýhodněným občanům a otázkou 

je též přístup k romské menšině. S přihlédnutím na nynější vývoj je též velkým tématem 

nelegální migrace lidí, kdy v této oblasti můžeme sledovat mnoho nedostatků. S migrací souvisí 

i přeshraniční spolupráce s dalšími státy v regionu a potírání organizovaného zločinu, kde 

úhlavním problémem je neefektivní spolupráce úřadů a jednotlivých agend. Pokud porovnáme 

hodnotící zprávy z let 2013 a 2014, můžeme zaznamenat mírné zlepšení v rámci dvou kapitol, 

tj. č. 19 – Sociální politika a nezaměstnanost a č. 20 – Podniková a průmyslová politika.  
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U kapitol č. 29, č. 31 a č. 33 však můžeme sledovat zhoršení.173 Kapitola č. 29 – Celní unie se 

zhoršila hlavně kvůli nedostatečnému plnění administrativních a operativních legislativ  

a nedostatečně efektivní hraniční kontrole mezi Kosovem a Srbskem. V rámci kapitoly č. 31 – 

Zahraniční, bezpečností a obranná politika se rapidně snížila míra přijetí rozhodnutí Rady, kdy 

v roce 2014 bylo přijato 28 ze 45 deklarací a rozhodnutí, tj. 62%, v porovnání s rokem 2013  

a 89%. Rozhodující v tomto ohledu je především přístup země k situaci na Ukrajině.174 

Vyjednávání Srbska a EU se jeví jako velice složitá a dá se předpokládat, že budou trvat 

déle než 6 let jako tomu bylo v případě Chorvatska. Důležitá je nejen otázka Kosova, ale také 

velice špatná ekonomická situace, nerespektování právního státu a slabé politické instituce. 

Problematická navíc zůstává i spolupráce s ICTY, což je jednou z podmínek úspěšného vztahu 

s Unií.175 Z pohledu Bruselských představitelů je též nebezpečné srbské balancování mezi EU 

a Ruskem. Aleksandar Vučić, brán jako prozápadní politik, v srpnu 2014 sice podpořil 

teritoriální integritu Ukrajiny a označil Krym jako součást Kyjevské sféry vlivu, avšak Srbsko 

oficiálně odmítlo uplatnit sankce proti Rusku. Tomislav Nikolić, z pozice prezidenta, jasně 

odmítá srbskou integraci s NATO a EU a trvá na posílení vztahů s Ruskem. Dle jeho slov jsou 

Bělehrad s Moskvou svázány porozuměním historie, ideologií silného nacionalismu, 

pravoslavím a v neposlední řadě negativními zkušenostmi s NATO. Názorově se tedy dvě 

nejdůležitější postavy srbské politiky rozcházejí, avšak jedno je jasné, Srbsko si bude muset 

svou stranu v nejbližší době vybrat.176 Pozice EU se zhoršila i v posledních měsících, když 

předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker pozastavil rozšíření EU alespoň do roku 

2019/2020 a též uvedl, že srbské přistoupení k EU není současnou prioritou. Navíc od prvního 

oficiálního setkání v roce 2014 stále nedošlo k otevření vyjednávání o žádné z kapitol acquis. 

Srbská pozice se tedy může obrátit právě směrem na východ, kdy Čína i Rusko se jeví jako 

alternativní partneři. V roce 2013 Bělehrad podepsal smlouvu o strategickém partnerství 

s Ruskem a v roce 2014 bylo dosáhnuto 13-ti vzájemných dohod s Čínou. EU doposud zůstává 

                                                 
173 European Commission (2014). Serbia 2014 Progress Report 

(http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20140108-serbia-progress-report_en.pdf,  

30. 7. 2015). Porovnáno s: European Commission (2013). Serbia 2013 Progress Report 

(http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/sr_rapport_2013.pdf, 30. 7. 2015). 
174 European Commission (2014). Serbia 2014 Progress Report 

(http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20140108-serbia-progress-report_en.pdf,  

30. 7. 2015), pp. 61-63.  
175 Maksimovic, Marina (2014). Serbia’s long path to EU accession. Deutsche Welle. 20. 1. 2014 

(http://www.dw.de/serbias-long-path-to-eu-accession/a-17374164, 30. 7. 2015).  
176 Pavlovic, Srdja (2015). Serbia’s choice: EU membership or eastern promises? openDemocracy. 30. 3. 2015 

(https://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/srdja-pavlovic/serbia’s-choice-eu-membership-or-eastern-

promises, 30. 7. 2015).  

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20140108-serbia-progress-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/sr_rapport_2013.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20140108-serbia-progress-report_en.pdf
http://www.dw.de/serbias-long-path-to-eu-accession/a-17374164
https://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/srdja-pavlovic/serbia's-choice-eu-membership-or-eastern-promises
https://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/srdja-pavlovic/serbia's-choice-eu-membership-or-eastern-promises
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největším partnerem pro Srbsko, avšak přístup z Bruselu a velká hra Ruska a Číny mohou tuto 

situaci změnit.177 

 V porovnání dnešní situace s 90. léty představitelé Bělehradu učinili obrovské kroky 

směrem k integraci s EU, avšak mnoho otázek zůstává stále nevyřešených. Do konce roku 2015 

bude velice důležité zahájit vyjednávání mezi Srbskem a EU, která zajistí Bělehradu impuls pro 

další práci, chuť do spolupráce a vůli něco změnit. V rámci zahájení rozhovorů se nejvíce 

skloňuje kapitola č. 35, která se zabývá právě vztahem s Kosovem. Dle zástupce Evropského 

parlamentu v Bělehradě Davida McAllistera by se na této otázce mohla dvacetosmička 

shodnout a vyjednání by mohlo být zahájeno společně s kapitolami č. 23, č. 24 a 32.178 Stabilita 

a bezpečnost zajištěná NATO a EU jsou enormním pokrokem, který je důležité udržet  

a prostřednictvím dalších reforem a akčních plánů uvést do běžné praxe. Srbská ministryně 

Jadranka Joksimović, která má na starosti evropskou integraci, vidí jako největší výzvu pro 

Srbsko na cestě do EU právě úspěšné implementování reforem.179 Práce na reformách by se 

jistě měla týkat především nejdůležitějších oblasti, tj. především kapitol č. 23 č. 24, kde dle 

zprávy nevládní organizace PrEUgovor z června 2015 je progres v rámci těchto klíčových 

kapitol prozatím velice malý.180 Vedle kapitol zabývající se soudnictvím, základními právy, 

menšinami, svobodou, apod. je důležité upravit zastaralou legislativu v dalších oblastech, kdy 

především reformy v ekonomické oblasti mohou přinést pozitivní výsledky. Srbsko má v rámci 

regionu velice specifické postavení, kdy mnoho evropských politiků předpokládá, že stabilita 

Srbska znamená stabilitu pro celý region. Vzhledem k vývoji od 90. let je tento argument velice 

relevantní a úspěšné vyjednávání EU a Srbska může být dobrou motivací pro další státy 

regionu.181  

 

                                                 
177 Homeyer, Henrik Von (2015). Don’t Leave Serbia to Russia and China. EUobserver. 27. 3. 2015 

(https://euobserver.com/opinion/128157, 19. 6. 2015).  
178 Smajlovic, Ljiljana (2015). McAllister: Chapter 35 probably to be opened first. Tanjug. 21. 7. 2015 

(http://www.tanjug.rs/full-view_en.aspx?izb=190406, 30. 7. 2015).  
179 Obradović, Smiljana Vukojičić – Poznatov, Maja (2015). Reforms Main Challenge on Serbia’s Path to the 

EU. EurActiv.rs. 21. 1. 2015 (http://www.euractiv.rs/english/8276-reforms-main-challenge-on-serbias-path-to-

the-eu, 30. 7. 2015).  
180 Dragoljo, Sasa (2015). Serbia Lagging on EU Accession Work, Report Says. Balkan Insight. 4. 6. 2015 

(http://www.balkaninsight.com/en/article/serbia-lagging-on-eu-accession-work-report-says, 30. 7. 2015).  
181 Jakič, Roman (2015). The Serbian key to European Peace. Politico. 20. 5. 2015 

(http://www.politico.eu/article/balkans-enlargement-macedonia-slovenia/, 30. 7. 2015) nebo Tanjug (2015). 

Hanh: Serbia anchor of stability in region. Tanjug. 14. 6. 2015 (http://www.tanjug.rs/full-

view_en.aspx?izb=184253, 30. 7. 2015).  

https://euobserver.com/opinion/128157
http://www.tanjug.rs/full-view_en.aspx?izb=190406
http://www.euractiv.rs/english/8276-reforms-main-challenge-on-serbias-path-to-the-eu
http://www.euractiv.rs/english/8276-reforms-main-challenge-on-serbias-path-to-the-eu
http://www.balkaninsight.com/en/article/serbia-lagging-on-eu-accession-work-report-says
http://www.politico.eu/article/balkans-enlargement-macedonia-slovenia/
http://www.tanjug.rs/full-view_en.aspx?izb=184253
http://www.tanjug.rs/full-view_en.aspx?izb=184253
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3.2 Černá Hora – Crna Gora 

Historie Černé Hory sahá do vrcholného středověku, kdy jedna ze srbských provincií 

dostala pojmenování podle zdejšího pohoří. V průběhu historie Černá Hora několikrát 

existovala samostatně, ale ve většině případů náležela k územně větším celkům. V moderní 

historii byl stát svědkem dvou referend o nezávislosti. V roce 1992 při prvním referendu bylo, 

i přes bojkot části populace, odsouhlaseno setrvání ve svazku se Srbskem 95.4% obyvateli  

a Černá Hora se tak stala jediným státem bývalé SFRJ, která setrvala ve svazku se Srbskem. 

Její vývoj a negativní vliv Srbska však donutilo část politické reprezentace na konci 90. let 

zvážit kroky k postupné nezávislosti, která vyvrcholila dalším referendem v roce 2006. Černá 

Hora získala nezávislost 3. června 2006, kdy bylo těsně schváleno vystoupení ze soustátí Srbsko 

a Černá Hora. Hlavním městem je Podgorica. Se zhruba 650 000 obyvateli je stát nejméně 

zalidněný v celém regionu..182  

 

3.2.1 Historický exkurz 

Historický exkurz Černé Hory v 90. letech je velice spjatý s vývojem války a politickým 

rozhodováním v Srbsku, kdy političtí představitelé v Podgorici byli zcela oddáni a podřízeni 

dění v Bělehradě. Historický exkurz Srbska je tedy i svým způsobem úvodní kapitola k situaci 

v Černé Hoře. Vtažení do války, uvalená embarga, kritická ekonomická situace, bombardování 

jednotkami NATO, apod. nejsou tedy fakta týkající se pouze Srbska, ale právě i Černé Hory. 

Podrobnější rozbor historie Černé Hory by tedy znamenal duplikaci informací z předchozích 

kapitol, a proto se v historickém exkurzu Černé Hory zaměřím především na nejdůležitější body 

a kroky vedoucí k desintegraci se Srbskem a touhou vytvoření samostatného nezávislého státu.  

 První svobodné volby konané v roce 1990 ovládla Demokratická strana socialistů 

(Demokratska Partija Socijalista Crne Gore – DPS), kdy mezi léty 1990 – 1997 Momir 

Bulatović usedl na místo prezidenta republiky a Milo Đukanović ve stejném období sloužil jako 

premiér země. Momir Bulatović na počátku 90. let neoplýval velkou mocí a i přes to, že 

původně se ztotožnil s návrhem lorda Carringtona na vytvoření konfederace šesti suverénních 

a nezávislých republik, na nátlak Miloševiće se této vize vzdal a v podstatě se poddal jeho 

mocenské politice. Tendence získání vetší autonomie započaly již během války okolo roku 

                                                 
182 The World FactBook. Montenegro (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/mj.html, 30. 7. 2015).  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mj.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mj.html
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1993 a podepsání Daytonské mírové dohody v roce 1995 tento posun jen potvrdilo. Mnoho 

politických představitelů v Černé Hoře si totiž postupem času uvědomovalo, jak jejich vztah se 

Srbskem přináší a poškozuje jejich celkový rozvoj.183 Stejný kulturní základ, stejné náboženství 

a jazyk byly dobrými prepozicemi pro vytvoření úspěšného federálního svazku, který byl 

potvrzen v referendu 1. března 1992, ve kterém se 96% zúčastněných voličů vyslovilo pro 

setrvání v Jugoslávii, avšak díky rozkolu mezi Bělehradem a Podgoricou podporovaným 

především ze strany tzv. zelených (zastánci svobodné a nezávislé Černé Hory), to nebylo 

možné. Na druhé straně stojící skupina tzv. bílých (podporovali setrvání ve společném svazku 

se Srbskem) tak stála před velice složitým úkolem obhájit benefity setrvání.184 Tento spor byl 

velice dobře skrytý během válek, avšak vyvřel na povrch v roce 1996 po podepsání a částečné 

implementaci smlouvy z Daytonu.185 Během válek v Chorvatsku a Bosně a Hercegovině 

černohorské jednotky podporovaly srbské útoky všemi dostupnými prostředky, a proto sankce 

uvalené ze strany OSN v roce 1992, měly přímý dopad na ekonomiku obou států. Sankce proti 

Srbsku a Černé Hoře byly nejkomplexnější v lidské historii, kdy zahrnovaly ekonomickou, 

diplomatickou a dokonce i kulturní izolaci těchto států. Zákaz veškerého vývozu a dovozu 

(kromě potravin a léků) ze Srbska a Černé Hory byl doplněn zrušením mezinárodních letů, 

zrušením některých diplomatických misí, vědeckých, kulturních a sportovních spoluprací, 

apod. Takto tvrdé sankce byly dokonce ještě posíleny, kdy byla například uvalena blokace na 

černohorské mořské přístavy či došlo ke zmrazení účtů srbských a černohorských firem 

v zahraničí. Stále utužující se režim sankcí měl v zásadě dva efekty. Ekonomika obou států 

kolabovala a v návaznosti na to, mohlo dojít k jednání. Slabá ekonomika, vedení válek  

a nestabilní situace v regionu zapříčinila i obrovský odliv mozků, zvýšený počet chronických 

nemocí a obrovský nárůst uprchlíků.186 Především tyto důvody se staly klíčem k černohorské 

touze po autonomii a nezávislosti na Bělehradě, které se po ukončení bojů začaly naplno 

projevovat. 

 Pokud chceme hovořit o nezávislosti Černé Hory a o politickém vývoji v novém 

miléniu, musíme především vyzdvihnout jméno Milo Đukanović. Již ve věku 29 let usedl 

                                                 
183 Gallagher, Tom (2003). Identity in Flux, Destination Uncertain: Montenegro During and After the Yugoslav 

War. International Journal of Politics, Culture and Society 17 (1), pp. 56-57. 
184 Jedná se o původní označení dvou skupin stojících proti sobě ve 20. letech 20. století, které řešili svébytnost 

černohorského národa.  
185 Lukić, Reneo (2005). From the Federal Republic of Yugoslavia to the Union of Serbia and Montenegro. In: 

Ramet, Sabrina P. – Pavlaković, Vjeran. Serbia: since 1989 (Seattle: University of Washington Press), pp. 56; 

63-64. 
186 Teokarević, Jovan (1996). Neither War nor Peace: Serbia and Montenegro in the First Half of the 1990’s. In. 

Dyker, David A. – Vejvoda, Ivan. Yugoslavia and After: A Study in Fragmentation, Despair and Rebirth (New 

York: Routledge), pp. 185-186; 188. 
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poprvé do křesla předsedy vlády, kdy byl dosazen právě Miloševicém, a z původně pro-

srbského politika se změnil na největšího zastánce nezávislosti. V prvních letech po nástupu 

nové politické reprezentace v Bělehradě, se Podgorica řídila metodou vyčkávání, co přinese 

nový režim. V samotné Černé Hoře, jako součástí federace se Srbskem, se však začaly tvořit 

dvě skupiny politiků – první v okolí osoby Mila Đukanoviće, která byla pro nezávislost; a druhá 

skupina okolo liberální strany toužící o setrvání ve společném svazku se Srbskem. Skupina 

okolo tehdejšího předsedy vlády nakonec získala navrch, kdy díky mediální kampani se 

postupně podařilo liberály a jejich politiku zdiskreditovat. Tento trend vnímali i intelektuálové 

a obyčejní Černohorci, kteří se postupně přidávali na stranu Đukanoviće, jediného 

perspektivního politika toužícího po nezávislosti.187 Milo Đukanović vyhrál prezidentské volby 

poprvé v roce 1997, kdy porazil těsným výsledkem svého stranického kolegu a pro-

miloševićova kandidáta Momira Bulatoviće. Đukanovićovi straničtí podpůrci navíc ovládli  

i parlamentní volby v roce 1998 a  Bulatović i jeho stoupenci byli postupně odstaveni od moci 

v Černé Hoře. Milošević se k tomuto vývoji postavil dosti negativně, oficiálně neuznal výsledky 

parlamentních voleb a jmenoval Bulatoviće aspoň federálním předsedou vlády. Tento moment 

velice zhoršil vztahy mezi Bělehradem a Podgoricou a celá věc ještě vyeskalovala díky 

vznikajícímu konfliktu v Kosovu, kdy Đukanović jasně odsoudil Miloševićovu politiku vůči 

Kosovu a vyzval NATO k nebombardování území Černé Hory. Toto přání však vyslyšeno 

nebylo a na vojenské cíle na černohorském území bomby dopadaly také. Pro představitele 

Černé Hory bylo v tomto období důležité především udržet dobré vztahy se západem a sousedy 

v regionu (především s Chorvatskem a Albánií), což mohlo přispět k výslednému 

zrovnoprávnění Černé Hory v rámci SRJ. Z původně Miloševićova prominentního politika se 

tak z Đukanoviće stala nejdůraznější politická figura bojující za nezávislost země, kdy po 

ukončení války v Kosovu byl jeho hlas ještě více slyšet.188 

Důležitou roli v tomto procesu postupného získávání nezávislosti sehrála též EU  

a především Javier Solana jako vysoký představitel pro SZBP. I přes to, že v letech 2001/2002 

EU prohlašovala touhu na setrvání Srbska a Černé Hory v jednom státě, byl to právě Javier 

Solana, který dohodl podpis Bělehradské dohody a vydláždil tak cestu Černé Hory k postupné 

nezávislosti. Posun v politice EU vzhledem k setrvání ve společném svazku nebyl ničím novým 

a můžeme ho vidět i několik let dozadu, kdy podobný postoj byl uplatňován i v případě 

Chorvatska. Solanova intervence a negociace s představiteli obou federativních republik měla 

                                                 
187 Morrison, Kenneth (2009). Montenegro: A modern history (London: I.B. Tauris), pp.182-187.  
188 International Institute for Strategic Studies (2000). Montenegro and Milošević. IISS Strategic Comments 

 6 (2), pp. 1-2.  
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tedy za úkol udržet obě země pohromadě, protože obecně na půdě EU panoval názor, že 

asociace s EU bude v tomto případě rychlejší a úspěšnější. Po několika měsících vyjednávání 

došlo 14. března 2002 k podpisu Bělehradské dohody, která měla upravovat vztahy mezi 

Srbskem a Černou Horou a zastavit černohorské separatistické tendence. Dohoda počítala 

s vytvořením soustátí, k čemuž nakonec došlo téměř o rok později v únoru 2003 po schválení 

v parlamentu obou republik a federálním parlamentem.189 Podpisem této smlouvy si každá 

strana slibovala něco jiného a nejdůležitější se stal názor právě Đukanoviće, který nebral 

vytvoření de facto konfederace jako konečné řešení, ale jako pouhý posun ke konání referenda 

o nezávislosti. V tomto období se začala objevovat ne-koherence politik obou států především 

v ekonomické oblasti a stanovených politických cílech, což se naplno projevilo při podpisu 

SAA v dubnu 2005. Zatímco Brusel a Bělehrad chtěly vyjednávat  o posunu směrem k EU 

s celým soustátím, Đukanović chtěl o vstupu vyjednávat pod hlavičkou svobodné Černé Hory 

a prohlašoval právo na konání referenda o nezávislosti v prvních měsících roku 2006.190  

Tato separatistická rétorika se mu nakonec podařila prosadit po uplynutí tří let od 

podpisu Bělehradské dohody, dle které Černá Hora nemohla vyvolat referendum. Lidové 

hlasování bylo naplánováno na 21. května 2006 a nakonec získalo i podporu EU, která ovšem 

stanovila hranici 55% pro platnost referenda. Dle některých akademiků byla hranice uměle 

navýšena, protože stále přetrvávala touha EU o zachování soustátí a hranice 55% měla být hůře 

překonatelná.191 Za účasti 86.6% voličů, nejvíce od konání prvních svobodných  

a demokratických voleb, se nakonec pro nezávislost vyjádřilo 55.5%, čímž byla podmínka EU 

splněna a stoupenci nezávislosti mohli slavit. Odtrhnutím Černé Hory tak zcela zemřel poslední 

zbytek jugoslávské federace, jehož rozpad byl nastartován v první polovině 90. let. Obecně jako 

hlavní důvody pro vyhlášení nezávislosti bylo uváděno nastartování ekonomiky, kdy navázání 

černohorské ekonomiky na Srbsko brzdilo jakýkoliv růst díky nekončící ekonomické krizi,  

s čímž souvisel i druhý důvod, a sice placení za poválečnou politiku Srbska. Právě díky 

nespolupráci na vydávání válečných zločinců docházelo k brždění dialogu s mezinárodní 

komunitou, mj. i právě s EU, či uvalování nejrůznějších sankcí.192 

                                                 
189 Keane, Rory (2004). The Solana Process in Serbia and Montenegro: Coherence in EU Foreign Policy. 

International Peacekeeping 11 (3), pp. 497-498; 500-501. 
190 Roberts, Elizabeth (2007). Realm of the Black Mountain: a history of Montenegro (London: Hurst & 

Company), pp. 464; 466-467. 
191 Teslik, Lee Hudson (2006). Montenegro’s Referendum on Independence. Council on Foreign Relations.  

19. 5. 2006 (http://www.cfr.org/montenegro/montenegros-referendum-independence/p10725, 30. 7. 2015).  
192 Deloy, Corinne (2006). After twenty years of union with Serbia Montenegro is independent again. 

Foundation Robert Schuman. 22. 5. 2006 (http://www.robert-schuman.eu/en/eem/0522-after-twenty-four-years-

of-union-with-serbia-montenegro-is-independent-again, 30. 7. 2015).  
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Vnitropolitický vývoj Černé Hory je naprosto ojedinělý, kdy politickou scénu od 

prvních voleb v roce 1990 ovládá politická strana DPS a politická postava Mila Đukanoviće! 

Černá Hora je tak jediná evropská post-komunistická země ovládána jedinou politickou stranou 

od prvních pluralitních voleb.193 U strany však můžeme zaznamenat obrovský převrat, kdy od 

autoritářské strany brzdící demokratické reformy a podporující setrvání ve federaci se Srbskem 

v 90. letech, se DPS stala stranou reforem a podporující nezávislost na Srbsku. Zlomem 

v demokratizaci se stal právě rok 1997, kdy Đukanović porazil dosavadního pro-srbského 

politika Momira Bulatoviće ve vnitrostranickém boji a byl poprvé zvolen prezidentem Černé 

Hory. Následující parlamentní volby v roce 1998 mezinárodní pozorovatelé označily za první 

svobodné a spravedlivé od roku 1990 a v tomto období dochází i k prvním kontaktům  

a navázáním vztahů s EU a USA. Důležitou politickou postavou Černé Hory je také Filip 

Vujanović, který během Đukanovićova prezidentského mandátu 1998 – 2002 sloužil jako 

předseda vlády a v roce v roce 2003 byl zvolený prezidentem Černé Hory v rámci soustátí.194 

Vujanović byl zvolen prezidentem i v doposud posledních prezidentských volbách v roce 2013, 

a i přes kritiku opozičního kandidáta195 usedl do tohoto křesla. Ve své politice Vujanović slibuje 

demokratický rozvoj Černé Hory, kde občané dosáhnou lepší životní úrovně. Jeho cílem je také 

Černá Hora jako dobrý soused v regionu a vstup do struktur NATO a EU.196 Podobnými cíli se 

prezentuje i současný předseda vlády a hlavní postava černohorské politické scény posledních 

dvou dekád Milo Đukanović, který v roce 2012 již posedmé usedl do premiérského křesla. Jako 

představitel principu kontinuity spočívající v zachování státnosti, se snaží o zajištění 

ekonomické prosperity a růstu životní úrovně obyvatel a v neposlední řadě usiluje o integraci 

země do NATO a EU.197 Okolnosti okolo předsedy vlády Đukanoviće a jeho politiky jsou 

ovšem velice znepokojující a to vnímá negativně i několik politiků na evropské úrovni, kteří 

před vydáním reportu Evropské komise v roce 2014 navrhly svým kolegům ochranou doložku 

a pozastavení vyjednávání s Černou Horou. Mezi největšími kritiky jsou Německo, Rakousko 

                                                 
193 Strana vyhrála volby v roce 1990 ještě jako Svaz komunistů Černé Hory. O rok později se strana přejmenovala 

na DPS a ovládla všechny následující parlamentní a prezidentské volby.  
194 Vuković, Ivan (2015). Political dynamics of the post-communist Montenegro: one-party show. 

Democratization 22 (1), pp. 73; 75-76.  
195 Kritika se stahovala především k faktu, že dle Vujanović kandidoval do pozice prezidenta již potřetí v historii 

a opoziční strana předložila námitku před ústavní soud. Ten však díky tomu, že jeden z mandátů byl ještě za Srbska 

a Černé Hory udělil jeho kandidatuře zelenou a v roce 2013 byl tak zvolen do svého teprve „druhého“ 

prezidentského mandátu svobodné Černé Hory.  
196 Deloy, Corinne (2013). Filip Vujanovic is re-elected as President of Montenegro. Foundation Robert 

Schuman. 9. 4. 2013 (http://www.robert-schuman.eu/en/eem/1431-filip-vujanovic-is-re-elected-as-president-of-

montenegro, 30. 7. 2015).  
197 MZV ČR. Černá Hora: Vnitropolitická charakteristika 

(http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/cerna_hora/politika/vnitropoliticka_charakteristika.html, 

30. 7. 2015). 
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a skandinávské země.198 Kritika těchto zemí se vztahuje především k faktu, že Đukanović řídí 

stát jako rodinnou firmu a pozornost se upíná i na události 90. let, kdy během války byl nynější 

předseda vlády údajně zahrnut do nelegálního pašování cigaret přes jeho zem a měl si tak přijít 

na miliardy euro. Tento proces byl projednáván italskou jurisdikcí během roku 2009  

a Đukanović nakonec odsouzen nebyl, ale otazník stále visí nad tím, jak jeho rodina přišla k tam 

obrovským finančním prostředkům, které investuje do nemovitostí a černohorských 

společností. Předseda vlády se též dostává do střetu zájmů, kdy jako typický příklad můžeme 

uvést privatizaci Nikšić banky v roce 2006, kdy významná procenta byla prodána za 

spekulativní cenu firmě Monte Nova, která je ve vlastnictví jeho bratra. To je ovšem pouze 

jeden příběh ze získávání Đukanovićova impéria.199 

 

3.2.2 Černá Hora a EU 

Černá Hora, jako nově vzniklý stát v roce 2006, musela celý proces asociace s EU 

absolvovat kompletně od prvních kroků, kdy Srbsko jako nástupnický stát navázal na dosavadní 

vyjednávání po rozpadu soustátí. Černá Hora je v police směrem k EU velice úspěšná a jako 

jediná ze tří případů již zahájila vyjednávání o jednotlivých kapitolách acquis. 

 

3.2.2.1 Od prvního kontaktu do roku 2010 

V 90. letech nebyl vztah mezi Černou Horou a EU nikterak oficiální, protože Černá 

Hora neměla samostatnou zahraniční politiku. Ke kontaktům však docházelo. Především během 

krize v Kosovu v letech 1998-1999 Unie poskytla finanční podporu Podgorici, kvůli 

mohutnému pohybu kosovských Albánců do Černé Hory. Podpora z EU a ze západu obecně 

také přicházela díky přerodu v černohorské politice, kdy pro-západní Đukanović byl velice 

vítán jako efektivní opozice vůči Miloševićovi. Podpora se ještě více prohloubila po odstavení 

tohoto politika v roce 2000. Od roku 2000 do roku 2006 byla znatelná evropská touha udržet 

Černou Horu a Srbsko v jednom státu, jak jsem již blíže popsal v předchozí kapitole, avšak 

v konečném důsledku měla efekt opačný. Solanova intervence, podpis Bělehradské dohody  

                                                 
198 EurActiv.com (2014). Enlargement report package criticises Montenegro. EurActiv.com. 8. 10. 2014 

(http://www.euractiv.com/sections/enlargement/enlargement-report-package-criticizes-montenegro-309002,  

30. 7. 2015).  
199 Patrucic, Miranda – Brkic, Mirsad – Celic, Svjetlana (2009). Djukanovic’s Montenegro: a family business. 

The Center for Public Integrity. 2. 6. 2015 (http://www.publicintegrity.org/2009/06/02/6349/djukanovic-s-

montenegro-family-business, 30. 7. 2015).  
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a ústavní charta Srbska a Černé Hory měly tak nepřímý dopad na finální rozpad tohoto soužití 

a spolupráce. Důležitou roli v tomto procesu hrála i Evropská komise, která především díky 

asymetrii co do počtu obyvatel a ekonomických zdrojů zcela ojediněle zvolila dvou cestné 

vyjednávání se soustátím a tím v podstatě dovolila Srbsku i Černé Hoře vysokou míru flexibility 

v procesu integrace. Tento přístup tak měl za následek nárůst tenzí mezi vládami obou států 

během připravování analýzy o prospěchu členství v EU. Dvoucestné vyjednávání bylo 

v podstatě porušení Bělehradské dohody, která původně chtěla harmonizovat ekonomiky obou 

zemí, a dala prostor černohorské reprezentaci okolo Đukanoviće opodstatnit své separatistické 

tendence.200 

Formální vztahy mezi EU a Černou Horou byly oficiálně navázány krátce po vyhlášení 

nezávislosti v roce 2006. Evropská rada uznala černohorské státnictví 12. června 2006 a tím 

povolila navázání vyjednávání o SAA, které započalo následující měsíc. Evropské partnerství 

pro Černou Horu bylo spuštěno v lednu 2007 a v říjnu byla podepsána SAA v Lucemburku.  

I přes to, že SAA vstoupila v platnost až 1. května 2010, země začala procházet hlubokými 

reformami. Politická reprezentace si totiž uvědomila potřebu naplňování asociačních podmínek 

EU, což bylo pozitivně opláceno finanční pomocí ze strany EU. Smluvní vztahy byly ještě více 

prohloubeny po prosinci 2008, kdy Černá Hora podala oficiální přihlášku na vstup do EU. 

Důležitým se stal rok 2009, ve kterém Rada EU požádala Komisi o vyjádření svého stanoviska.  

Dotazník byl zpracován do konce roku 2009, kdy hlavním cílem bylo především poukázat na 

připravenost či nepřipravenost země přijmout legislativu EU a možnost dosažní politických  

a ekonomických kritérií. Evropská komise představila své oficiální stanovisko na udělení 

kandidátského statusu 17. prosince 2010, avšak upozornila na několik problémů, které musí být 

odstraněny před zahájením vyjednávání. Problémy byly podobné těm u dalších zemí v regionu 

– nedostatečné legislativní ukotvení voleb, špatně pracující veřejná správa, nedostatečně 

vyvinutý právní stát, korupce a potírání organizovaného zločinu, nedostatečná nezávislost 

médií a nedostatečný právní a politický anti-diskriminační rámec v souladu s evropskými 

standardy. Evropská komise tak udělila politickým představitelům Černé Hory úkoly, které 

předpokládala splnit.201 Černé Hoře stejně jako Srbsku a Makedonii byl dále 19. prosince 2009 

garantovaný bezvízový přístup do Schengenského prostoru. Udělení této devízy bylo 

                                                 
200 Džankić, Jelena (2013). Montenegro and the EU: Changing Context, Changing Roles. In. Radeljić, Branislav, 
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201 Džankić, Jelena (2015). The Role of the EU in the statehood and democratization of Montenegro. In. Keil, 
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výsledkem procesu, který byl nastartovaný v roce 2008 a naplnění klíčových benchmarks – 

právní stát, cestovní dokumenty a hraniční kontrola.202 

Co se týče finanční pomoci potřebných k naplňování reforem, tak EU byla největším 

donorem v Černé Hoře pro dané období. V rámci CARDS a dalších programů bylo v zemi 

přerozděleno celkem 277.2 milionů euro v období 1998 – 2006 a navazující program IPA dále 

mezi roky 2007 – 2013 alokoval 235 milionů euro.203 Program CARDS se zaměřoval především 

na vývoj demokratické a multietnické společnosti a  mezi hlavní cíli figurovala i demokratická 

stabilizace, tj. usnadnění návratu uprchlíků a zlepšení ekonomického a sociálního rozvoje 

minorit; zahrnutí médií a občanské společnosti do demokratického dialogu; dobré vládnutí  

a budování funkčních institucí především v soudní oblasti, přechodu hranic a policie; reforma 

veřejné správy; ekonomický a sociální rozvoj – pomoc při přechodu k tržní ekonomice; podpora 

energetiky, dopravy, životního prostředí, ekonomický rozvoj, zemědělství, vnitřní trh a trh 

s pracovní silou. CARDS, který se zaměřoval především na pre-asociační strategie, byl velice 

dobře zaměřený, ale vzhledem k omezené institucionální kapacitě pouze několik projektů mělo 

uspokojivé výsledky. Na druhou stranu však žádný z cílů vyloženě nepropadl. Problémem 

implementace projektů byla nedostatečná administrativní kapacita či nedostatečná legislativní 

úprava. Neuspokojivý byl též monitoring implementace jednotlivých cílů. I přes několik 

zmíněných problémů však finance CARDS připravily vhodné prostředí pro další implementaci 

programu IPA.204  Navazující program IPA měl dále pomoci Černé Hoře k naplňování 

základních podmínek pro splnění politických a ekonomických kritérií a stejně tak připravit zemi 

na přijetí acquis communautaire. Podgorica měla v tomto rámci přístup ke všem pěti nástrojům 

– pomoc při transformaci a budování institucí, přeshraniční spolupráce, regionální rozvoj, 

rozvoj lidských zdrojů, rozvoj venkova.205  

 

                                                 
202 Delegation of the European Union to Montenegro. The European Union in Montenegro 

(http://www.delmne.ec.europa.eu/code/navigate.php?Id=56, 30. 7. 2015).  
203 Delegation of the European Union to Montenegro. EU Assistance 

(http://www.delmne.ec.europa.eu/code/navigate.php?Id=59, 30. 7. 2015).  
204 COWI (2009). Retrospective Evaluation of the CARDS Programmes in Montenegro 

(http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/financial_assistance/cards/evaluation-reports/06-

fr_cards_montenegro_310709.pdf, 30. 7. 2015), pp. 4; 27-28.  
205 Delegation of the European Union to Montenegro. EU Assistance 

(http://www.delmne.ec.europa.eu/code/navigate.php?Id=59, 30. 7. 2015). 

http://www.delmne.ec.europa.eu/code/navigate.php?Id=56
http://www.delmne.ec.europa.eu/code/navigate.php?Id=59
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/financial_assistance/cards/evaluation-reports/06-fr_cards_montenegro_310709.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/financial_assistance/cards/evaluation-reports/06-fr_cards_montenegro_310709.pdf
http://www.delmne.ec.europa.eu/code/navigate.php?Id=59
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3.2.2.2 Vztah Černé Hory a EU po roce 2010 

Po udělení statusu kandidátské země v roce 2010 Černá Hora musela vyřešit vytknuté 

problémy, aby její vyjednávání s EU bylo efektivní a vedlo ke spokojenosti obou stran. 

Evropská komise již v prosinci následujícího roku uspokojivě zhodnotila tento pokrok  

a doporučila zahájit vyjednávání. Rada EU ovšem tento názor nesdílela a dále tlačila na vládu 

v Podgorici, aby provedla potřebné reformy. Hlavními překážkami se stalo nezajištění 

nezávislosti soudů, korupce a organizovaný zločin, což jsou dlouhodobé problémy i celého 

regionu. Díky pozitivnímu nátlaku EU a přístupu představitelů Černé Hory k integraci nakonec 

došlo v červnu 2012 k deklarování ze strany Rady EU, že Černá Hora splnila potřebné 

benchmarks a je připravena zahájit vyjednávání. Jedná se tak o velice úspěšný příběh 

nejmenšího post-jugoslávského státu, kterému se podařilo v rámci regionu velice rychle navázat 

přístupová jednání a posunout Černohorce směrem do EU.206  

Samotné vyjednávání o vstupu Černé Hory do EU bylo nastartováno 29. června 2012207 

a od té doby bylo během celkem 6 konferencí na úrovni ministrů a 3 na úrovni zástupců 

otevřeno 20 kapitol acquis a z toho dvě provizorně uzavřeny. Na druhém setkání, které se 

uskutečnilo v prosinci 2012, byla otevřena a hned provizorně uzavřena kapitola č. 25 – Věda  

a výzkum, kdy ministři jednotlivých zemí deklarovali, že v této kapitole není potřeba splnění 

žádných dalších podmínek.208 Další setkání se uskutečnilo na den o rok později, kdy bylo 

otevřeno celkem 5 kapitol pro vyjednávání. Kromě určení benchmarks pro nejdůležitější 

kapitoly č. 23 - Soudnictví a základní práva a č. 24 - Spravedlnost, svoboda a bezpečnost, došlo 

k otevření vyjednávání o kapitolách č. 5 – Veřejné zakázky, č. 6 – Obchodní právo a č. 20 – 

Podniková a průmyslová politika a zároveň byla provizorně uzavřena kapitola č. 26 – Vzdělání 

a kultura.209 Důležité bylo především otevření kapitol č. 23 a č. 24, které jsou pro vyjednávání 

klíčová a úspěšné splnění základních benchmarks bylo stanoveno jako podmínka pro otevření 

dalších kapitol.210 Během roku 2014 se uskutečnili dvě setkání na ministerské úrovni v rámci 

                                                 
206 Džankić, Jelena (2015). The Role of the EU in the statehood and democratization of Montenegro. In. Keil, 

Soeren – Arkan, Zeynep, eds. The EU and Member State Building (Oxon; New York: Routledge), pp. 94. 
207 Council of the European Union. First Accession Conference with Montenegro. Brussels, 29 June 2012 

(http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12033-2012-INIT/en/pdf, 30. 7. 2015).  
208 Council of the European Union. Second Meeting of the Accession Conference with Montenegro at Ministerial 

Level – Start of Substantial negotiations. Brussels, 18 December 2012 

(http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-17885-2012-INIT/en/pdf, 30. 7. 2015).  
209 Vyjednávání o kapitole č. 26 bylo otevřeno schůzi zástupců, viz Council of the European Union. First 

meeting of the Accession Conference with Montenegro at Deputy level. Brussels, 15 April 2013 

(http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/genaff/136774.pdf, 30. 7. 2015).  
210 Council of the European Union. Third Meeting of the Accession Conference with Montenegro at Ministerial 

Level – key rule of law chapters opened among others. Brussels, 18 December 2013 

(http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-17964-2013-INIT/en/pdf, 30. 7. 2015).  

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12033-2012-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-17885-2012-INIT/en/pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/genaff/136774.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-17964-2013-INIT/en/pdf
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vyjednávací konference v Radě EU, kdy na prvním setkání během června byly otevřeny 

kapitoly č. 4 – Volný pohyb kapitálu, č. 31 – Zahraniční, bezpečnostní a obranná politika, č. 32 

– Finanční kontrola a Rada též potvrdila otevření kapitol č. 7 – Právo duševního vlastnictví  

a č. 10 – Informační společnost a média,211 které byly rozjednány na zasedání zástupců během 

března.212 Na prosincovém setkání bylo dále spuštěno vyjednávání o kapitolách č. 18 - 

Statistika, č. 28 – Ochrana spotřebitele a zdraví, č. 29 – Celní unie, a č. 33 – Finanční  

a rozpočtová ustanovení.213 Během roku 2015 vyjednávání započalo o celkem 4 kapitolách, 

kdy v březnu vyjednavači EU a Černé Hory otevřely vyjednávání o č. 16 - Daně a č. 30 – Vnější 

vztahy214 a v červnu č. 9 – Finanční služby a č. 21 – Trans-evropské sítě.215 Pro každou z kapitol 

jsou samozřejmě stanovené určité benchmarks, dle kterých lze měřit připravenost Černé Hory 

a posun ve vyjednávání, kdy jejich plnění shrnu v další kapitole. 

Pro splnění určitých benchmarks budou rozhodně nejdůležitější potřebné reformy  

a určitě klíčová bude i pomoc v rámci IPA II, která byla představena pro léta 2014 – 2020 a má 

8 hlavních priorit. Dle již zmíněné strategie rozšíření pro roky 2013 – 2014, která chce 

dosáhnout základních priorit jako prvních, bude pomoc směřovat především k podpoře 

demokratizace, právního státu, základních práv, zlepšení ekonomického vládnutí  

a konkurenceschopnosti. Hlavní prioritou je zcela určitě demokracie a právní stát, což 

v podstatě znamená naplnění kapitol č. 23 a č. 24, kdy reformy v této oblasti jsou klíčové pro 

pokračování ve vyjednávání. Druhou klíčovou oblastí je konkurenceschopnost a růst, kdy Černá 

Hora se v letech přípravy finančního rámce potýkala s vysokou nezaměstnaností a úroveň HDP 

v porovnání s průměrem EU se zastavil na 42%. Pro nastartování bude potřeba podpora malých 

a středních podniků v jejich podnikání, což je jeden z klíčových kroků k naplnění druhého 

kodaňského kritéria. Prioritou bude též trans-hraniční spolupráce zemí, kdy Černá Hora sousedí 

                                                 
211 Council of the European Union. Second meeting of the Accession Conference with Montenegro at Deputy 

level. Brussels, 31 March 2014 (http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2014/03/pdf/second-

meeting-of-the-accession-conference-with-montenegro-at-deputy-level---brussels,-31-march-2014/, 30. 7. 2015).  
212 Council of the European Union. Fourth Meeting of the Accession Conference with Montenegro at Ministerial 

Level – 3 new chapters opened. Luxembourg, 24 June 2014 (http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-

11318-2014-INIT/en/pdf, 30. 7. 2015).  
213 Council of the European Union. Fifth Meeting of the Accession Conference with Montenegro at Ministerial 

Level – 4 new chapters opened. Brussels, 16 December 2014 (http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-

releases/2014/12/pdf/fifth-meeting-of-the-accession-conference-with-montenegro-at-ministerial-level---4-new-

chapters-opened/, 30. 7. 2015).  
214 Council of the European Union. Montenegro and EU open two more negotiating chapters in accession 

proces, 30 March 2015 (http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/03/30-montenegro-eu-

open-more-negotiating-chapters-accession-process/, 30. 7. 2015).  
215 Council of the European Union. Sixth Meeting of the Accession Conference with Montenegro at Ministerial 

Level – 2 new chapters opened. Luxemburg, 22 June 2015 (http://www.consilium.europa.eu/press-releases-

pdf/2015/6/40802199799_en.pdf, 30. 7. 2015).  

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2014/03/pdf/second-meeting-of-the-accession-conference-with-montenegro-at-deputy-level---brussels,-31-march-2014/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2014/03/pdf/second-meeting-of-the-accession-conference-with-montenegro-at-deputy-level---brussels,-31-march-2014/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11318-2014-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11318-2014-INIT/en/pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2014/12/pdf/fifth-meeting-of-the-accession-conference-with-montenegro-at-ministerial-level---4-new-chapters-opened/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2014/12/pdf/fifth-meeting-of-the-accession-conference-with-montenegro-at-ministerial-level---4-new-chapters-opened/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2014/12/pdf/fifth-meeting-of-the-accession-conference-with-montenegro-at-ministerial-level---4-new-chapters-opened/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/03/30-montenegro-eu-open-more-negotiating-chapters-accession-process/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/03/30-montenegro-eu-open-more-negotiating-chapters-accession-process/
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/6/40802199799_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/6/40802199799_en.pdf
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celkem s pěti dalšími státy, které jsou příjemci IPA II.216 V rámci IPA II by mělo být do Černé 

Hory investováno přes 270 milionů euro a EU očekává, vzhledem ke statusu Černé Hory, 

hmatatelné výsledky především v oblasti boje s korupcí a organizovaným zločinem.217  

 

3.2.3 Shrnutí kapitoly – problémy, úskalí, doporučení 

Pro Černou Horu byl velice důležitý rok 2012, kdy byla nastartována nová přístupová 

etapa a vláda připravila souhrnný akční program, který měl Černé Hoře pomoci s implementací 

zákonů v rámci oblasti právního státu a splnění nejdůležitějších kapitol acquis č. 23 a č. 24. Pro 

rok 2013 byla klíčová reforma veřejné správy s cílem zajistit dostatečnou administrativní 

kapacitu schopnou vypořádat se s politizací a navýšit transparentnost a profesionalitu. Problém 

byly především politické kampaně sponzorované z veřejného rozpočtu, velice podkopávající 

důvěru občanů ve veřejné instituce. Vedle provádění potřebné reformy volebního procesu byla 

tak vytvořena pracovní skupina, která měla budovat důvěru občanů, a vláda přijala důležitý 

dodatek k ústavě zajišťující nezávislost soudů. Černá Hora byla také velice aktivní v regionální 

spolupráci, když byla zahrnuta do několika policejních a soudních spoluprací a dokonce navrhla 

vytvoření iniciativy Western Balkans Six. Situace si však vyžadovala stále velkou pozornost, 

kdy potřeba přijmout efektivní opatření na zajištění svobody slova, posílení ochrany menšin  

a zajištění ochrany lidských práv, či přijetí nástrojů na potírání korupce a organizovaného 

zločinu, prostupovala celý systém. Ekonomická situace na přelomu roku 2012/2013 se 

v porovnání s předchozími léty poněkud zlepšila, avšak stále zůstal problém v obrovské 

nezaměstnanosti a vysokém státním dluhu. Pro úplnou obnovu ekonomiky po ekonomické krizi 

tak Komise doporučovala posílení konkurenceschopnost prostřednictvím alokace zahraničních 

investic do více oborů než turismus a nemovitostí. Důležitou výzvou se stále jevila šedá 

ekonomika. V rámci plnění acquis communaitaure se Černá Hora velice posunula, což můžeme 

vidět na zahájení jednotlivých kapitol během roku 2013, avšak pro další roky stále zůstalo 

několik nenaplněných výzev.218 

                                                 
216 European Commission (2014). Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA II): Indicative Strategy Paper 

for Montenegro (http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20140919-csp-montenegro.pdf,  

30. 7. 2015), pp. 9-11.  
217 Tomovic, Dusica (2015). Montenegro to Absorb More EU Funds. Balkan Insight. 11. 2. 2015 

(http://www.balkaninsight.com/en/article/montenegro-to-absor-more-eu-funds, 30. 7. 2015).  
218 European Commission (2013). Enlargement Strategy and Main Challenges 2013-2014 

(http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/strategy_paper_2013_en.pdf, 30. 7. 2015), 

pp. 24-26.  
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Navazující zpráva Komise z roku 2014 se v mnohých ohledech nezměnila a stále 

upozorňovala na mnohé problémy jako zpráva z roku 2013. Jako již tradičně pozitivně ocenila 

plnění politických kritérií, kdy přijetí a implementace akčního plánu reforem veřejné správy 

pro léta 2014 – 2015 v rámci SAA, se setkala s velikými očekáváními. Uspokojivě zhodnotila 

i bilaterální vztahy se sousedy v regionu, avšak opět zopakovala několik nenaplněných výzev. 

Problémem stále zůstává netransparentnost veřejné správy, která neumožňuje čelit korupci, 

klientelismu a umožňuje vysokou míru politizace. Reformy by se tak měly zaměřit především 

na zvýšení profesionality a efektivnosti úřadů v těchto oblastech. V porovnání s Evropskými 

standartami je též zcela nekompetentní zákon o financování politických stran a samotné volby 

se stále setkávají s mnoho kontroverzemi. Efektivita černohorských soudů díky několika 

reformám vzrostla, avšak stále není zajištěna udržitelnost tohoto trendu. Velice problematickou 

oblastí pro černohorské vyjednávání s EU je korupce a organizovaný zločin. V rámci této 

oblasti bylo vynaloženo mnoho úsilí a v oblastech jako např. protidrogová politika můžeme 

sledovat pozitivní výsledky, avšak mnoho výzev zůstává nenaplněných v rámci praní špinavých 

peněz, obchodu s lidmi, apod. Černé Hoře se však podařilo úspěšně vyřešit otázku lidských 

práv, kdy několik mezinárodních smluv bylo zasazených do právního systému. Její 

implementace se však projeví až v delší perspektivě, kdy otazník stále visí nad problémy 

diskriminace romské menšiny. Vedle nekončícího problému korupce a organizovaného zločinu 

zůstává vážně znepokojující svoboda slova, kdy případy násilností na novinářích a útoky na 

jejich vlastnictví jsou stále předmětem několika vyšetřování. Vláda by se v této oblasti měla 

postavit za svobodu médií. V mnoha politických oblastech je potřeba posílení administrativy  

a spolupráce napříč jednotlivými agendami. Ekonomická situace a plnění druhého kodaňského 

kritéria jsou velice problematické vzhledem k slabé domácí poptávce a ekonomické recesy 

z roku 2013 doprovázené vysokou závislostí na zahraničním vývoji. Černá Hora tak musí stále 

čelit vysokému rozpočtovému deficitu. Problém je i pracovní trh, kdy v zemi panuje vysoká 

nezaměstnanost, obzvláště u mladých lidí. Pro zlepšení ekonomické situace bude Černá Hora 

muset zlepšit vzdělávací systém, podpořit rozvoj privátního sektoru – zjednodušení regulí, 

administrativních poplatků, usnadnit privatizaci – a strategie pro výzkum, rozvoj, inovaci  

a podporu domácích firem, které pomohou udržitelnosti ekonomického růstu.  

Plnění acquis a slynutí černohorské legislativy s evropskou bylo hodnoceno následovně.  

2 kapitoly v tomto období získaly známku pokročilé přípravy, 17 bylo oceněno jako mírně 

pokročilé a 4 jako na cestě ke zlepšení. Zajímavé je číslo kapitol, které Evropská komise 

zhodnotila jako v počáteční fázi příprav. Celkem se jednalo o 8 kapitol. I přes to, že je Černá 
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Hora často brána jako tahoun asociace s EU v rámci regionu, hodnotící zpráva z roku 2014 nám 

může napovědět, že země musí vynaložit další úsilí pro větší koherenci s právním rámcem EU. 

Nejlépe hodnocené kapitoly byly č. 7 – Právo duševního vlastnictví a č. 26 – Vzdělání a kultura. 

Mezi kapitolami s nejhorší známkou naopak figurují kapitoly č. 2 – Volný pohyb pracovník, č. 

11 – Zemědělství a rozvoj venkova, č. 12 – Bezpečnost potravin, veterinární a rostlinolékařská 

politika, č. 13 – Rybářství, č. 19 – Sociální politika a zaměstnanost, č. 22 – Regionální politika 

a koordinace strukturálních nástrojů, č. 27 – Životní prostředí a č. 33 – Finanční a rozpočtová 

ustanovení. Kapitolám č. 23 a č. 24 byla tradičně věnována větší pozornost, kdy se jedná  

o klíčové politiky pro další vyjednávání. V rámci soudnictví se Černá Hora stále potýká 

s nedostatečnými opatřeními zajišťující plnou nezávislost soudů a soudnictví samotné je též 

neefektivní a postrádá efektivní spolupráci s úřady na vyšetřování válečných zločinů. Vedle 

problému s korupcí je zmíněn také problém v oblasti střetu zájmů, který můžeme monitorovat 

na nejvyšší úrovni. Obě tyto oblasti musí tedy v nejbližší době projít hlubokými a udržitelnými 

reformami. V oblasti lidských práv se jeví jako největší problém podfinancování oblasti  

a nedostatečně vzdělaný personál příslušných úřadů, či nedostatečná opatření pro rovné 

zacházení se všemi skupinami lidí. Dalšími problémy v rámci těchto dvou kapitol je pašování 

drog a lidí či praní špinavých peněz, které se i přes aktivitu Černé Hory v rámci několika 

mezinárodních programů a organizacích nedaří řešit. V porovnání s rokem 2013 však došlo 

k výraznému či limitovaného zlepšení v rámci 6 kapitol, kdy posun k lepšímu můžeme 

zaznamenat v rámci kapitol č. 3 – Právo usadit se a volně provozovat služby, č. 10 – Informační 

společnost a média, č. 19 – Sociální politika a zaměstnanost, č. 20 – Podniková a průmyslová 

politika, č. 28 – Životní prostředí a č. 31 – Zahraniční, bezpečnostní a obranná politika. V rámci 

kapitoly č. 14 – Dopravní politika můžeme zaznamenat mírné zhoršení, avšak přípravy 

zůstávají stále na uspokojivé úrovni.219 V rámci této kapitoly bylo přijato několik reforem  

a akčních plánů, které by měly zlepšit dopravní politiku Černé Hory. Představitelé však 

nedokázali efektivně implementovat tyto akční plány a do následujících let bude potřeba v této 

oblasti ještě více zapracovat. Otázkou jsou také větší investice do oblasti, kterou budou potřeba 

pro splnění tohoto acquis.220 

                                                 
219 European Commission (2014). Montenegro 2014 Progress Report 

(http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-montenegro-progress-report_en.pdf,  

30. 7. 2015). Porovnáno s: European Commission (2013). Montenegro 2013 Progress Report 

(http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/mn_rapport_2013.pdf, 10. 7. 2015). 
220 European Commission (2014). Montenegro 2014 Progress Report 

(http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-montenegro-progress-report_en.pdf,  

10. 7. 2015), pp. 28-29.  

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-montenegro-progress-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/mn_rapport_2013.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-montenegro-progress-report_en.pdf
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Černá Hora má velice dobře nakročeno k možnému vstupu do EU, kdy jako jediná země 

z regionu začala vyjednávat o vstupu a z trojlístku zemí Makedonie, Srbsko a Černá Hora,  

i přes dlouholeté tradiční závazky, jako jediná přijala sankce proti Rusku.221 Země se však  

i přes to potýká s obrovskými problémy. Především s vysokou korupcí a nedostatečnému 

potírání organizovaného zločinu, které vyjednávání o vstupu nikterak neulehčují. Černé Hoře 

může navíc při vyjednávání o vstupu způsobit problémy neoficiální užívání eura. Černohorci 

platí měnou EU již od roku 2002 a to i přes to, že nejsou členy Unie, natož eurozóny. 

Představitelé v Podgorici tak mohou mít skutečné problémy při vyjednávání o vstupu a dokonce 

existuje možnost, že by musely zavést opět starou měnu, tedy denár, a po následném vstupu  

a splnění Maastrichtských kritérií potřebných pro vstup do eurozóny, by mohly legálně užívat 

euro. Otázkou ovšem je, jak moc bude EU trvat na tomto kroku, protože Černá Hora je příliš 

malá země, aby nějakým způsobem ovlivnila dění eurozóny.222 Po vydání zprávy v roce 2014 

navíc několik politiků v Bruselu vyjádřilo své skutečné obavy nad přístupem ke kapitolám č. 

23 a č. 24, kdy Černá Hora dělá v podstatě co nejmenší počet zásahů, jen aby dosáhla lepší 

známky a největší problémy tak zůstávají bez větší odezvy. Tehdejší komisař Füle navíc 

identifikoval černohorské snahy, kdy reformy pro splnění jednotlivých benchmarks jsou 

prosazovány na poslední chvíli, pouze z důvodu zahájení vyjednávání nad dalšími kapitolami 

a obdržení dobrého celkového hodnocení. Takový přístup je dle komise nepřijatelný a celému 

vyjednávacímu procesu s Černou Horou bude tak věnována větší pozornost.223 Obavy  

o černohorském vývoji vyjádřil i Evropský parlament v březnu 2015, kdy v podstatě zopakoval 

problémy s nenaplňováním základních podmínek v rámci právního státu a pozastavil se nad 

udržitelností finančního systému, který, jak jsem uvedl již dříve, je z velké části závislý na 

zahraničních investicích a potýká se s obrovskými problémy. Pokud tedy Černá Hora nezačne 

čelit hlavním výzvám, může v následujících letech počítat i s blokací vyjednávání s EU.224 

 

                                                 
221 Rettman, Andrew (2014). Montenegro-EU talks advance in Russian’s shadow. EUobserver. 17. 12. 2014 

(https://euobserver.com/foreign/126960, 30. 6. 2015).  
222 Bogavac, Ana (2013). Montenegro’s peculiar path to EU membership. Deutsche Welle. 7. 2. 2013 

(http://www.dw.com/en/montenegros-peculiar-path-to-eu-membership/a-16583842, 30. 7. 2015).  
223 Menke, Matthias (2015). Montenegro is not the EU poster child it claims to be. EurActiv.com. 9. 10. 2014 

(http://www.euractiv.com/sections/enlargement/montenegro-not-eu-poster-child-it-claims-be-309068,  

30. 7. 2015).  
224 Menke, Matthias (2015). PM+: MEPs voice 'serious concern' over Montenegro EU accession. The Parliament 

Magazine. 20. 3. 2015 (https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/partner_article/fti-consulting/pm-meps-

voice-serious-concern-over-montenegro-eu-accession, 30. 7. 2015).  

https://euobserver.com/foreign/126960
http://www.dw.com/en/montenegros-peculiar-path-to-eu-membership/a-16583842
http://www.euractiv.com/sections/enlargement/montenegro-not-eu-poster-child-it-claims-be-309068
https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/partner_article/fti-consulting/pm-meps-voice-serious-concern-over-montenegro-eu-accession
https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/partner_article/fti-consulting/pm-meps-voice-serious-concern-over-montenegro-eu-accession
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3.3 Makedonská republika – Republika Makedonija  

V rámci mých případů je Makedonie zcela ojedinělý případ. Jedná se totiž o jedinou 

zemi, která nebyla přímo vtažena do bojů o svou nezávislost během 90. let, má veliké problémy 

s více než jedním státem z regionu a i přes četná doporučení ze strany Komise se stále potýká 

s odmítavým postojem Rady EU na zahájení vyjednávání. Makedonie s hlavním městem Skopje 

má něco mál přes 2 miliony obyvatel a mnozí o této zemi hovoří jako o časované bombě, kdy 

o vnitropolitické krize není nouze. Krize na konci 90. let mezi albánskou a makedonskou 

menšinou se po roce 2001 stala krizí mezi největšími politickými stranami, které se přetahují  

o moc a využívají k tomu mnohdy nevybíravé prostředky. 

 

3.3.1 Historický exkurz od 90. let do roku 2005 

Makedonie vyhlásila nezávislost 8. září 1991, kdy se voliči v referendu vyjádřili 

pro vystoupení z Jugoslávie. Hned po vyhlášení nezávislosti se stát musel potýkat s negativním 

přístupem Řecka, které nebylo spokojeno s antickým názvem této země, které shodou okolností 

nese jméno jedné řecké provincie na severu země. Makedonie je proto mezinárodním 

společenstvím uznána pod názvem Bývalá jugoslávská republika Makedonie (Former Yugoslav 

Republic of Macedonia – FYROM). Vztahy byly urovnány v roce 1995, kdy oba státy 

normalizovaly své vztahy, a Řecko souhlasilo se stažením embarga, které na zemi uvalilo. Od 

roku 2004 uznalo ústavní název Makedonská republika na 130 světových zemí.225 Problém 

s Řeckým uznáním ústavního názvu však přetrvává dodnes a je jedním z hlavních důvodů 

nezahájení oficiálních rozhovorů o vstupu Makedonie do EU. 

 

3.3.1.1 Politický vývoj od vyhlášení nezávislosti do roku 1999 

V rámci SFRJ se Makedonie těšila statusu autonomní lidové republiky s reprezentací 

komunistické strany, avšak turbulence konce 80. let daly vzniknout více stranickému 

politickému systému a touze po úplné nezávislosti. V této době vznikají i dvě nejdůležitější 

politické strany, které působí na makedonské politické scéně od prvních svobodných voleb 

v roce 1990 až dodnes – Vnitřní makedonská revoluční organizace (Vnatrešna Makedonska 

Revolucionerna Organizacija – VMRO) a Demokratická strana makedonské národní jednoty 

                                                 
225 The World FactBook. Macedonia (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/mk.html, 30. 7. 2015).  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mk.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mk.html
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(Demokratska Partija za Makedonsko Nacionalno Edinstvo – DPMNE), které se před prvními 

svobodnými volbami spojili v blok VMRO-DPMNE, a Sociálnědemokratická unie Makedonie 

(Socijaldemokratski Sojuz na Makedonija – SDSM), která se reformovala z původní 

komunistické strany.226 V létě 1990 byl vypracován scénář, který měl nakonec znamenat 

vystoupení ze SFRJ. Zaprvé mělo dojít k sestavení nové anti-federální vlády, která prosadí 

nadřazenost makedonských zákonů, a druhým bodem mělo být referendum o vystoupení 

z federace s následným vyhlášením nezávislosti. Volby v listopadu 1990 za účasti  

23 politických stran sice nevyprodukovaly jednoznačného vítěze, avšak i přes to byl zahájen 

plán na vyhlášení nezávislosti, kdy 25. ledna 1991 parlament přijal dekret o svrchovanosti. 

V prvních svobodných prezidentských volbách získala převahu levice a původně pro-federální 

kandidát SDSM Kiro Gligorov ovládl tento post až do roku 1999, když v roce 1994 svůj mandát 

obhájil. Impulsem na změnu Gligorova názoru o vystoupení z SFRJ se staly slovinská  

a chorvatská deklarace nezávislosti a počátky nástupnických válek, kdy setrvání v jednom 

svazku s Bělehradem by znamenalo ztracení své pozice a jisté vtažení do války. V referendu 

bojkotovaném srbskou a albánskou menšinou se v září 1991 vyslovilo 95% voličů pro 

vystoupení a situace nabrala rychlý spád. V listopadu byla představena nová ústava Republiky 

Makedonie, která dala vzniknout problémům s albánským etnikem (viz další kapitoly)  

a pokojně byl vyřešen i vztah se Srbskem. Slobodan Milošević si totiž uvědomoval potřebu 

spojence na svých hranicích při dalších bojích.227 Milošević se dokonce sešel s Gligorovem, 

kdy oba představitelé souhlasili na stažení jugoslávských ozbrojených sil do 15. dubna 1992  

a mírovém oddělení, což je obecně pokládáno za diplomatický triumf Gligorova. Další politický 

vývoj a demokratická transformace 90. let je charakteristická posunem z levice na pravici. 

Volby v roce 1994 daly vzniknout levicové koaliční vládě, která i přes politickou krizi vydržela 

celé volební období. Vláda SDSM pod vedením politika Branka Crvenkovského se snažila 

pokračovat ve stabilizaci země prostřednictvím širokých politických, sociálních  

a ekonomických reforem, avšak spolupráce s Albánci, jejich dosazování do úřadů a počátek 

privatizace, se nakonec ukázaly jako špatná rozhodnutí a nasměrovaly Makedonii do politické 

krize. Krize se naplno rozhořela v roce 1995 po neúspěšném atentátu na Gligorova a sporem 

mezi Stojanem Andovem (představitel druhé nejsilnější strany vládní koalice)  

a Crvenkovským. Liberálové byli nakonec nuceni z vlády odejít a na jejich místa byli dosazeni 

právě představitelé albánských stran. V této době vzniká i Demokratická strana Albánců (Partia 

                                                 
226 Rossos, Andrew (2008). Macedonia and Macedonians: A History (Stanford: Hoover Institution Press),  

p. 262.  
227 Rychlík, Jan – Kouba Miroslav (2003). Dějiny Makedonie (Praha: Nakladatelství Lidové noviny), s. 250-255. 
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Demokratike Shqiptare, Democratic Party of Albanians - DPA), která je důležitá i pro další 

vývoj. Politická krize a turbulence ve změně politických představitelů nebyly vnímány dobře, 

což dokládají výsledky voleb z roku 1998, které ovládla pravicová koalice a Ljupčo 

Georgievski (VMRO-DPMNE) byl pověřen sestavením nové vlády. Politický obrat byl 

dokonán v roce 1999 zvolením Borise Trajkovského (VMRO-DPMNE).228 

  

3.3.1.2 Mezinárodní uznání a vývoj v regionu 

Stejně tak jak vnitřní politika Makedonie se potýkala s mnoha problémy jako korupce, 

nedostatečně vyvinutý státní aparát, nevyřešené vztahy s albánskou menšinou apod., tak 

Makedonie měla mnoho problémů i na mezinárodní úrovni. Jednalo se o velice složité období 

pro suverenitu Makedonie, kdy Bulharsko oficiálně odmítalo uznat makedonštinu, srbský 

ortodoxní kostel odmítal uznat nově oddělenou makedonskou větev a největším problém, který 

se táhne do dnešních dnů, bylo neuznání ústavního názvu země ze strany Řecka.229  

Vyhlášení nezávislosti v roce 1991 a název nově vzniklé země upozornily na palčivý 

problém, kdy se Řecko rozhodlo Makedonii neuznat pod oficiálním názvem. Název země, 

původní makedonská vlajka s Verginskou hvězdou (jeden ze symbolů Řecka) a vyobrazení 

města Thessaloniki na bankovkách vzbudilo u aténských představitelů mnoho nedůvěry  

a obavy z možného nároku na obnovení území Helenistické Makedonie.230 Řecko prohlašovalo 

vznik nového státu jako bezpečnostní hrozbu, a proto mezinárodní uznání bylo velice složité. 

Počátkem roku 1992 Rada ES uznala nezávislost Chorvatska231 a Slovinska, avšak status 

Makedonie byl stále nejasný. 232 Prvním státem oficiálně uznávající Makedonii se stalo v lednu 

1992 Bulharsko, což bylo veliké překvapení s přihlédnutím na bulharskou politiku. Sofie totiž 

oficiálně neuznávalo svébytnost makedonského jazyka a stále živila představu o obnově 

středověkého Bulharského státu. Spor o národní identitu dospěl do takové fáze, že bylo 

připraveno několik mezinárodních smluv, které ovšem nemohly být podepsány, protože byly 

vyhotoveny pouze v bulharštině a Makedonie s tím již z principu nesouhlasila. K uznání 

                                                 
228 Rossos, Andrew (2008). Macedonia and Macedonians: A History (Stanford: Hoover Institution Press),  

pp. 267; 273-276. 
229 Rodt, Annemarie Peen – Wolff, Stefan (2012). European Union Conflict Management in the Western 

Balkans. Civil Wars 14 (3), p. 420. 
230 Koktsidis, Pavlos I. (2012). Strategic rebellion: ethnic conflict in FYR Macedonia and the Balkans (Bern: 

Peter Lang AG), p. 119. 
231 Chorvatsko se mohlo těšit plné suverenitě až po ukončení války v roce 1995. 
232 Milchevski, Ilja (2013). A requiem for a dream: the name issue and the accession of Macedonia to the EU. 

International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs 22 (4), pp. 44-45. 
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makedonštiny jako oficiálního jazyka a stabilizaci vzájemných vztahů došlo tedy až po změně 

politické reprezentace Bulharska v únoru 1999.233 Bulharské uznání v roce 1992 bylo 

následováno Tureckem, Slovinskem a Chorvatskem a pro další vývoj se stal velice důležitý 

dopis George Bushe staršího, který potvrdil americkou připravenost k navázání přátelských 

vztahů. Na počátku roku 1993 již tak bylo víceméně jisté, že mezinárodní společenství uzná 

samostatnost Makedonie bez ohledu na Řecko. 8. dubna 1993 po vyjednání kompromisu  

o „dočasném“ názvu Bývalá jugoslávská republika Makedonie (Former Yugolav Republic of 

Macedonia – FYROM) se mohla země stát 181. členem OSN a další státy EU uznaly její 

nezávislost.234 Americké uznání nezávislosti v únoru 1994 bylo doprovázeno uvalením 

obchodních sankcí a embarga ze strany Řecka, které nepřestávalo tvrdit, že uznání Makedonie 

znamená bezpečnostní hrozbu pro celý region. Rok a půl trvající embargo bylo staženo po 

mediaci USA v září 1995, avšak již to neměnilo nic na faktu, že slabá makedonská ekonomika 

byla doslova zlomena.235 Ministři zahraničí obou států podepsali tzv. prozatímní dohodu, ve 

které uznali vzájemné hranice a suverenitu a zavázali se k neužívání negativní propagandy. 

Dohoda také vedla k navázání diplomatických styků a odložila vyjednávání ohledně sporu  

o název.236 Podpisem dohody Makedonie též souhlasila se změnou symbolů na vlajce a Řecko 

se stažením embarga do 30 dnů a uznání svého severního souseda pod názvem FYROM, což 

obě strany splnily. Mezinárodní status byl ještě dále posílen, když byla Makedonie přijata jako 

člen OBSE a uzavřela dohodu s NATO. Od 1. února 1996 tak v Makedonii na základě rezoluce 

Rady bezpečnosti OSN byly rozmístěny mezinárodní jednotky preventivního nasazení (United 

Nations Preventive Deployment Force – UNPREDEP) a v dubnu byla Makedonie uznána 

zbytkovou Jugoslávií.237 

Makedonie neměla ideální vztahy ani s dalšími dvěma sousedy Srbskem a Albánií. 

Srbsko v 90. letech chápalo Makedonii jako umělý stát a geopolitický konstrukt Josipa Tita, 

jehož obyvatelé jsou něco mezi Řeky a Bulhary. V roce 1991 dokonce prezident Milošević 

vyzval Řecko, aby si oba státy území Makedonie rozdělily! To ovšem nakonec nebylo řeckou 

stranou přijato i díky negativnímu postoji Bruselu k této otázce. Srbsko tedy využívalo 

Makedonii pouze pro své geopolitické účely, kdy Makedonie byla užitečný spojenec proti 

                                                 
233 Giannakos, Symeon A. (2001). Bulgaria’s Macedonian Dilemma. Journal of Southern Europe and the 

Balkans 3 (2), pp. 153-154. 
234 Rychlík, Jan – Kouba Miroslav (2003). Dějiny Makedonie (Praha: Nakladatelství Lidové noviny), s. 256-258. 
235 Shea, John (1997). Macedonia and Greece. The Struggle to Define a New Balkan Nation (Jefferson: 

McFarland & Company), pp. 284; 304. 
236 Bechev, Dimitar (2009). Historical dictionary of the Republic of Macedonia (Scarecrow Press: Lanham, 

Maryland), p. 98. 
237 Rychlík, Jan – Kouba Miroslav (2003). Dějiny Makedonie (Praha: Nakladatelství Lidové noviny), s. 261. 
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albánské militantnosti. Makedonie se stala pro Srbsko důležitým obchodním partnerem pro 

ilegální obchod během válek a Srbsko bylo důležitým partnerem pro Makedonii během řeckého 

embarga. Srbsko uznalo Makedonii i pod ústavním názvem v roce 1996, což byla pojistka 

podpory proti albánskému separatismu. Makedonie na druhou stranu nenechala NATO 

rozmístit jednotky na svém území během války v Kosovu. Albánie, která oficiálně souhlasila 

s vytvořením svobodné Makedonie, byla z mezinárodního pohledu též riziko kvůli podpoře 

makedonských Albánců, což ovlivňovalo vzájemné vztahy po celá 90. léta. Vytvoření 

samostatného státu znamenalo, že Albánci žijící na území dnešní Makedonie již nebudou pod 

správou Miloševiće, což bylo chápáno jako posun k lepšímu. Avšak separatistické tendence 

makedonských Albánců a jejich podpora z Albánie, rozhodně nepřispívala ke klidnému soužití 

v regionu.238 

 

3.3.1.3 Albánská menšina a další vnitropolitický vývoj  

3.3.1.3.1 Vývoj od vyhlášení nezávislosti roku 1998/1999 

V nově vzniklém státě byli Albánci druhý nejpočetnější národ, který se nemohl těšit 

stejným podmínkám jako Makedonci a takto nastavená politika vedla k mnoho střetům na 

různých úrovních společnosti. Makedonci ve strachu před oslabením a desintegrací zahrnuli do 

své ústavy, že Makedonie je země Makedonců, kteří jsou výhradními vlastníky této země. 

Albánci byli v podstatě bráni jako druhořadí občané a albánská politická reprezentace se toto 

postavení snažila změnit.239 Během 90. let tak došlo k několika klíčovým momentům, které 

vydláždily cestu k roku 2001 a podpisu Ohridské rámcové dohody. Mezi nejdůležitější události 

patřil albánský bojkot při jugoslávském sčítání lidu v roce 1991; bojkot referenda o nezávislosti 

Makedonie; albánské referendum na vyhlášení autonomní republiky v rámci Makedonie  

a ozbrojený konflikt v Bit Pazar z roku 1992; bojkot sčítání lidu a otevření univerzity v Tetovu 

v roce 1994; či demonstrace v Gostivaru v roce 1997.240 Nejvýznamnější konflikty na dalších 

řádcích rozeberu, protože jsou velice důležité k pochopení celého vývoje a dnešní politiky.  

Albánští představitelé proklamovali v 90. letech, že 40% populace Makedonie náleží 

albánskému etniku. Střízlivější odhady makedonské vlády, které byly nakonec i potvrzeny 
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239 Biondich, Mark (2011). The Balkans: Revolution, War & Political Violence since 1878 (New York: Oxford 
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University of Pennsylvania Press), p. 15.  
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mezinárodními pozorovateli, hovořily o 22% populace.241 První otevřený konflikt s albánskou 

menšinou následoval po vyhlášení autonomní albánské republiky Ilýrie v roce 1992, která 

nebyla oficiálně nikým uznána, ale donutila makedonskou politickou reprezentaci k řádné 

odpovědi. Skopje uvedla v život zákon, který mohl přiznat makedonské občanství pouze 

jugoslávským státním příslušníkům, kteří žili v zemi více než 15 let. Tento zákon spustil mnohé 

nepokoje ve Skopji, které vedly k policejní razii proti albánské nelegální obchodní síti a pozvání 

stabilizačních jednotek OSN do země.242 Další zmíněnou vyostřenou situací se stalo založení 

albánské univerzity v Tetovu, se sídlem v malé vesnici Mala Rečica. S tímto krokem 

nesouhlasila makedonská inteligence a studenti, kdy na 100 vědců, intelektuálů a veřejně 

aktivních osob zaslalo vládě memorandum, ve kterém vyjádřili názor, že založení albánské 

univerzity je proti-ústavní a politicky nucené. Albánci na druhou stranu proklamovali, že 

založení univerzity je podpořeno mezinárodními konvencemi i makedonskou ústavou. Celá 

situace se vyostřila tím, že makedonské policejní složky zatkly několik albánských občanů 

spojených s nově vznikající univerzitou a dle albánských představitelů se tak cíleně snažili 

znemožnit přípravy na založení. Univerzita byla nakonec v takto vyostřené situaci založena 17. 

prosince 1994 i přes výslovný zákaz ministra vnitra.243 Otevření univerzity 15. února 1995, 

čehož se zúčastnili i představitelé OBSE, se obešlo bez jakýchkoliv problémů. Situace se ovšem 

vyostřila dva dny poté, kdy policie a buldozéry byly poslány zničit budovy univerzity. Zástup 

Albánců se postavil této misi a došlo ke konfliktu, který si vyžádal jeden lidský život, několik 

vážně zraněných a zatčení místních albánských politických představitelů. Krize pokračovala po 

pohřbu zesnulého, kdy okolo 10 000 účastníků se rozhodlo jít protestovat před policejní stanici 

v Tetovu. Protest byl nakonec rozpuštěn až po veřejném vystoupení albánských politických 

představitelů.244 Z celého incidentu bylo obviněno několik stran. Představitel Tetovské oblasti 

obvinil policii z pro-srbských tendencí, zatímco Makedonci označili rektora univerzity za člena 

srbské tajné jednotky. Z incidentu byl obviňován i prezident Gligorov, kterému byla vyčtena 

tendence připojení Makedonie k Srbsku, a srbští představitelé v Makedonii zhodnotili založení 

univerzity jako pokus Kosova získat moc v západní Makedonii.245 Posledním významným 

konfliktem v 90. letech, o kterém se zmíním, je demonstrace v Gostivaru z roku 1997. 
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242 Rychlík, Jan – Kouba Miroslav (2003). Dějiny Makedonie (Praha: Nakladatelství Lidové noviny), s 260. 
243 Shea, John (1997). Macedonia and Greece. The Struggle to Define a New Balkan Nation (McFarland & 

Company: Jefferson, North Carolina), pp. 256-258.  
244 Neofotistos, Vasiliki P. (2012). Risk of War: Everyday Sociality in the Republic of Macedonia (Philadelphia: 

University of Pennsylvania Press), pp. 31-32. 
245 Brown, K.S. (2000). In the Realm of the Double-Headed Eagle: Parapolitics in Macedonia. In. Cowan, Jane, 

ed. Macedonia: The Politics of Identity and Difference (London: Pluto Press), p. 130. 



86 

 

 

  

V komunálních volbách v roce 1997 uspělo několik radikálních albánských představitelů  

z DPA, kdy nově zvolený starosta Gostivaru Rufi Osmani nechal na radnici vyvěsit albánskou 

a tureckou vlajku. Ústavní soud dva měsíce po vyvěšení rozhodl, že se jedná o porušení 

makedonské státní suverenity a doporučil reagovat. Osmani následně vyzval albánské občany, 

aby bránili vlajky i svou krví. Makedonské policejní složky se tak při stržení vlajek setkali 

s násilným odporem, kdy několik Albánců bylo zabito a Rufi Osmani společně s dalšími 

protestujícími byli zatčeni. Incident byl následován bombovými útoky na radnice v Gostivaru 

a Tetovu v prosinci 1997, na policejní stanice ve Skopji a Tetovu v květnu 1998  

a demonstracemi za propuštění Osmaniho. Policie navíc pojala podezření na kosovskou UÇK, 

že rekrutuje dobrovolníky na podporu separatismu v Kosovu a Makedonii, což doznalo i reakce 

mezinárodní komunity, která prodloužila mandát UNPREDEP do února 1999. Jednotky OSN 

byly na konci tohoto mandátu však díky Čínskému vetu staženy, když Makedonie v lednu 1999 

oficiálně uznala Taiwan, a spor mezi Makedonci a Albánci se tak dále prohluboval.246 

Odborníci se dodnes přou, jak na oba konflikty v Tetovu a Gostivaru může být nahlíženo. Na 

jedné straně se může jednat o diskriminaci albánské menšiny, kdy policejní složky jsou 

využívány jako státem sponzorovaní teroristé. Z tohoto pohledu jsou demonstrace známkou 

frustrace a touhy po národním vyrovnání. Druhá skupina nahlíží na situaci jako albánskou 

ofenzivu proti makedonskému státu. Z tohoto pohledu jsou demonstrace politický konstrukt, 

který měl makedonským a kosovským Albáncům pomoci vytvořit velkou Albánii, kdy konexe 

na kosovskou UÇK byly obecně známy.247  

 

3.3.1.3.2 Vyostření albánsko-makedonského konfliktu a podpis Ohridské rámcové 

dohody 

Na konci 90. let docházelo k vyostření konfliktu mezi albánskou menšinou a vládou ve 

Skopji hlavně díky obrovskému nárůstu uprchlíků z Kosova, kteří začali mít vliv na albánskou 

politickou reprezentaci v zemi. Válka v Kosovu tak velice negativně ovlivnila stabilitu  

v Makedonii, kdy mezi březnem a dubnem 1998 narostl počet kosovských uprchlíků 

v Makedonii na 150 000. Pro Makedonii celá situace začala znamenat hrozbu pro národní 

bezpečnost, kdy se nedalo vyloučit ani přelití konfliktu z Kosova do Makedonie. Uzavření 

                                                 
246 Neofotistos, Vasiliki P. (2012). Risk of War: Everyday Sociality in the Republic of Macedonia (Philadelphia: 

University of Pennsylvania Press), pp. 34-36.  
247 Brown, K.S. (2000). In the Realm of the Double-Headed Eagle: Parapolitics in Macedonia. In. Cowan, Jane, 

ed. Macedonia: The Politics of Identity and Difference (London: Pluto Press), pp. 132-133. 



87 

 

 

  

hranic bylo tak logickým krokem. Zmatek napříč Makedonci dále napáchalo rekrutování vojáků 

UÇK v Makedonii. Politická reprezentace se nechystala k tomuto problému pouze přihlížet  

a rozhodla se utečenecké kempy, kde rekrutování bojovníků probíhalo, blíže monitorovat. 

V oblastech jako Tetovo, Kumunovo a ve vesnicích okolo Skopje, kde žila největší část 

albánské menšiny, byla hrozba násilného konfliktu na denním pořádku.248 Důležitým zlomem 

se též staly parlamentní volby v roce 1998, které se nesly v duchu politické dohody mezi 

VMRO-DPMNE a DPA, která se naplno projevila v prezidentských volbách v roce 1999. 

Kandidát VMPO-DPMNE Bronislav Trajkovski po prvním kole ztrácel na svého 

protikandidáta, načež před druhým kolem přislíbil lepší zacházení s Albánci. Tato rétorika mu 

přinesla podporu albánské politické reprezentace (především DPA) a i Albánců samotných. 

Albáncům byl slíben dvojjazyčný parlament, apod. Prezident Trajkovski ovšem po roce 

v prezidentské kanceláři své sliby nezačal naplňovat a frustrovaní Albánci se rozhodli 

odpovědět zbraněmi. V této době došlo již k zmiňovanému uzavření hranic mezi Makedonií  

a Kosovem, kdy hlavními obavami bylo pašování drog a zbraní. Hraniční vesnice Tanusevci 

však zůstala bez kontroly a stala se tak základnou radikálů. V lednu 2001 byla v Makedonii 

založena makedonská odnož UÇK, která začala bojovat v pohraničí. Makedonské ozbrojené 

jednotky se projevily jako neakceschopné a boje se postupně rozšířily i do dalších oblastí okolo 

Tetova a Kumanova. Do této situace se vložili představitelé EU, NATO a OBSE, kteří začali 

do konfliktu intervenovat. Albánská strana obecně tvrdila, že bojuje za své lepší postavení 

v zemi a mezinárodní představitele vítali jako mediátory situace. Představitelé Makedonie ale 

viděli cíl těchto bojů jako pokus o spojení západní části Makedonie s Kosovem a mezinárodní 

představitele podezírali z nadržování Albáncům. Obě strany konfliktu se dostaly k jednacímu 

stolu v květnu 2001 a vytvořily tzv. velkou koalici. Tento křehký mír, který byl uzavřený mezi 

oběma etniky, ovšem neměl dlouhého trvání a boje pokračovaly. Konečný mír byl uzavřen až 

v srpnu za pomoci mezinárodních představitelů EU a NATO, Javiera Solany a George 

Robertsona, kdy byla po několika dnech vyjednávání 13. srpna 2001 podepsána Ohridská 

mírová dohoda (nebo také Ohridská rámcová smlouva nebo Ohridská rámcová dohoda, Ohrid 

Framework Agreement – OFA).249 

Ohridská mírová dohoda se těšila a těší, až na některé výjimky, vřelému přijetí 

mezinárodního společenství i samotných obyvatel Makedonie a je chápána jako hlavní 
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stabilizátor politické situace v zemi. Vyřešení problémů mezi dvěma největšími etniky 

v Makedonii často bývá připisováno jako úspěšné řešení konfliktů EU, avšak spíše než to je 

OFA zásluhou spolupráce diplomatů EU, NATO, OBSE a USA. Představitel amerického týmu 

vyjednavačů James W. Pardew při desátém výročí dohody ocenil spolupráci USA a EU jako 

vůbec nejlepší v historii, co se týče bezpečnosti a diplomacie.250 Samotná smlouva byla 

rozdělena do devíti bodů, které měly pomoci zrovnoprávnění obou etnik a ukončit tak nenávist. 

Obsahem jednotlivých bodů byly podmínky na zákazu použití síly pro dosažení politických 

cílů, zaručení multi-etnického charakteru státu, demokracii či rozvoj samosprávy, odzbrojení 

jednotek pod dohledem NATO, rozpuštění albánských bojových skupin, rozvoj 

decentralizované vlády a samosprávy, nediskriminace a rovné příležitosti pro obě etnika, byl 

uveden nový schvalovací proces v parlamentu251, možnost vzdělání v mateřském jazyce  

a pozitivní diskriminace studentů nemajoritního etnika do vyrovnání situace, oficiálním 

jazykem byla ustanovena makedonština a jakýkoliv jiný jazyk 20% obyvatelstva (na státní i 

regionální úrovni), svoboda užívání svých národních symbolů, apod. Dvě kapitoly byly dále 

věnovány implementaci a přílohám.252 

OFA tak de facto rozdělila zemi na dva tábory, albánský a makedonský, které nesdílí 

společný jazyk, vyznání ani zvyky; avšak de iure je Makedonie nadále unitárním státem, ve 

kterém politické špičky dodržují dohodnuté body z Ohridu a implementují je v praxi. Pokud se 

máme zmínit o naplnění dohody a nejproblematičtější oblasti, důležitým bodem byla 

decentralizace státní správy, kdy zhruba dvě třetiny zákonů uvedených po roce 2001 souvisejí 

s delegováním moci na regionální úroveň. Užívání státních symbolů jiné země bylo také 

horkým tématem 90. let, avšak až v roce 2011 byl ustanoven zákon, že v regionech, kde žije 

více než 50% občanů státní minority, je vyvěšování státních znaků jiných zemí povoleno. 

V platnost byl též uveden jazykový zákon a zákon o univerzitách. V současné době tak můžeme 

v Makedonii najít dvě univerzity, kde je probíhá výuka v albánštině. Jedná se o několikrát 

zmiňovanou univerzitu v Tetovu a South East European University, též se sídlem v Tetovu.253 
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3.3.1.3.3. Politický vývoj od roku 2001 

Po podpisu příměří mělo Národní shromáždění dle příloh OFA lhůtu 45 dní na změnu 

ústavy z roku 1991. Novela zákona byla schválena 16. listopadu 2001, což otevřelo vstup 

jednotek NATO do Makedonie, které měly dohlížet na odzbrojení albánských povstalců. Akce 

s názvem „podzimní sklizeň“ se netěšila velké důvěře makedonských občanů, jelikož nebylo 

jasné, že UÇK zbraně skutečně vydá, a tak makedonské vládě paradoxně pomohl atentát 11. 

září 2001, kdy Bushova administrativa značně zpřísnila dohled nad islámskými teroristickými 

organizacemi. Kontrola hranic mezi Makedonií a Kosovem se stala opravdu efektivní a UÇK 

alespoň část zbraní skutečně odevzdalo. Rok 2002 se tak nesl už v duchu pouze sporadických 

bojů. Symbolem smíření se stal „vlak míru“, který 13. července 2002 na palubě 

s makedonskými politickými špičkami, diplomaty a novináři projel z Kumanova přes Skopji  

a Tetovo do Kičeva a udělal tak tečku za všemi nepokoji.254 V parlamentních volbách v září 

2002 zcela propadla dosavadní pravicová vládní koalice (VMRO-DPMNE a DPA), která čelila 

kritice z mnohých stran díky řešení předešlé krize. Levicová koalice vedená SDSM získala 

poloviční počet mandátů a společně s nově vzniklou albánskou stranou Demokratická unie pro 

integraci (Bashkimi Demokratik për Integrim – DUI) vytvořila vládu pod vedením staronového 

Branka Crvenkovského. Poté co tehdejší prezident Boris Trajkovski zemřel 26. února 2004 při 

tragické letecké nehodě v Bosně a Herzegovině, se Crvenkovski stal jeho nástupcem a jako 

premiér a prezident v jedné osobě vedl Makedonii k možnému členství v NATO a EU.255 

Crvenkovski svou pozici potvrdil i v předčasných volbách a stal a po třech mandátech jako 

premiér Makedonie se stal oficiálně i třetím prezidentem.256  

Následující parlamentní volby v roce 2006 znovu přinesly změnu politické reprezentace, 

kdy do křesla předsedy vlády poprvé usedl  Nikola Gruevski (VMRO-DPMNE). Do vlády byla 

přizvána druhá nejsilnější albánská strana DPA, což se jasně nelíbilo DUI, která rozpoutala 

politickou krizi. Řešení v podobě předčasných voleb v roce 2008257 znamenalo upevnění pozice 

VMRO-DPMNE a přizvání DUI do vlády.258 Volby v roce 2006 byly však důležité ještě 

z jednoho ohledu a to díky vnitřnímu rozkolu ve straně SDSM, kdy na povolební schůzi 

dosavadního předsedu vlády Vlada Bučkovského nahradila Radmila Šekerinska. Tato změna 
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zapříčinila nejen vnitřní rozbroj ve straně, ale také nemožnost vytvořit funkční opozici vůči 

vládnoucí VMRO-DPMNE. Do situace se vložil tehdejší prezident Branko Crvenkovski, který 

oficiálně podpořil Šekerinskou ve vedení strany, a i přes to, že z pozice prezidenta měl působit 

nadstranicky, se stal hlavní tváří opozice. Premiér Gruevski, který mimo jiné neuznal výsledky 

prezidentských voleb z roku 2004, se tak stal hlavním cílem osobních útoků a mezi oběma 

politickými představiteli se rozhořel spor, který byl mnohými odborníky pokládán za 

nemístný.259 Politický návrat pravice byl dokonán v roce 2009, kdy do prezidentského křesla 

usedl kandidát VMRO-DPMNE Gjorge Ivanov.260 

Po dobře zvládnutých volbách v roce 2009 se obraz politické scény v Makedonii znovu 

pokazil politickou krizí. V roce 2010 vládní koalice zmrazila účty jedné televizní stanici a třem 

tištěným médiím, což bylo okamžitě napadnuto opozicí jako protiústavní a předseda 

Crvenkovski označil tento krok jako politicky motivovaný s cílem umlčet kritiku. V reakci na 

to SDSM opustila vyjednávání parlamentu a požadovala konání nových voleb, rozmrazení účtů 

a uvedení nového zákona o médiích. Vládní strana se zavázala podmínky splnit a mimo jiné 

bylo dosaženo konsenzu o změně volebního zákona.261 Vládní koalice s nejsilnější stranou 

VMRO-DPMNE v předčasných volbách v roce 2011 svůj mandát obhájila a Nikola Gruevski 

byl pověřen sestavením již své třetí vlády v řadě. Albánská menšina byla opět zastoupena vládní 

stranou DUI.262 Nové volby ovšem polickou krizi neukončily a ta se přenesla i do dalších let. 

Krize mezi vládní stranou VMRO-DPMNE a opoziční SDSM opět naplno propukla  

24. prosince 2012, kdy vláda přestavila nový rozpočet na rok 2013. Opozice napadla vládní 

stranu za přílišné plýtvání státních peněz a nazvala tento krok kupováním voličů. Navržené 

škrty však nebyly přijaty a opozice se rozhodla bránit vyjednávání silou. Představitele 

opozičních stran musela nakonec z jednání vyvést bezpečnostní služba, kdy několik 

představitelů utrpělo lehká zranění. Napjatá situace pokračovala i před budovou parlamentu, 

kde proti sobě stály dva tábory čítající několik tisícovek lidí. Lídr SDSM Crvenskovski, který 

se fyzicky zúčastnil tohoto incidentu, následně prohlásil, že v zemi panuje totalitární režim a 

chování vládních představitelů označil za protiústavní. Pod výhružkou bojkotu komunálních 

                                                 
259 Dworack, Sebastian (2002). Macedonia and Its OSCE Mission 2006-2008: Trouble Making the Grade. IFSH 

OSCE Yearbook 2008 (http://ifsh.de/file-CORE/documents/yearbook/english/08/Dworack-en.pdf, 30. 7. 2015), 

pp. 226-227. 
260 ČT24 (2009). Ve volbách makedonského prezidenta vyhrál Ivanov. ČT24. 6. 4. 2009 

(http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/50790-ve-volbach-makedonskeho-prezidenta-vyhral-ivanov/,  

30. 7. 2015). 
261 Původní počet křesel v parlamentu byl 120. Nová tři křesla obsadili kandidáti ze tří nových volebních okrsků 

– Evropa a Afrika, Severní a Jižní Amerika, Austrálie a Asie. 
262 Dimeski, Jane (2014). The Republic of Macedonia’s 2014 Parliamentary Elections Handbook (Skopje: The 

Konrad Adenauer Stiftung and Institute for Democracy „Societas Civilis“), pp. 31-33.  

http://ifsh.de/file-CORE/documents/yearbook/english/08/Dworack-en.pdf
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/50790-ve-volbach-makedonskeho-prezidenta-vyhral-ivanov/
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voleb opozice nadiktovala několik podmínek, které však byly vládou zamítnuty a k pouličním 

střetům docházelo dále. Do urovnání sporů mezi dvěma hlavními politickými stranami se vložil 

prezident Ivanov, jehož snaze se však nedostalo žádné odezvy. Výzvy na ukončení sporů  

a znovu-zahájení politického dialogu zaznívaly i z úst představitelů OBSE, NATO, EU či USA. 

V lednu 2013 navštívil Makedonii komisař Štefan Füle, který opřel svou návštěvu o možné 

negativní hodnocení ve výroční zprávě, což by ještě více oddálilo zahájení vyjednávání  

o vstupu. Zemi navštívilo i několik dalších představitelů EU, avšak jejich snaha nepřinesla 

žádné výsledky. Průlom nastal až po společné návštěvě komisaře Füleho, europoslance Howitta 

a bývalého předsedy Evropského parlamentu Jerzyho Buzka 1. března 2013, kdy byla krize 

zažehnána a došlo k dohodě mezi vládou a opozicí. Obě původně znepřátelené strany souhlasily 

na nových předčasných volbách, obnovení dialogu a posílení debaty o demokracii v zemi.263 

Rok 2014 se tak stal supervolebním, kdy Makedonci během čtrnácti dní rozhodli  

o složení nové vlády i postu prezidenta, vše pod dohledem pozorovatelů OBSE. Post prezidenta 

obhájil Gjorge Ivanov, který ovládl obě volební kola a předstihl všechny své 

pronásledovatele.264 Parlamentní volby opět vyhrála strana VMRO-DPMNE a Nikola 

Grujevski byl opět pověřen sestavením vlády, do které byla přizvána albánská strana DUI. 

Výsledek byl ihned po oznámení napaden nově voleným předsedou největší opoziční strany 

SDSM Zoranem Zaevem, který veřejně prohlásil, že výsledky obou voleb neuzná a obvinil 

Grujevského z vyhrožování, vydírání a kupování hlasů.265 I přes nevoli kandidátů SDSM, 

volební komise uznala výsledky voleb během května 2014 a oficiálně rozdělila mandáty. 

Mezinárodní pozorovatelé OBSE uvedli, že samotné volební dny se obešly bez větších potíží  

a uskutečnily se tak transparentní a dobře zvládnuté volby. Dle závěrečné zprávy byla v pořádku 

i předvolební kampaň kandidátů a její financování, avšak napadnuta byla média za jejich 

zkreslování ve prospěch vládnoucí strany a špinění opozičních kandidátů. Důvodem je nepřímé 

ovládání médií vládnoucí stranou.266 Povolební frustrace SDSM a dlouhé čekání na dobrý 

výsledek, přinesl další obvinění a krizi, která naplno propukla v únoru 2015. Strana SDSM pod 

                                                 
263 Gazda, Adam (2013). Politická krize v Makedonii skončila. Rozdělení země trvá. Mezinárodní politika.  

25. 3. 2013 (http://www.iir.cz/article/politicka-krize-v-makedonii-skoncila-rozdeleni-zeme-trva, 30. 7. 2015).  
264 Mangova, Ilina – Bliznakovski, Jovan – Kiprijanovska, Ivana (2014). The Republic of Macedonia’s 2014 

Presidential Elections Handbook (Skopje: The Konrad Adenauer Stiftung and Institute for Democracy „Societas 

Civilis“), p. 71. 
265 Casule, Kole (2014). Macedonia’s conservatives win parliamentary, presidential elections. Reuters.  

27. 4. 2014 (http://www.reuters.com/article/2014/04/27/us-macedonia-election-idUSBREA3Q0ES20140427,  

30. 7. 2015).  
266 OSCE (2014). The former Yugoslav Republic of Macedonia, Presidential and Early Parliamentary Elections, 

13 and 27 April 2014: Final Report (http://www.osce.org/odihr/elections/fyrom/121306, 30. 7. 2015), pp. 2-3; 

24. 

http://www.iir.cz/article/politicka-krize-v-makedonii-skoncila-rozdeleni-zeme-trva
http://www.reuters.com/article/2014/04/27/us-macedonia-election-idUSBREA3Q0ES20140427
http://www.osce.org/odihr/elections/fyrom/121306
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vedením Zorana Zaeva, která od voleb v roce 2014 bojkotovala zasedání Shromáždění, obvinila 

vládní stranu VMRO-DPMNE ze spolupráce s tajnou službou na masovém sledování 20 000 

Makedonců včetně novinářů, politických a duchovních představitelů. Předseda vlády Gruevski 

měl podle zveřejněných informací společně se šéfem tajné služby plánovat zásahy do procesu 

soudnictví, médií a městského plánování. Obvinění ze strany Zorana Zaeva lze považovat za 

odpověď na obvinění proti jeho osobě z 31. ledna ze spolupráce s nejmenovanou zahraniční 

tajnou službou a pokusem o převrat v zemi. To je dle vládní strany i důvod, jak Zaev 

k pochybným, nepravdivým nahrávkám přišel.267 Vyostřená situace, protesty v ulicích, smrt 14 

etnických Albánců a 8 policistů při zásahu v Kumanovu a rozmístění bulharských jednotek na 

hranicích s Makedonií bylo dostatečným důvodem pro EU vstoupit do tohoto konfliktu. 

Komisař Hanh společně s představiteli čtyř největších politických stran nakonec dosáhl 

kompromisu v podobě vytvoření přechodné vlády a konání nových voleb v dubnu 2016.268  

 

3.3.2 Makedonie a EU 

Vztah mezi Makedonií a Evropskou unií je mezi státy západního Balkánu zcela 

ojedinělý. Makedonie je jedním z prvních států z regionu, který obdržel status kandidátské země 

a měl nejlepší propozice pro vstup samotný, avšak díky několika závažným důvodům se tomu 

tak nestalo a do dnešního dne není s Makedonií navázáno ani oficiální vyjednávání o vstupu.  

 

3.3.2.1 Od prvního kontaktu do roku 2005 

První smluvní závazek, který byl navázaný mezi EU a Makedonií, bylo podepsání 

programu PHARE (Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies)269 

v roce 1996 následované podpisem smlouvy o vzájemné spolupráci v roce 1997 a otevřením 

kanceláře stále vyslance EU ve Skopji v roce 1998. Makedonie jako tahoun politiky rozšiřování 

EU v zemích západního Balkánu se stala členem SAP v roce 1999 a téhož roku obdržela 

pozitivní výsledky na otevření vyjednávání o SAA, která byla nakonec podepsána na jaře 

                                                 
267 MacDowall, Andrew (2015). Fears for Macedonia’s fragile democracy amid coup and wiretap claims. The 

Guardian. 27. 2. 2015 (http://www.theguardian.com/world/2015/feb/27/fears-macedonias-fragile-democracy-

amid-coup-wiretap-claims, 30. 7. 2015).  
268 Teffer, Peter (2015). Macedonia PM to go as part of EU-brokered deal. EUobserver. 15.7 7. 2015 

(https://euobserver.com/foreign/129648, 30. 7. 2015).  
269 Strukturální fond, který byl spuštěn v roce 1989 pro Polsko a Maďarsko. V průběhu let z tohoto programu 

však profitovalo i několik dalších států ze střední, východní a jihovýchodní Evropy. 

http://www.theguardian.com/world/2015/feb/27/fears-macedonias-fragile-democracy-amid-coup-wiretap-claims
http://www.theguardian.com/world/2015/feb/27/fears-macedonias-fragile-democracy-amid-coup-wiretap-claims
https://euobserver.com/foreign/129648
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2001.270 Na konci 90. let byla Makedonie nejlépe připraveným státem z regionu na vstup do 

EU, kdy politika rozšiřování se stala hlavním cílem zahraniční politiky a znatelné bylo též 

naplňování politických reforem. Události následujícího roku 2001 celý proces však dosti 

zpomalily. V té době Švédské prezidentství v Radě rozhodlo reagovat na situaci mezi oběma 

etniky nastartováním bližších vztahů mezi Makedonií a EU a byl tak použita tzv. Evropská 

perspektiva jako nástroj pro řešení konfliktů.271 Makedonie byla prvním státem v regionu, který 

podepsal SAA. První reporty o implementaci SAA mezi léty 2002 – 2004 se zaměřovaly 

především na politická kritéria a i přes to, že politická kritéria nebyla součástí SAA, Evropská 

komise začala vyhodnocovat politickou situaci v zemi a nabízela patřičná doporučení. EU 

vytvořila pro Makedonii jakýsi rámec pro integraci. Kromě vydávání SAA reportů, které 

monitorovaly realizaci politických podmínek, docházelo k setkáním diskutujícím realizaci 

jednotlivých politik.272 Ekonomická pomoc, která navazovala na první spuštěný program 

PHARE, byla ještě dále rozšířena v roce 1999, kdy byly v činnost uvedeny dva specifické 

programy na podporu Makedonie. Speciální předvstupní program pro zemědělství a rozvoj 

venkova (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development – SAPARD) 

a Nástroj předvstupních strukturálních politik (Instrument for Structural Policies for  

Pre-accession – ISPA) podporující rozvoj infrastruktury v oblastech životního prostředí  

a dopravy. Pro období 2000 – 2006 byl dále představen program CARDS, který se v rámci 

Makedonie zaměřoval především na čtyři hlavní oblasti – demokracie a právní stát; 

spravedlnost a vnitřní záležitosti; ekonomický a sociální rozvoj; životní prostředí a přírodní 

zdroje.273 

Aktivní zapojení EU v tomto období můžeme mapovat také skrze spuštěné mise, kdy 

první operace Concordia je obecně považována za základ Společné bezpečnostní a obranné 

politiky EU. Mise dostala mandát od Rady bezpečnosti OSN v roce 2001 rezolucí č. 1371, kdy 

situaci v zemi monitorovaly peacekeeping jednotky a od 31. března 2003 se změnila v EU misi 

po schválení v makedonském parlamentu. Mise byla založena na kooperaci NATO a EU 

                                                 
270 Risteska, Marija (2013). The role of the EU in promoting good governance in Macedonia: towards efficiency 

and effectivness or deliberative democracy? Nationalities Papers 41 (3), p. 434 
271 Giandomenico, Jessica (2009). Path Dependency in EU Enlargement: Macedonia’s Candidate Status from a 

Historical Institutionalist Perspective. European Foreign Affairs Review 14 (1), pp. 93-94. 
272 Kačarska, Simonida (2013). The EU in the Republic of Macedonia: An Active Player, a Framework for 

Integration or Both? In. Radeljić, Branislav, ed. Europe and the Post-Yugoslav Space (Farnham: ASHGATE),  

p. 96. 
273 Atanasova, Gorica – Bache, Ian (2010). Europeanization and F.Y.R. Macedonia: towards a compound polity? 

Southeast European and Black Sea Studies 10 (1), pp. 87-88. 
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v rámci tzv. Berlín plus dohod.274 Mise byla původně plánována na šest měsíců, ale nakonec 

byla prodloužena až do 15. prosince 2003. Rozmístěno bylo dohromady 350 vojáků ze 13 zemí 

EU (z celkových 15) a 13 neunijních států. Mise měla za cíl především pomoc implementovat 

dohodu z Ohridu a bylo na ni vyčleněno 6,2 milionů euro. Operace Concordia je odborníky 

považována za obrovský úspěch, pro který však bylo nutných několik prerekvizit. Důležitá byla 

podpora vládních a regionálních složek, kdy v tomto období nedošlo k žádnému otevřenému 

boji. Podpora byla citelná i ze strany obyvatel, kteří za operací viděli možnost členství v Unii. 

Potřebná byla i vůle členských států EU, které vyjádřily podporu pro tuto misi, a v neposlední 

řadě dobrý vztah mezi EU a NATO.275 Vedle vojenské peacekeeping mise Concordia 

představila Evropská rada policejní misi EUPOL Proxima (European Police Office / Evropský 

policejní úřad), která v podstatě původní misi EU a NATO nahradila. Mise byla rozmístěna 15. 

prosince 2003 na původně plánovaný jeden rok, který byl následně prodloužen a policejní 

složky zůstaly v Makedonii až do 14. prosince 2005. V této době proudily do Makedonie 

finanční prostředky prostřednictvím rámce CARDS a byl zde aplikován tzv. mechanismus 

rychlé akce (Rapid-reaction mechanism), vnitropolitická situace začala být velice špatná. 

Podporu na konci roku 2003 neměla už ani vojenská mise Concordia, a proto se přechod do 

policejní mise EU a již existující mise OBSE přímo nabízely. Hlavním cílem bylo zvýšení 

stability v zemi, tj. podpora místních autorit, boj proti organizovanému zločinu, reformy, 

zaučení policie a hraniční policie či budování důvěry v policejní orgány. Do mise se zapojilo 

na 200 policejních úředníků a civilních odborníků, kteří se stali mentory, poradci a zároveň 

kontrolory práce místní policie na centrální, regionální, sub-regionální i lokální úrovni. EU 

mimo jiné rozmístila i hraniční policii na rozmezí Skopje a Ohridu pro posílení regionální 

spolupráce. První report mise vydaný v červnu 2004 zjistil, že některé původní cíle mise, jako 

např. boj proti organizovanému zločinu, nemohou být touto misí naplněny, a nakonec padlo 

rozhodnutí, že by se Proxima měla zaměřovat na urgentní cíle, které jsou dosažitelné a budou 

mít okamžitý efekt na situaci. Pro tento účel byl vydáván report každý týden, který na dané cíle 

odkazoval.276 Ještě před udělením kandidátského statusu byla v Makedonii rozmístěna další 

policejní mise EUPAT (EU Police Advisory Team), která navázala na misi Proxima. EUPAT 

                                                 
274 Soubor dohod, které byly dokončeny počátkem roku 2003. NATO povolilo EU využívat jejich prostředků pro 

krizový management v unijních misích a došlo k celkovému zlepšení spolupráce mezi NATO a EU v této oblasti, 

které napomohlo transparentnosti a efektivitě operací. Doposud byly v tomto rámci spuštěny dvě mise – Concordia 

a EUFOR Althea (European Union Force je vojenská mise rozmístěna v Bosně a Hercegovině). 
275 Rodt, Annemarie Peen – Wolff, Stefan (2012). European Union Conflict Management in the Western 

Balkans. Civil Wars 14 (3), pp. 421; 423-424. 
276 Ioannides, Isabelle (2007). Police Mission in Macedonia. In. Emerson, Michael – Gross, Eva, eds. Evaluating 

the EU’s Crisis Missions in the Balkans (Brussels: Centre for European Policy Studies), pp. 90-96. 
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byla mise trvající šest měsíců, jejímž hlavním cílem bylo navázání na činnost předchozích misí. 

30 policejních poradců nabízelo profesionální servis v oblastech hraniční policie, veřejného 

pořádku, či potírání korupce a organizovaného zločinu dle evropských standardů. Není zcela 

jasné EUPAT mise byla ve finální fázi potřeba, avšak obecně vzato všechny mise dosáhly svých 

cílů a výrazně pomohly Makedonii na cestě do EU.277 Kromě třech zmíněných misí nesmíme 

zapomenout na další struktury EU, které se podílely na budování státu. Ať už to byly samotné 

instituce v Bruselu, kancelář speciálního představitele EU (EU Special Representative), 

Evropská agentura pro obnovu (European Agency for Reconstruction), či další programy pod 

hlavičkou Evropské komise. Důležité byla též koordinace s misemi NATO a OBSE, kdy 

speciální představitel EU svolával schůzky v tomto formátu každý týden.278  

Celý tento multi-proces, který probíhal od roku 2001, naplňoval charakter Ohridské 

dohody a připravil Makedonii na podání přihlášky do EU. Právě podpis SAA byl jakýmsi 

předstupněm pro podání přihlášky, čehož Makedonie učinila v roce 2004, a zároveň to byl 

moment pro získání větší podpory ze strany EU. V tomto období se obecně předpokládalo, že 

Makedonie se stane členskou zemí mezi prvními v regionu.279 Důležitým se také samozřejmě 

stal již zmíněný summit v Thessaloniki, který byl klíčem k navázání bližších vztahů mezi 

Makedonií a EU. Makedonie se stala první zemí z regionu, kterou Komise navrhla pro rámec 

Evropského partnerství pro země západního Balkánu dne 30. března 2004 a hned následující 

den vstoupila v platnost SAA, kterou následovalo zřízení výboru pro stabilizaci a přidružení 

EU-Makedonie v červnu téhož roku.280 Stanovisko Evropské komise k žádosti Makedonie  

o členství v EU bylo předloženo 9. listopadu 2005. Makedonie byla oceněna za pozitivní plnění 

politických kritérií a i přes některé závažné problémy, jako např. neschopnost obstát konkurenci 

na evropském trhu, bylo stanovisko pozitivní a doporučilo udělit Makedonii status kandidátské 

země. Rozhodnutí Evropské Rady rozhodně nebylo jednoduché, kdy hlavně Francie brala 

udělení statusu jako hrozbu. Hlavním důvodem byl fakt, že ještě žádná země v historii 

rozšiřování EU neselhala na cestě ke vstupu, a že udělení statusu Makedonii nabízelo precedent 

                                                 
277 Kammel, Arnold H. (2011). Putting Ideas into Action: EU Civilian Crisis Management in the Western 

Balkans. Contemporary Security Policy 32 (3), pp. 634-635. 
278 Merlingen, Michael – Ostraukaite, Rasa (2006). European Union Peacebuilding and Policing (Abingdon and 

New York: Routledge), pp. 99-100. 
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280 Delegation of the European Union to the former Yugoslav Republic of Macedonia. Chronology of bilateral 
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http://eeas.europa.eu/delegations/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/eu_the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/chronology/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/eu_the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/chronology/index_en.htm
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pro všechny státy západního Balkánu. Komise nakonec nabídla inovativní cestu, kdy 

kandidátský status neznamenal ještě počátek vyjednávání o vstupu, což bylo akceptovatelné 

pro všechny strany. Výrazným plusem k udělení statusu se také stalo plnění legislativy v rámci 

OFA.281 Kandidátský status byl Makedonii udělen na základě rozhodnutí Evropské rady dne 

16. prosince 2005.282  

 

3.3.2.2 Vztah Makedonie a EU po roce 2005 

Status kandidátské země EU s sebou hned od počátku nesl výhody a zároveň  

i povinnosti. Po zkušenostech z předchozích rozšíření bylo v případech zemí západního 

Balkánu potřeba spíše vytvořit rámec pro integraci, než zásah evropských institucí na 

každodenní bázi. Zvýšená pozornost byla tedy věnována hlavně politickým kritériím, jejichž 

číslo jasně převyšovalo všechna dosavadní rozšiřování. Evropské partnerství, které ve většině 

případů rozšiřování hledělo na 5 a více kritérií, se u zemí západního Balkánu zaměřovalo 

dokonce na 30-50 politických kritérií. Dvěma nejdůležitějšími oblastmi v případě Makedonie 

byl dohled na průběh voleb a politický dialog, do kterých byla Komise přímo zahrnuta. 

Nedostatečný politický dialog představoval v této době největší překážku pro další vyjednávání 

a bylo jasné, že v této oblasti je potřeba učinit mnoho.283 Evropské partnerství s Makedonií bylo 

potvrzeno 30. ledna 2006 Evropskou radou a následně 18. února 2008 přeměněno na přístupové 

partnerství. Celý proces do této doby fungoval ke spokojenosti obou stran a v roce 2008 bylo 

zahájeno i vyjednávání o liberalizaci víz, které 15. června 2009 Evropská komise navrhla ke 

schválení a 19. prosince 2009 vstoupila v platnost. Od konce roku 2009 tak mohou obyvatelé 

Makedonie, Srbska a Černé Hory cestovat do Schengenského prostoru bez víz. Ve stejném roce 

na podzim navrhla Komise i otevření jednání o vstupu do EU, které ovšem stále nebylo 

spuštěno, kvůli řeckému vetu v Radě.284 Řecko nezablokovalo pouze zahájení vyjednávání  

o vstupu do EU, ale v roce 2008 na NATO summitu v Bukurešti zablokovalo pozvánku 

                                                 
281 Giandomenico, Jessica (2009). Path Dependency in EU Enlargement: Macedonia’s Candidate Status from a 

Historical Institutionalist Perspective. European Foreign Affairs Review 14 (1), pp. 91-92. 
282 Brussels European Council 15/16 December 2005. Presidency Conclusions. Brussels, 30 January 2006 

(http://www.refworld.org/docid/43e1ffa24.html, 30. 7. 2015), p. 7.  
283 Kačarska, Simonida (2013). The EU in the Republic of Macedonia: An Active Player, a Framework for 

Integration or Both? In. Radeljić, Branislav, ed. Europe and the Post-Yugoslav Space (Farnham: ASHGATE), 

pp. 98-100. 
284 Delegation of the European Union to the former Yugoslav Republic of Macedonia. Chronology of bilateral 

relations 

(http://eeas.europa.eu/delegations/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/eu_the_former_yugoslav_repub

lic_of_macedonia/chronology/index_en.htm, 3. 5. 2015). 
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Makedonie i do tohoto uskupení.285 Další blokace o zahájení vstupu do EU v roce 2009 tak 

nebyla žádným velkým překvapením a Rada rozhodla o problému jednat během dalšího 

prezidentství. Byl tím nastartován nekonečný kruh, kdy je jasné, že bez dosažení vzájemného 

konsensu mezi Aténami a Skopjí, se celá situace nikam neposune.286 Kromě roku 2009 byla 

Makedonie ještě neúspěšně navrhnuta na zahájení vyjednávání také v roce 2010, 2011 a 2012, 

kdy Evropská komise věřila, že zahájení vyjednávání je nutným krokem pro udržení procesu 

reforem v zemi.287  

V březnu 2012 byl tedy pro tento účel spuštěn Dialog na vysoké úrovni o otázce 

přistoupení (High-Level Accession Dialogue – HLAD), který nemá za úkol nahradit samotné 

vyjednávání o přistoupení, ale má sloužit jako podnět k vyjednávání mezi Evropskou komisí  

a makedonskou vládou. Prvotním cílem dialogu je udržet perspektivu členství v EU na vysoké 

úrovni a posloužit jako rámec pro diskuzi před oficiálním zahájením. Na první schůzce, které 

předsedal premiér Makedonie Nikola Gruevski a komisař pro rozšíření a politiku sousedství 

Štefan Füle, byly stanoveny hlavní cíle a zájmy dialogu. V rámci pěti hlavních oblastech 

figurovaly svoboda médií a projevu, právní stát, reformy ve veřejné správě, reformy volební 

legislativy a posílení tržního hospodářství. Makedonská vláda pro tento účel vydala během 

druhého setkání operativní harmonogram, což jsou v podstatě jednotlivá opatření a akce 

k dosahování jednotlivých cílů. Ve stejnou dobu byl spuštěn i technický dialog o prioritních 

kapitolách acquis č. 23 a č. 24.288 Makedonie očekávala obdržení data pro začátek oficiálního 

vyjednávání již na setkání Rady pro obecné záležitosti v prosinci 2012, avšak díky Řeckému  

a i Bulharskému vetu k tomu nedošlo. Důvod na straně Řecka byl totožný jako v předchozích 

letech, zatímco Bulharsko argumentovalo nedostatečnou regionální spoluprací a také 

převracováním vzájemné historie.289 Závěr Rady pro obecné záležitosti poté pozitivně 

zhodnotil působení HLAD na reformy v Makedonii a připomněl důležitost dodržování OFA. 

                                                 
285 Dle Mezinárodního soudního dvora, řecká blokace vstupu Makedonie do NATO byla porušením prozatímní 

dohody (Interim Accord) z roku 1995. EU toto rozhodnutí bohužel doposud ignorovalo, což má negativní dopad i 

na vyjednávání o vstupu do EU. 
286 Milchevski, Ilja (2013). A requiem for a dream: the name issue and the accession of Macedonia to the EU. 

International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs 22 (4), pp. 55-56. 
287 European Commission (2012). Enlargement Strategy and Main Challenges 2012-2013 

(http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/package/strategy_paper_2012_en.pdf, 30. 7. 2015),  

p. 13.  
288 Ministry of Foreign Affairs, Republic of Macedonia (2012). Special Supplement: High-Level Accession 

Dialogue Republic of Macedonia – European Union. Macedonian Diplomatic Bulletin 61, May 2012 

(http://www.missions.gov.mk/getattachment/6447ac95-25e1-4604-bb6b-da456060c5c4/Macedonian-diplomatic-

bulletin-No-61.aspx/, 30. 7. 2015), pp. 7-8. 
289 Marusic, Sinisa Jakov (2012). Bulgaria and Greece Block Macedonia’s EU Talks. BalkanInsight. 12. 12. 

2012 (http://www.balkaninsight.com/en/article/bulgaria-joins-greece-in-blocking-macedonia-s-eu-bid,  

30. 7. 2015).  
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Ocenil také mediátorskou roli OSN při sporu mezi Makedonií a Řeckem a poukázal na některé 

pozitivní výsledky. Rozhodnutí o otevření přístupových jednání tak bylo posunuto na jaro 

2013.290 K otevření oficiálního vyjednávání ovšem nedošlo a v polovině roku 2015 se celá 

situace stále nachází na mrtvém bodě.  

Co se týče finanční pomoci po roce 2005, finanční prostředky do Makedonie plynou 

především prostřednictvím programů IPA. První období finanční asistence IPA bylo 

představeno v roce 2007 a nahradilo všechny dosud fungující předvstupní instrumenty. 

Makedonie, jako již kandidátská země, měla nárok využívat všech pět složek, které program 

obsahoval. Jednalo se o asistenci při přechodu k demokracii a vytváření institucí, trans-hraniční 

spolupráce, regionální rozvoj, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj venkova.291 Komise celkově 

přerozdělila 610 miliónů euro v časovém rozmezí 2007 – 2013, které byly určeny na 

implementaci odsouhlasených projektů.292 Druhé období IPA II bylo představeno v loňském 

roce 2014 a Makedonie by v rámci tohoto programu měla získat na 664 milionů euro do roku 

2020. Hlavními oblastmi, kam finanční pomoc bude mířit v rámci všech zemí, jsou: vládnutí  

a demokratické instituce; právní stát a základní práva; životní prostředí a klimat; doprava; 

konkurenceschopnost a inovace; sociální rozvoj; zemědělský a venkovský rozvoj; regionální  

a teritoriální spolupráce.293 V případě Makedonie jsou dvě hlavní oblasti demokracie a právní 

stát a konkurenceschopnost spojená s růstem. V rámci demokratizace budou finance IPA II 

směřovat především ke zlepšení ekonomického vládnutí a k zajištění profesionální, nezávislé  

a funkční veřejné správy. Podpora bude též směřovat k navýšení administrativních kapacit, což 

je obecně jeden z velkých problémů Makedonie, a ke zlepšení práce soudnictví a policie  

a dodržování základních lidských práv v souladu s OFA. Pro zlepšení konkurenceschopnosti a 

nastartování ekonomiky EU plánuje investovat do rozvoje malých a středních podniků  

a zemědělství, což je jeden z nejdůležitějších ekonomických sektorů v Makedonii.294  

                                                 
290 Council Conclusion on Enlargement and Stabilization and Association Process. 3210th General Affairs 

Council Meeting. Brussels, 11 December 2012 

(http://www.cy2012.eu/index.php/en/file/6IjB4PSSHqD2nxXo9+AUZw, 30. 7. 2015), pp. 9-10.  
291 Atanasova, Gorica – Bache, Ian (2010). Europeanization and F.Y.R. Macedonia: towards a compound polity? 

Southeast European and Black Sea Studies 10 (1), p. 88. 
292 European Commission (2013). The Former Yugoslav Republic of Macedonia 2013 Progress Report 

(http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/brochures/the_former_yugoslav_republic_of

_macedonia_2013.pdf, 30. 7. 2015), p. 5. 
293 European Commission. The former Yugoslav Republic of Macedonia – financial assistance under IPA II 

(http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/funding-by-country/former-yugoslav-republic-of-

macedonia/index_en.htm, 30. 7. 2015).  
294 European Commission (2014). Instrument for Pre-Assistance (IPA II): Indicative Strategy Paper for the 

Former Yugoslav Republic of Macedonia (2014-2020) 

(http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20140919-csp-former-yugoslav-republic-of-

macedonia.pdf, 24. 6. 2015), pp. 7-8. 
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3.3.3 Shrnutí kapitoly – problémy, úskalí, doporučení 

K výročí jednoho roku působení HLAD vydala Evropská komise v dubnu 2014 zprávu 

hodnotící jeho působení, které též upoutalo pozornost již zmiňované politické krize na přelomu 

roku 2012/2013. Hodnotící zpráva se zaměřila na hlavní oblasti, které byly představeny na 

prvním setkání komisaře Füleho a předsedy vlády Gruevského. V prvním roce fungování 

HLAD došlo k několika schůzkám na vysoké úrovni, doplněných technickými schůzkami  

a opatření byla přijata v souvislosti s téměř všemi cíli v rámci dialogu. Došlo například 

k dekriminalizaci pomluvy, zavedení systematického ověřování prohlášení o zájmu a lepší 

právní předpisy odposlechu. Pro další roky však zůstalo stále několik nevyřešených výzev, na 

které se měl dialog zaměřit v průběhu roku 2013 a být shrnut ve finální zprávě komise ke konci 

roku.295 Zpráva o Strategii pro rozšiřování a hlavní výzvy 2013 – 2014, které vydala Komise 

v říjnu 2013, opět pozitivně ocenil práci v rámci dialogu HLAD a zaměřil se na jednotlivá 

Kodaňská kritéria a jejich plnění z makedonské strany. Komise již tradičně shrnula, že politická 

kritéria jsou plněna v dostatečné míře.296 Pozitivně oceněny byly komunální volby, které dle 

pozorovatelů OBSE země zvládla na úrovni evropských standardů. Od roku 2004 Makedonie 

uvedla v život mnoho právních reforem, avšak Komise dále doporučila zapracovat na efektivitě 

a prosazování existujícího právního a politického rámce. Jako problém se stále jevila 

nedostatečná nezávislost soudů a korupce, která stále i po mnoha letech zůstává vážným 

problémem, kdy se nedaří prosazovat existující anti-korupční opatření. Znatelným nedostatkem 

se také stále jevila i svoboda slova, kdy média jsou rozděleny dle linie mezi politickými 

stranami, a netolerance menšin, kde vláda musí přijmout nutné reformy. Komise však pozitivně 

vyhodnotila regionální spolupráci a připomněla důležitost OFA pro další jednání. Plnění 

ekonomických kritérií bylo v roce 2013 též na dobré úrovni a Komise předpokládala, že 

Makedonie by byla schopna obstát tlaku a konkurenci na unijním trhu. Problém však stále 

zůstala vysoká nezaměstnanost a nedostatečná opatření v rámci veřejných financí. Udržitelnost 

veřejných financí je obecně potřeba posílit, společně s fiskální politikou a finančním 

managementem či investicemi do privátního sektoru, který je stále velice postižený korupcí. 

                                                 
295 European Commission (2013). Report from the Commission to the European Parliament and the Council: 

The Former Yugoslav Republic of Macedonia: Implementation of Reforms within the Framework of the High 

Level Accession Dialog and Promotion of Good Neighbourly Relations 

(http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/com(2013)205_spring_report_2013_en.pdf,  

30. 7. 2015), pp. 2-9. 
296 Polická kritéria byla dle Komise uspokojivá již v roce 2009, kdy byla Makedonie poprvé navrhnuta na 

zahájení vyjednávání o vstupu do Unie.  
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Splynutí s právním rámcem EU acquis se též podařilo během let vyjednávání posunout na 

uspokojivou úroveň, avšak zpráva stále upozorňovala na několik oblastí, kde je potřeba 

usilovné práce.297 

V říjnu 2014 byla představena prozatím poslední závěrečná hodnotící zpráva, která 

nejlépe mapuje připravenost Makedonie a upozorňuje na největší problémy, kterých se musí 

vládní představitelé ve spolupráci s EU vyvarovat. K nějakému výraznému posunu od roku 

2013 však nedošlo a představitelům ze Skopje se stále nepovedlo dosáhnout ptřebných změn. 

Politická kritéria byla sice znovu oceněna jako dostatečná pro zahájení vyjednávání, kdy i přes 

to, že Makedonie ještě oficiálně nezahájila oficiální vyjednávání, úroveň legislativní podpory 

je v rámci regionu na vysoké úrovni. Jako problém však setrval nedostatečný politický dialog 

a politizace veřejné správy. Prezidentské a předčasné parlamentní volby z roku 2014 byly 

OBSE vyhodnoceny jako dobře administrativně zvládnuté, ale problémem se stala nezávislost 

médií stranící politickým stranám, které jednotlivá média mnohdy nepřímo ovládají, což obecně 

podkopává i důvěru v politický aparát. V politické oblasti se též stále objevují problémy 

s nezávislostí soudů, potírání organizovaného zločinu a korupce, ochrana práv menšin  

a nedostatečná důvěra mezi dvěma největšími národními etniky, které se od roku 2001 stále 

nepodařilo konsolidovat. Ekonomická kritéria jsou stále plněna na vysoké úrovni, avšak pro 

dlouhodobou schopnost obstát tlaku a konkurenci na unijním trhu je potřeba přijmout 

strukturální změny. Ekonomika se po krizi znovu dostává do růstu, který je však stále velice 

závislý na vnějším sektoru, což obecně neprospívá řešení problému nezaměstnanosti, obzvlášť 

u mladých lidí. Růst a zaměstnanost souvisí se změnami v podnikatelském prostředí domácího 

privátního sektoru, kde se Makedonie bude muset stát svědkem mnohých změn, které usnadní 

licenční postupy, podpoří vazby mezi domácími a zahraničními firmami a obecně zajistí rovné 

podmínky pro všechny společnosti na trhu. Problémem se též jeví nedostatečná kvalifikovanost 

pracovníků, kdy se země zřejmě nevyhne rozsáhlé reformě vzdělávacího systému a odborných 

příprav.  

Pokud se podíváme na jednotlivé plnění acquis konkrétně, zjistíme, že u všech je 

potřeba další intenzivní práce. Z 33 monitorovaných kapitol, 11 je v pokročilém stádiu, 9 je 

v mírně pokročilém stádiu, 5 kapitol můžeme hodnotit jako na cestě ke zlepšení, 1 jako ne moc 

pokročilou a 4 v počáteční fázi. Acquies č. 13 – Rybářství není v zemi sledováno, protože jako 

                                                 
297 European Commission (2013). Enlargement Strategy and Main Challenges 2013-2014 

(http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/strategy_paper_2013_en.pdf, 30. 7. 2015), 

pp. 29-31. 
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vnitrozemský stát není pro Makedonii relevantní. Nejlépe hodnocené kapitoly jsou č. 1 – Volný 

pohyb zboží, č. 5 – Veřejné zakázky, č. 6 – Obchodní právo, č. 7 – Právo duševního vlastnictví, 

č. 8 – Politika hospodářské soutěže, č. 17 – Hospodářská a měnová politika, č. 18 – Statistika, 

č. 21 – Trans-evropské sítě, č. 26 – Vzdělání a kultura, č. 28 – Ochrana spotřebitele a zdraví  

a č. 29 – Celní unie. Na opačné straně hodnocení poté stojí kapitoly č. 2 – Volný pohyb 

pracovníků, č. 12 – Bezpečnost potravin, veterinární a rostlinolékařská politika, č. 27 – Životní 

prostředí a č. 33 – Finanční a rozpočtová ustanovení. Speciální status mají kapitoly č. 23 a 24, 

kterým je v rámci dialogu HLAD věnována větší pozornost. Soudnictví v rámci kapitoly 23. 

prošlo za několik let evropského působení zlepšením, avšak stále je potřeba zapracovat na 

transparentnosti a efektivitě financování této oblasti. Problémem je systém na dosazování 

nových soudců, který nechává mnoho prostoru pro politické ovlivňování a problémem je  

i nefunkčnost hodnocení soudců. S politizací se mimo jiné potýká i středisko pro vyšetřování 

korupce. V souvislosti s lidskými právy se jako hlavní nedostatky jeví nedostatečná svoboda 

slova, genderová nerovnost, nedostatečná ochrana sociálně slabších jedinců a menšin či 

nedostatečná ochrana osobních dat, kdy problémy byly nalezeny u 50% zkoumaných případů. 

K posunu došlo i v rámci kapitoly č. 24, avšak další vývoj zaostává díky nedostatku peněz  

a lidských zdrojů. Makedonie je proto stále transitní zemí pro pašování drog a obchod s lidmi. 

Obecně můžeme konstatovat, že pro splnění kapitol acquis bude potřeba zapracovat na mezi-

resortní spolupráci, posílení rozpočtu jednotlivých oblastí a dosadit relevantní lidské zdroje. 

Právě pod-reprezentace jednotlivých oblastí a nedostatečné finanční prostředky jsou uváděny 

jako nejčastější problém, který způsobuje nedostatečnou implementaci nově schválených 

zákonů, či národních strategií. V rámci splynutí s acquis communautaire v porovnání s rokem 

2013, došlo do roku 2014 k uspokojivým výsledkům a několik kapitol bylo oceněno lepší 

známkou než v předchozím roce. Jednalo se o kapitoly č. 6 – Obchodní právo, č. 7 – Právo 

duševního vlastnictví, č. 19 – Sociální politika a zaměstnanost, č. 26 – Vzdělání a kultura, č. 28 

– Ochrana spotřebitele a zdraví a č. 32 – Finanční kontrola. Ke zhoršení došlo u jediné 

kapitoly, tj. č. 31 – Zahraniční, bezpečnostní a obranná politika.298 Na vině byla především 

politika uplatňována směrem k Rusku, kdy i přesto, že představitelé Makedonie při hlasování 

Valného shromáždění OSN hlasovali pro územní celistvost Ukrajiny, odmítli přijmout 

                                                 
298 European Commission (2014). The former Yugoslav Republic of Macedonia: Progress Report 2014 

(http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-the-former-yugoslav-republic-of-

macedonia-progress-report_en.pdf, 30. 7. 2015). Porovnáno s: European Commission (2013). The former 

Yugoslav Republic of Macedonia: Progress Report 2013 

(http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/brochures/the_former_yugoslav_republic_of

_macedonia_2013.pdf, 30. 7. 2015).  

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia-progress-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia-progress-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/brochures/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia_2013.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/brochures/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia_2013.pdf
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restriktivní opatření přijatá Radou EU vůči nelegálnímu zabrání ukrajinského Krymu. Výrazně 

se zhoršila i aplikace rozhodnutí Radou, kdy došlo k implementaci rozhodnutí pouze u 33 ze 

45 případů, tj. 73% (porovnej s rokem 2013 – 33 z 35 případů, tj. 94%).299 

Europeizace Makedonie má obecně vzato odlišné efekty na makedonskou politiku. 

Napomáhá uskutečnění reforem podporující lépe fungující a efektivní implementaci politik 

podobným právu EU a má efekt na rozvoj demokratické tvorby politiky, avšak za limitovaného 

zapojení občanské společnosti (nevládní organizace, zájmové skupiny, apod.). Proces politické 

změny je také charakteristický transferem EU politik bez adaptace na lokální okolnosti  

a potřeby makedonských občanů.300 To na jedné straně dokazuje touhu dosažení strategického 

cíle vstupu do EU, ale na druhou stranu nedostatečnou politickou kulturu makedonských 

představitelů. Pro makedonskou reprezentaci musí být velice frustrující fakt, že od roku 2009, 

kdy Makedonie splnila základní kritéria pro zahájení oficiálního vyjednávání, je její posun 

směrem k EU blokován ze strany Řecka. Celý spor o název mezi Řeckem a Makedonií je navíc 

bezesporu velice poškozován politickými krizemi v rámci obou zemí, kdy Skopje musí čelit 

další vnitropolitické krizi a Atény hluboké ekonomické krizi. Jednání o názvu země a dosažení 

kompromisu mediováno ze strany EU či OSN tedy není v tuto chvíli na žebříčku priorit moc 

vysoko a až další vývoj událostí udělá v celé otázce jasno. Makedonie sice stále usiluje  

o zahájení oficiálních vyjednávání s ústavním názvem své země, kdy Nikola Gruevski v dopisu 

zaslaném do Bruselu žádá o vytvoření tlaku na Řecko a zahájení vyjednávání301 a prezident 

Ivanov nabídl své řešení, když navrhl, aby se spor o název země stal předmětem kapitoly acquis 

č. 35 a vyjednávání by mohlo být tak zahájeno302, avšak žádný posun v tuto chvíli zaznamenán 

není. Řešením by jistě bylo také ustoupení některé ze stran, kdy např. makedonský ministr 

obrany Zoran Jolevski se nechal slyšet, že pro vstup do NATO by jeho země byla popř. ochotna 

                                                 
299 European Commission (2014). The former Yugoslav Republic of Macedonia: Progress Report 2014 

(http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-the-former-yugoslav-republic-of-

macedonia-progress-report_en.pdf, 30. 7. 2015). 
300 Risteska, Marija (2013). The role of the EU in promoting good governance in Macedonia: towards efficiency 

and effectivness or deliberative democracy? Nationalities Papers 41 (3), pp. 437-438. 
301 Banks, Martin (2015). EU urged to apply pressure on Greece over Macedonia accession. The Parliament 

Politics. 26. 6. 2015 (https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/news/eu-urged-apply-pressure-greece-over-

macedonia-accession, 30. 7. 2015).  
302 Independent.mk (2015). President Ivanov: Name Issue to Feature 35th Chapter of Macedonia's EU Accession 

Talks. Independent.mk. 8. 6. 2015 

(http://www.independent.mk/articles/18350/President+Ivanov+Name+Issue+to+Feature+th+Chapter+of+Maced

onia, 30. 7. 2015).  

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia-progress-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia-progress-report_en.pdf
https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/news/eu-urged-apply-pressure-greece-over-macedonia-accession
https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/news/eu-urged-apply-pressure-greece-over-macedonia-accession
http://www.independent.mk/articles/18350/President+Ivanov+Name+Issue+to+Feature+th+Chapter+of+Macedonia
http://www.independent.mk/articles/18350/President+Ivanov+Name+Issue+to+Feature+th+Chapter+of+Macedonia
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užívat název FYROM.303 Pokud však Skopje bude ochotna takovému ústupku v případě EU, to 

jasné není. 

Spekulativní je navíc i vytvořený asociační rámec HLAD, který stále zůstává jediným 

nástrojem vyjednávání mezi Makedonií a EU, kdy strategické a operativní mechanismy se 

zaměřují na pět hlavních představených oblastí. Dialog má své podporovatele i odpůrce  

a můžeme jmenovat hned několik důvodů pro obě strany. Jako největší pozitiva můžeme vidět 

samotnou důležitost schůzek na vysoké úrovni, které jsou jakýmsi zajištěním budoucí 

perspektivy členství a dají se přirovnat ke konferencím v rámci oficiálního vyjednávání; či 

zaměření se na hlavní oblasti, kde Makedonie čelí nevětším problémům; atd. Na straně negativ 

figuruje domněnka, že spuštění HLAD zapříčinilo pouze prodloužení vyjednávacího procesu, 

kdy není vyvíjený tlak ani na jednu stranu vyřešit spor o název; či zbytečná byrokratizace 

vyjednávání, protože doporučení v rámci HLAD jsou podobná těm, které jsou uvedeny 

v pravidelných reportech Evropské komise.304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
303 Braw, Elisabeth (2015). Greek troublems promt Macedonie NATO push. Politico. 6. 7. 2015 

(http://www.politico.eu/article/greece-macedonia-fyrom-nato-crisis-yugoslavia/, 30. 7. 2015).  
304 Karadjoski, Mladen (2015). The High Level Accession Dialogue for Macedonia: Advantages and 

Disadvantages. Journal of Liberty and International Affairs 1 (1), pp. 3; 6. 

http://www.politico.eu/article/greece-macedonia-fyrom-nato-crisis-yugoslavia/
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Závěr 

Proces europeizace západního Balkánu vstoupil tento rok do své čtvrté pětiletky reforem 

a postupné přeměny. Odborníci na toto téma se shodují, že státy v regionu prošly či procházejí 

komplexní transformací, kdy dochází ke změně politických, ekonomických a sociálních 

systémů, a to vše díky zásahu a pomoci EU, která se snaží státy připravit na vstup. Jednotlivé 

země k výzvám Stabilizačního a asociačního procesu přistupují rozdílně a proto i jejich 

vyjednávání se nacházejí v jiných stádiích. Soeren Keil z Canterbury University ovšem 

upozornil, že u všech států můžeme nalézt společné prvky. Za prvé všechny státy jsou součástí 

SAP a jako takové se zavázaly k implementaci acquis communautaire, které ve finálním 

výsledku ovlivní vnitřní struktury těchto zemí ještě více než doposud. Za druhé všechny státy 

se potýkají se slabou státní strukturou, která stále čelí mnoha problémům a pro plnou funkčnost 

bude potřeba provést balík dalších reforem. A za třetí jsou všechny státy mladé demokracie, 

které nemají hodnoty západního světa pevně zakořeněny ve své mentalitě.305 

Při pohledu na současné plnění kodaňských kritérií v rámci mnou zvolených případů 

můžeme tato slova potvrdit a dokonce i rozvést do širší roviny. Zároveň můžeme konstatovat, 

že všechny státy se opravdu potýkají s mnoha společnými problémy bez ohledu na současný 

stav a úroveň vyjednávání, takže problémy Černé Hory, která v současné době vyjednává o 20 

kapitolách acquis, jsou velice podobné těm, které musí řešit Makedonie z pozice kandidátské 

země bez zahájení oficiálních vyjednávání o vstupu či Srbsko čekající na zahájení oficiálních 

vyjednávání o kapitolách acquis. V rámci politického kritéria všechny státy stále nedokončily 

efektivní reformu veřejné správy, mají mnoho problémů v oblasti soudnictví (nezávislost 

soudů, nefungující rámce pro hodnocení a vzdělávání soudců, nedostatečné kapacity soudů), 

obrovským problémem zůstává netransparentnost rozhodování, korupce, klientelismus  

a organizovaný zločin. Otázkou jsou i národní menšiny, kdy všechny státy nemají dostatečně 

vyřešenou otázku romské menšiny. V současné době je též velice skloňována nelegální 

migrace, obchod s lidmi či pašování drog, přičemž ve všech třech případech bude muset být 

přijato mnoho komplexních rozhodnutí. Společným problémem je též svoboda slova  

a nezávislost domácích médií, kdy politické strany u moci často využívají svého vlivu v této 

oblasti. Společnými problémy v rámci ekonomického kritéria jsou poté především obrovské 

státní dluhy, které se stále nedaří efektivně vyřešit, vysoké úrovně nezaměstnanosti (zejména  

u mladých lidí do 25 let) či závislost států na zahraničních investicích a finančním vývoji. Za 

                                                 
305 Keil, Soeren (2013). Europeanization, state-building and democratization in the Western Balkans. 

Nationalities Papers 41 (3), pp. 343-344. 
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zmínku jistě také stojí nedostatečně vyvinutý privátní sektor, který se potýká s mnoha 

překážkami a restrikcemi, které brání vývoji a nastartování jednotlivých ekonomik. Společné 

problémy i výzvy můžeme dále nalézt v oblasti přijetí právního rámce EU, tj. acquis 

communautaire, kdy všechny země jsou sice pozitivně hodnoceny v kapitolách č. 1 – Volný 

pohyb zboží, č. 6 – Obchodní právo, č. 7 – Právo duševního vlastnictví, č. 18 – Statistika, č. 26 

– Vzdělání a kultura, avšak stejně tak můžeme nalézt i společná negativa ve velice důležitých 

kapitolách č. 23 – Soudnictví a základní práva, č. 24 – Spravedlnost, svoboda a bezpečnost,  

č. 27 – Životní prostředí a č. 33 – Finanční a rozpočtová ustanovení. Především kapitoly č. 23 

a č. 24 jsou ve všech zemích velice problematické a v průběhu dalších let se představitelé Černé 

Hory, Makedonie a Srbska budou muset na tyto oblasti skutečně zaměřit, pokud jejich 

perspektivu a budoucnost v EU myslí vážně.  

Na tomto místě je také důležité vyzdvihnou i rozdíly v jednotlivých případech. 

Vzhledem k vývoji vztahů v regionu si velice dobře vede Černá Hora, která nemá v podstatě 

žádné problémy se svými sousedy. Zato Srbsko a Makedonie musí čelit několika problémům, 

jako např. zmíněný vztah Srbska a Kosova, či Makedonie a Řecka apod. Rozdílnost je také 

v postupu při vyjednávání samotném, které ovšem může být do jisté míry zkreslující faktor, 

kdy např. Makedonie je zemí s nejvíce kapitolami acquis hodnocenými dobrou známkou, avšak 

na druhou stranu je jediná, které nebylo garantována perspektiva zahájení vyjednávání. Černá 

Hora je na druhou stranu zemí nejblíže k EU co do asociačního procesu, avšak v oblasti acquis 

u ní figuruje celkem 8 kapitol se špatnou známkou. Zajímavý je také přístup států k zahraniční 

politice EU a krizi na Ukrajině, kdy díky odmítavému postoji k uvaleným sankcím proti Rusku 

se zhoršila známka Srbsku a Makedonii, avšak v případě Černé Hory, která sankce přijala, došlo 

v rámci kapitoly č. 31 ke zlepšení. Zajímavé je také porovnání politických stran v jednotlivých 

zemích, kdy v Srbsku došlo nedávno ke změně politické reprezentace, avšak v Makedonii  

a Černou Horu ovládají stále stejní politici již více let. 

Milenko Petrovic a Nicholas Ross Smith z The London School of Economics and 

Political Science, jako odborníci na region západního Balkánu, rozdělili země do dvou skupin. 

V prvním balíku státu se nachází právě Černá Hora, Makedonie a Srbsko, které jsou dle jejich 

hlediska blízko k naplnění asociačních standardů EU i splnění jednotlivých benchmarks. 

V druhém se poté nachází zbylé státy regionu, tj. Albánie, Bosna a Hercegovina a Kosovo, které 

se stále potýkají s velkými problémy. Autoři na základě dokumentů předních nevládních 

organizací vytvořili porovnání prvních tří jmenovaných států s Bulharskem, Rumunskem  

a Chorvatskem v době jejich vyjednávání. Ve vztahu k demokracii, lidským právům, právnímu 
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státu a míře korupce, Makedonie, Srbsko a Černá Hora již dosáhly srovnatelné úrovně jako 

státy při jejich vstupu v roce 2007 a 2013. Co se týče ekonomického rozvoje a stabilizace trhu, 

tak trojlístek zemí, které jsou předmětem výzkumu této práce, dosáhl porovnatelné úrovně 

právě s Rumunskem, Bulharskem a Chorvatskem také. Problém je tak bezesporu narůstající 

anti-rozšiřovací diskurz, který nabral na síle hlavně po roce 2004 a 2007. Souvislost se dá tak 

najít s nárůstem nároků na plnění asociačních podmínek a samotných kodaňských kritérií, které 

jsou mnohem přísnější než při vstupu post-komunistických zemí střední a východní Evropy, 

zemí Baltu či právě Rumunska a Bulharska. Autoři studie se dále domnívají, že vstup zemí 

západního Balkánu by pro EU neznamenal žádnou větší zátěž a Unie by byla schopna země bez 

problémů absorbovat. Jako jasný benefit vidí stabilizaci regionu a rozšíření pásma míru  

a prosperity do jihovýchodní Evropy, avšak na druhé straně poukazují na negativum v podobě 

proudění levné pracovní síly na evropský trh a společný rozpočet se zeměmi z regionu, což je 

obava zejména tradičních států evropské integrace.306 Pokud bychom se tedy měly zamyslet 

nad otázkou, zda je politika rozšiřování technický či politický proces, dle tvrzení tohoto článku 

by druhá možnost byla správně a já s tím z části souhlasím. Pokud nahlédneme na historické 

exkurzy jednotlivých států a současné vnitropolitické situace, můžeme nalézt hned několik 

případů, kdy politické důvody brání dalšímu vyjednávání. Jako modelový příklad může 

posloužit Srbsko, které vzhledem ke své historii a vývoji v regionu má velice složité postavení 

pro vyjednávání. Nejvýraznější otázkou je právě otázka Kosova, která se jeví jako klíčový 

faktor pro vyjednávání, kdy konsolidace vztahů mezi Bělehradem a Prištinou bývá odměňována 

posunem v asociačním procesu. Dalším příkladem může být Makedonie, která je kandidátskou 

zemí ze všech nejdéle a kritéria pro zahájení vyjednávání splnila poprvé již v roce 2009. I přes 

pokračující doporučení Komise však vyjednávání doposud zahájeno nebylo kvůli blokaci 

Řecka v Radě. Pro EU je z tohoto pohledu výhodnější nezasahovat a oddalovat přijetí 

Makedonie na přijatelnou dobu, kdy se asociaci přikloní i většina členů.  

Obecně lze však předpokládat, že země západního Balkánu ve finální fázi naplní hlavní 

cíl a perspektivu vztahu s EU. V historii politiky rozšiřování se totiž ještě nikdy nestalo, aby 

země získala kandidátský status na vstup do EU a plnohodnotné členství nakonec nedosáhla. 

Otázkou je ovšem, kdy tato doba nastane. Velice zajímavé je tak sledovat posuny v asociačních 

procesech jednotlivých zemí ve spojitosti s vnitropolitickým vývojem zemí, kdy můžeme vidět 

jasnou a zřetelnou propojenost tohoto procesu. V roce 1999, kdy došlo ke konfliktu v Kosovu, 

                                                 
306 Petrovic, Milenko – Smith, Nicholas Ross (2014). Macedonia, Montenegro and Serbia are close to reaching 

EU accession standards, but the other Western Balkan states require further reforms. The London School of 

Economics and Political Science. 19. 3. 2014 (http://bit.ly/1l3vvFF, 30. 7. 2015).  
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a sílily tenze mezi největšími etniky v Makedonii, došlo k představení Stabilizačního  

a asociačního procesu, což bylo vyvrcholením celkových snah EU po ukončení nástupnických 

válek v první polovině 90. let. Rok 2000 a schůzky ve Feiře a Záhřebu jsou poté jasným 

navázáním na dění v Srbsku a odstavení Slobodana Miloševiće od moci, kdy EU viděla právě 

tento moment jako vhodný pro slíbení perspektivy členství států v EU. Setkání v Thessaloniki 

v roce 2003, které je pokládáno za nejdůležitější setkání ve formátu EU a země Západního 

Balkánu, bylo doprovázeno demokratizací v Srbsku a podpisem Bělehradských dohod, kdy 

bylo vytvořeno soustátí Srbska a Černé Hory, a stabilizací v Makedonii za přispění mise 

Concordia či implementace OFA. Setkání v Salzburgu v roce 2006 předcházelo udělení 

kandidátského statusu Makedonii a bylo následováno referendem o nezávislosti Černé Hory, 

kdy již během setkání samotného vrcholily nejdůležitější přípravy. Ve spojitosti se setkáním 

v Salzburgu je dále ještě důležité upozornit na počátky negativního přístupu k dalšímu 

rozšiřování, kdy setkání proběhlo pouhé dva roky od největšího rozšíření v dějinách a zároveň 

se očekával vstup dalších dvou států, či dočasné přerušení vyjednávání Srbska s EU díky 

nedostatečné spolupráci s ICTY. Zatím poslední iniciativa a nastartování Berlínského procesu 

v roce 2014 je dále jasným odrazem udělení kandidátského statusu Srbsku, rychlému postupu 

Černé Hory a přešlapování na místě v případě Makedonie, kdy setkání ve formátu WB6 plus 

země EU mají být nápomocny čelit hlavním výzvám a udržet perspektivu budoucího členství.  

Srbsko jako největší stát v regionu je velice důležité pro vývoj celé problematiky a posun 

v jednání s Bělehradem může mít pozitivní dopady na celý region. Balkánské nástupnické války 

jsou do jisté míry stále důležitým a relevantním faktorem, kdy vztahy v regionu jsou do dnes 

poznamenány touto minulostí. Otázka Kosova a perspektiva členství Srbska jsou tak pevně 

spojeny a mnoho států Unie si nedokáže představit plnohodnotné členství Srbska bez 

normalizace vztahů s Kosovem. Tento trend je potvrzován i postupem ve vyjednávání mezi 

EU-Bělehrad, kdy právě částečná stabilizace a ochota dialogu, je odměňována dalším postupem 

ve vyjednávání. Určitou budoucí perspektivu může zaručit současné vedení vlády, kdy předseda 

vlády Vučić má v tuto chvíli většinu v parlamentu a jako pro-evropský politik by v zemi mohl 

prosadit potřebné reformy, která za jeho kolegů nebyly naplňovány.  

V rámci posunu ve vyjednávání je jasným favoritem na vstup Černá Hora, která již 

otevřela vyjednávání o celkem 20 kapitolách acquis a dokonce se jí povedlo dvě i provizorně 

uzavřít. Černá Hora je země, která nemá v zásadě žádné problémy se státy z regionu a to je 

podle mého i jediný důvod, proč se vyjednávání dostalo do takovéto fáze. Pro tento argument 

můžeme vzít v potaz pouhé plnění kodaňských kritérií v porovnání se Srbskem a Makedonií, 
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kdy Černá Hora se potýká naprosto se stejnými problémy jako dvě zmíněné země a např. 

potírání korupce a reformy v rámci kapitol č. 23 a č. 24 jsou problémy číslo jedna. Pro politiku 

Černé Hory je výhodou i problém zároveň vláda strany DPS a postava současného předsedy 

Mila Đukanoviće. DPS je nejdůležitější stranou v zemi již od roku 1990 a jako taková může 

prakticky plně řídit kurz černohorské politiky. Setrvání jedné strany u moci tak dovoluje 

prosazovat střednědobé a dlouhodobé cíle. Na druhou stanu je velice problematická postava 

právě předsedy vlády, který se skutečně jeví jako neomezený vládce Černé Hory a toto 

mocenské postavení může být nakonec překážkou, která už je v tuto chvíli na evropské úrovni 

vnímána. 

Makedonie, jako země těšící se statusu kandidátské země jako první z vybraných 

případů, musí v současné době čelit nejzávažnějším vnitropolitickým problémům, kdy spor  

o název země s Řeckem se v současné době nemusí jevit jako hlavní překážka. Z mého pohledu 

je v současné době větším problémem vnitropolitická krize, která s určitostí navazuje na krize 

z let minulých. Spor mezi dvěma nejsilnějšími stranami VMRO-DPMNE a SDSM je tak 

v současné době nejvíce poškozující faktor celého vyjednávání, kdy Makedonie, která byla 

lídrem asociačního procesu v rámci zemí západního Balkánu a dosáhla mnoho uspokojivých 

výsledků v rámci plnění kodaňských kritérií, se nachází dnes na mrtvém bodě a prosazování 

reforem s přihlédnutím na politický dialog v zemi je velice složité a poškozuje naplňování 

hlavních bodů na agendě. Mediace ze strany EU a dosažení konsensu na konání předčasných 

voleb je tedy jediným řešením, avšak s přihlédnutím na historický kontext nemusí být konečné 

a krize může pokračovat i v dalších letech.  

Pro země západního Balkánu bude do budoucna velice důležité přijmout potřebnou 

legislativu, která může být perspektivou pro získání další podpory ze strany EU a zároveň 

důkazem členským státům, že země svou kandidaturu myslí vážně. Z tohoto ohledu bude 

zajímavé sledovat vývoj v otázce Ruska a Ukrajiny, kdy silné vazby regionu na Rusko mohou, 

ale nemusí být překážkou dalšího vyjednávání. Z mého pohledu, důležitou roli sehraje 

v následujících letech energetika, kdy diverzifikace energetických zdrojů a potenciál států 

regionu v této otázce je vnímán a bude zohledněn. Důležitou roli nepřestávají ani po letech plnit 

finanční rámce, ze kterých peníze směřují do nejproblematičtějších oblastí a pomáhají státům 

čelit největším výzvám. Velice slibně vypadá i nově spuštěný rámec WB6, který by 

v následujících letech mohl přinést konkrétní výsledky. Např. v rámci vztahu mezi Srbskem  

a Kosovem je tento rámec velice důležitý, protože představitelé zemí se na něm scházejí a 

mohou tak normalizovat své vztahy. Rozšíření o země západního Balkánu není otázkou 
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nejméně dalších 5 let, ale je velice důležité, aby představitelé členských států i zástupci 

v Bruselu udrželi tuto politiku na vysoké úrovni. Pokud by stabilizace a budoucí prosperita 

zemí západního Balkánu byla totiž narušena, nebude to neúspěch pouze EU, ale celého 

západního světa. 
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Summary 

The master thesis titled ‘Politics of the EU enlargement: Montenegro, Macedonia, Serbia’ 

aimed to elaborate the politics of EU enlargement in general and explore the present status of 

three Western Balkan countries in particular. Several goals and aims were settled in the 

introduction part, observed in the body and summed up in the summary chapters or in the 

conclusion.  

This thesis had a goal to introduce the politics itself and elaborate the whole process from filling 

the application until joining the EU. First chapters dealt with general information about 

enlargement, elaborated certain conditions for opening accession and joining the Union, 

explained terms of Europeanization and EU conditionality and described possible future 

enlargement. 

The second main part explored the politics of EU enlargement in keeping with the Western 

Balkans, which are nowadays, besides Turkey, the only possible candidates for joining the EU. 

This part of the thesis also introduced special conditionality for countries from the region and 

outlined the main developments of the relations from Zagreb summit in 2000 until the launch 

of Berlin process and its future perspectives. The condition for EU enlargement are more strict 

than we witnessed in the case of Central and Eastern European states, which joined the EU in 

2004 and in 2007. That is why in this chapter were highlighted some differences in the 

procedure. 

The last main part was about to apply theory from previous two chapters to three chosen cases. 

My thesis paid attention to the history of the states, internal politics from 1990’s until nowadays, 

the relations between the EU and certain state and the status of current negotiations. The same 

settled criteria provided the opportunity to compare all cases according to the same criteria. In 

keeping with history and politics, my work concluded that both are very important for the 

negotiation process and for a bid to the EU. Furthermore, the comparative study showed 

common problems, which all three countries share no matter at which stage of EU accession 

they are, and also some differences. The common problems can be identified in all three 

Copenhagen criteria. In the political criteria, all states share problems as weak public 

administration, many problems in the judiciary, lack of transparency, corruption, organized 

crime, etc. In the economic criteria, all the states had to manage huge public debt, high 

unemployment rate, unsuccessful privatization, etc. In keeping with the third criteria, acquis 

communautaire, all states have problems to comply with chapter no. 23 – Judiciary and 
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fundamental rights, no. 24 - Justice, freedom and security, no. 27 – Environment and no. 33 - 

Financial and budgetary provisions. In all cases specifics can be found as well, when Serbian 

accession is highly dependent on Kosovo issue, Montenegrin on dealing with chapters of acquis 

no. 23 and no. 24 and Macedonian on the renewal of political dialog between two main parties 

and negotiations with Greece.  

The master thesis verified that history and internal politics are highly relevant for negotiations, 

highlighted common problems and outlined specifics, summed up the importance of 

relationships in the region and presented the main problems, which three states have to face on 

their EU journey.  
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Úvodní část 

Jako téma své diplomové práce jsem si vybral politiku rozšiřování Evropské unie se zaměřením 

na tři státy západního Balkánu, které již získaly status kandidátské země pro vstup do EU – 

Černá Hora, Makedonie a Srbsko.  

Téma své diplomové práce jsem zvolil díky jeho celkové důležitosti, kdy politika rozšiřování 

je jednou z klíčových politik EU a též patří k prioritním tématům české zahraniční politiky. 

Důležitost podtrhává fakt, že se jedná o proces, který ovlivňuje celkové dění v EU a můžeme 

deklarovat, že prakticky každé rozšíření přináší nové otázky, s kterými se Unie musí zabývat. 

Historické zkušenosti nás v mnohém odkazují na pozitivní dopady politiky rozšiřování. Jedná 

se o úspěšný, efektivní a důvěryhodný nástroj pro šíření stability, prosperity a demokracie 

v Evropě.307 Pro vstup do struktur EU je totiž klíčové plnit fundamentální předpoklady ukotvené 

v zakládajících smlouvách – demokracie, právní stát, dodržování lidských práv; a podmínky 

známé též jako Kodaňská kritéria, které se zaměřují především na politická kritéria, 

ekonomická kritéria a schopnost států dostát svým závazkům plynoucím z členství v EU (acquis 

communautaire).  

V roce 2000 na summitu v Záhřebu byla všem státům z regionu přislíbena perspektiva členství, 

která vedla k zahájení Stabilizačního a asociačního procesu s jednotlivými státy a v průběhu 

několika let EU podepsala téměř se všemi státy západního Balkánu Stabilizační a asociační 

dohody. Díky tomuto procesu státy získávají postupný přístup na jednotný evropský trh, 

finanční podporu, ale jsou jim také stanovovány rámce pro reformy v klíčových oblastech.308 

Na summit z roku 2000 navázala schůze na nejvyšší úrovni, která se uskutečnila v řecké Soluni 

21. června 2003. V Soluni, známé též jako Thessaloniki, se sešly hlavy členských států Unie, 

Albánie, Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Srbska 

a Černé Hory, a též představitelé vrcholných evropských orgánů. Výstupem byla Soluňská 

deklarace, která se zavazuje ještě k většímu posílení vztahů mezi EU a zeměmi západního 

Balkán a potvrdila perspektivu členství jednotlivých států.309 

                                                 
307 MZV (2014). Politika rozšiřování EU 

(http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/evropska_unie/vnejsi_vztahy_eu/index_1.html, 3. 6. 2014).  
308 EurActiv. EU a západní Balkán (http://www.euractiv.cz/vnejsi-vztahy/link-dossier/eu-a-zapadni-balkan, 3. 6. 

2014).  
309 The European Council [Copenhagen Summit 1993], Copenhagen, 21-22 June 1993. Dostupné také na: 

http://aei.pitt.edu/1443/1/Copenhagen_june_1993.pdf, 3. 6. 2014.  

http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/evropska_unie/vnejsi_vztahy_eu/index_1.html
http://www.euractiv.cz/vnejsi-vztahy/link-dossier/eu-a-zapadni-balkan
http://aei.pitt.edu/1443/1/Copenhagen_june_1993.pdf
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Partnerství se západním Balkánem zatím naplnilo pouze Chorvatsko, které se 1. července 2013 

stalo dvacátým osmým členem Evropské Unie. Další rozšiřování EU na území západního 

Balkánu se jeví jako problematické a vzhledem k nynějším okolnostem se nepředpokládá vstup 

žádné další země do konce tohoto desetiletí. Nepřipravenost zemí Balkánu pro splnění 

základních podmínek pro vstup je znatelná hned z několika hledisek. Někteří autoři hovoří o 

tzv. společných nemocech, kterými jsou země Balkánu protkané. O žádné z aspirantských zemí 

např. nemůžeme říct, že by měla zcela rozvinuté tržní hospodářství a problémem je též vysoká 

nezaměstnanost, nemají zcela vyřešenou historii, otázku národních menšin, nedostatečně 

vyvinutý funkční právní stát, problémy s korupcí, apod.310 Evropská komise ve výročním 

zprávě Enlargement Strategy Paper představila hlavní výzvy pro rok 2013-2014, které 

v podstatě též poukazují na hlavní nedostatky. Evropská komise se v politice rozšiřování opírá 

o získané zkušenosti z minulosti (lessons learned), kdy jednotlivé rozšiřovací procesy 

poukázaly na důležitost plnění hlavně základních zásad (viz název strategie Fundamentals 

First). Pro země západního Balkánu tyto fundamentální výzvy jsou: správa ekonomických 

záležitostí a konkurenceschopnost, právní stát, fungování institucí zaručující demokracii, 

základní práva a překonání dědictví minulosti.311 O postupu jednotlivých zemí se každonočně 

vyjadřuje Evropská komise ve svých Progress Reports, které se zaměřují na připravenost 

v jednotlivých oblastech – obecně plnění politických kritérií, ekonomických kritérií, jednotlivé 

kapitoly acquis communautaire; a dává doporučení kandidátským zemím. Pokud každý ze států 

nebude čelit těmto problémům a nepřinese efektivní řešení jednotlivých problematik, 

nemůžeme hovořit o možném rozšiřování.  

Pro země západního Balkánu byla vytvořena i další podmínka pro vstup v rámci Stabilizačního 

a asociačního procesu, a sice regionální spolupráce a dobré sousedské vztahy. Např. možná 

integrace s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie, či pouze Makedonie, je blokována 

sporem o název s dlouholetým členem Unie Řeckem, který stále nespěje ke zdárnému konci. 

Podobně poznamenáno je i Srbsko kvůli jejich vztahu s Kosovem.  

Posloupnost tří států, které získaly status kandidátské země EU, je Makedonie, Černá Hora a 

Srbsko. Makedonie získala status již v roce 2005, kdy byla spolu s Chorvatskem první země ze 

západního Balkánu. Přístupové rozhovory však doposud nebyli zahájeny i přes četná 

                                                 
310 Prifti, Eviola (2013). Introduction: from stabilization to integration. In: Prifti, Eviola eds. The European 

Future of the Western Balkan (Paris: European Union Institute for European Studies), s. 13  
311 European Commission. Enlargement Strategy and Main Challenges 2013-2014 

(http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/strategy_paper_2013_en.pdf, 3. 6. 2014). 

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/strategy_paper_2013_en.pdf


131 

 

 

  

doporučení ze strany Evropské komise.312 Černá Hora je v tomto ohledu o něco úspěšnější, 

když získala status kandidátské země v roce 2010 a v červnu 2012 zahájila přístupové 

rozhovory, které se těší úspěchu v některých oblastech.313 Srbsko získalo status kandidátské 

země zatím jako poslední ze zemí západního Balkánu v březnu 2012, kdy částečně 

normalizovalo své vztahy s Kosovem. Přístupové rozhovory byly následně navázány v lednu 

roku 2014.314  

 

 Cíl práce a výzkumné otázky 

Ve své práci bych chtěl představit agendu politiky rozšiřování, zaměřit se na jednotlivé kroky 

od podání přihlášky Radě EU, přes navázání přístupových rozhovorů, až k samotnému 

přistoupení, a rozebrat současný stav politiky rozšiřování EU. 

Tento proces budu aplikovat na tři země – Černou Horu, Makedonii a Srbsko. Případy pro svou 

práci jsem si nevybral náhodně. Jedná se o státy, které k dnešnímu dni již získaly status 

kandidátské, pocházejí ze stejného regionu – západní Balkán a zároveň mají společnou historii. 

Cílem mé práce je analyzovat jednotlivé případy na základě zvolených proměnných, poukázat 

na fakta, která brzdí či dokonce znemožňují pokračování v procesu integrace, rozebrat největší 

problémy států a pokusit se nalézt možné řešení.  

Výzkumné otázky 

Jakým způsobem ovlivňuje současná vnitropolitická situace vybraných zemí jejich postup 

směrem k Evropské unii a jakým způsobem se Evropská unie podílí na změnách v daných 

státech?  

Jak jsou důležité pro vstup do Unie vztahy v regionu? Jaký podíl na tom má nedávná historie, 

resp. balkánské války?  

                                                 
312 European Commission. The Former Yugoslav Republic of Macedonia. 2013 Progress Report 

(http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/brochures/the_former_yugoslav_republic_of

_macedonia_2013.pdf, 24. 5. 2014), s. 1-4. 
313 European Commision. Montenegro. 2013 Progress Report 

(http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/brochures/montenegro_2013.pdf, 3. 6. 

2014), s. 3.  
314 EurActiv. Evropská unie, Srbsko a Kosovo (http://www.euractiv.cz/rozsirovani-eu/link-dossier/evropska-

unie-srbsko-a-kosovo-000068, 3. 6. 2014).  

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/brochures/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia_2013.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/brochures/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia_2013.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/brochures/montenegro_2013.pdf
http://www.euractiv.cz/rozsirovani-eu/link-dossier/evropska-unie-srbsko-a-kosovo-000068
http://www.euractiv.cz/rozsirovani-eu/link-dossier/evropska-unie-srbsko-a-kosovo-000068
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Jaké jsou největší překážky států pro vstup do Unie z hlediska plnění Kodaňských kritérií, 

potažmo „acquis communautaire“?  

Potýkají se všechny státy v regionu se stejnými problémy a musí čelit stejným výzvám, či u 

některé země lze nalézt určité specifikum, které ovlivňuje celkový rámec integračního procesu? 

  

Metodologie a operacionalizace 

Pro svou práci jsem si zvolil více případovou studii, kde postupně rozeberu jednotlivé státy 

z několika hledisek a pokusím se poukázat na vztah mezi nezávislými a závislými proměnnými 

u jednotlivých případů. Závislé proměnné jsou v tomto případě současné pozice států při 

vyjednávání s EU o jejich možném vstupu, které se přes mnoho vnitropolitických a 

ekonomických problémů, problémů v regionu a díky nedostatečné regionální spolupráci nedaří 

posunout do finální fáze. Nezávislé proměnné jsou historie států, které měly a mají nesporný 

vliv na celý proces či současné vztahy v regionu. Vztah mezi závislou a nezávislou proměnou 

ovlivňují zprostředkující proměnné. Zaměřím se tedy především na rozbor procesu, který se 

soustřeďuje na zprostředkující proměnné a snaží se zkoumat závislost mezi závislou a 

nezávislou proměnnou. Zprostředkující proměnnými jsou vztahy v regionu, vnitropolitická 

situace, která zabraňuje plnění kodaňských kritérií a potažmo „acquis communautaire“. 

V první části své práce se zaměřím na politiku rozšiřování EU obecně, představím nejdůležitější 

události v rámci této politiky a obecně přestavím strategii politiky rozšiřování v posledním 

desetiletí. Též představím celý proces, kdy rozeberu úskalí jednotlivých kroků směrem ke 

vstupu do Unie. Ve stěžejní části své diplomové práce se zaměřím na jednotlivé případy, u 

kterých budu sledovat stejná kritéria: nejdůležitější body v historické perspektivě od 90. let – 

jaký zanechaly odkaz; vztah zemí s EU a plnění jednotlivých kritérií důležitých pro vstup – 

poukázání na největší problémy a výzvy (představeny výše), které mají všechny státy regionu 

společné, jak politika rozšiřování EU a plnění jednotlivých kritérií ovlivňuje vnitropolitickou 

situaci ve státech; současný stav negociace jednotlivého státu a EU, kde aplikuji politiku 

rozšiřování z první části své práce. Metodou shody či neshody prokážu, zda jsou problémy 

z úvodu mé práce stěžejní a pro všechny státy společné, či zda můžeme hovořit o specifických 

problémech jednotlivého případu. V závěru své práce zhodnotím největší úskalí států na cestě 

do EU, shrnu největší problémy států obecně a popř. předložím určitá specifika. Odpovím na 

výzkumné otázky. 
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