
 
 

UNIVERZITA KARLOVA  

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut mezinárodních studií 

 

 

 

 

Zdeňka Perglová 

 

 

 

Role mezinárodních organizací ve formování 

kosovské policie  
 

 

 

Bakalářská práce  

 

 

 

 

 

Praha 2017 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Zdeňka Perglová 

Vedoucí práce: Mgr. František Šístek, M.A., Ph.D. 

 

 

Rok obhajoby: 2017 



 
 

Bibliografický záznam 

Perglová, Zdeňka. KOVANDA, Karel. Role mezinárodních organizací ve formování 

kosovské policie. Praha, 2017. 47 s. Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta 

sociálních věd, Institut mezinárodních studií. Vedoucí bakalářské práce Mgr. František 

Šístek, M.A., Ph.D.  

 

 

Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá reformou kosovské policie po roce 1999 a rolí 

mezinárodních organizací NATO, OSN, OBSE a EU a jejich misí KFOR, UNMIK, OMik, 

EULEX v této reformě. Práce je rozdělena do tří částí – v první je vysvětleno pozadí 

přítomnosti misí UNMIK, EULEX a OMiK a jednotek KFOR v Kosovu. Druhá část je 

věnována zkušenostem, které mají OSN, EU a OBSE v oblasti policejní práce a reformy 

v hostitelských státech. Třetí část zkoumá samotnou reformu kosovské policie. Zabývá se 

vytvořením kosovské policejní školy, spoluprací mezinárodních organizací a předáváním 

kompetencí mezi analyzovanými subjekty. V závěru jsou identifikovány hlavní problémy 

provázející reformu kosovské policie a zodpovězeny otázky, zda bylo dosaženo etnické 

diverzity ve složení personálu kosovské policie a zda se v předávání pravomocí vyskytly 

problémy. 
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Abstract 

The subject of this bachelor thesis is the reform of Kosovo police after 1999 and the 

role of international organizations NATO, UN, OSCE and EU, and their missions KFOR, 

UNMIK, OMiK and EULEX in this reform. The paper is divided into three parts – the first 

one explains the background of presence of UNMIK, EULEX and OMiK missions, and 

KFOR units in Kosovo. The second part is dedicated to the experience that UN, EU and 

OSCE have with police work and reform in hosting states. In the third part, the paper 

explores the actual reform of Kosovo's police force. It looks at the creation of Kosovo 

police school, cooperation of international organizations and transfer of responsibility 

between the analysed subjects. In closing the paper identifies the main problems which 

accompany the reform of Kosovo police, and answers questions about whether it 

established sufficient ethnical diversity in Kosovo police staff and which issues, if any, can 

be seen in the way that responsibilities were transferred. 
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ÚVOD 

 

Tato práce analyzuje vývoj kosovské policie po ukončení válečného konfliktu v roce 

1999 a roli mezinárodních organizací v tomto procesu, konkrétně Organizace spojených 

národů (OSN), která se v Kosovu angažuje prostřednictvím mise UNMIK, Evropské unie 

(EU), jež se na procesu reformy policie podílí svou misí EULEX Kosovo,1 a Organizace pro 

bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). 

Reforma policie v zemích, které prošly konfliktem, je součástí procesu 

postkonfliktního peacebuildingu, tedy budování míru po ukončení konfliktu. Koncept 

postkonfliktního peacebuildingu byl předložen OSN v Agendě pro mír v roce 1992, kde je 

dáván do přímé souvislosti s peacemakingem, tedy nastolením míru, na nějž by měl přímo 

navazovat, aby bylo dosaženo upevnění míru a pocitu důvěry a blahobytu lidí dané země, 

čímž bude vytvořeno prostředí, které nebude náchylné ke znovuvypuknutí konfliktu.2, 3 Je 

tedy potřeba nejen ukončit konflikt, ale pomocí reforem, z nichž jednou ze zásadních je právě 

reforma policie, dosáhnout udržitelného stavu míru. V této souvislosti je důležité zmínit ještě 

jeden pojem, a tím je Security Sector Reform (SSR) – reforma bezpečnostního sektoru. Jedná 

se o klíčovou součást peacekeepingových a peacebuildingových aktivit. Tento pojem nemá 

zcela přesnou definici, ale neuděláme chybu, vypůjčíme-li si charakteristiku používanou 

OSN, která je stručná a výstižná – SSR je soubor činností, které vedou k posílení bezpečnosti 

s respektem k právnímu státu a lidským právům4 – a doplníme ji další definicí, která dodává, 

že tyto činnosti vykonávají ve spolupráci stát, ve kterém je reforma potřebná, a jeho partneři,5 

jimiž jsou především mezinárodní organizace. Jedním ze stěžejních cílů SSR je reforma 

policie. Nejčinnějšími mezinárodními aktéry v SSR jsou OSN, EU a OBSE. 

                                                           
1 Dále jen EULEX. 
2 „An Agenda for Peace: Preventive diplomacy and related matters“, oficiální stránky OSN, dostupné na 

http://www.un.org/documents/ga/res/47/a47r120.htm, staženo 7. 1. 2017 
3 Schéma aktivit vedoucích k nastolení a udržení míru viz Obrázek 1. Ze schématu je patrné, jak se jednotlivé 

aktivity prolínají a že je nelze přesně vymezit – hranice mezi nimi jsou neostré. 
4 „United Nations SSR Perspective“, oficiální stránky OSN, 

http://www.un.org/en/peacekeeping/publications/ssr/ssr_perspective_2012.pdf, staženo 7. 1. 2017 
5 Sarah Meharg, Aleisha Arnusch, Security Sector reform: A Case Study Approach to transition and Capacity 

Building, (Carlisle: Peacekeeping & Stability Operations Institute, 2010), 

http://www.globalsecurity.org/military/library/report/2010/ssi_merrill.pdf, staženo 17. 4. 2017 
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Pro zdokonalení používaných postupů je potřeba sledovat proběhnuvší procesy, 

identifikovat chyby a úspěchy a na základě těchto poznání vytvářet fungující strategie. V tom 

spatřuji nejsilnější motivaci pro zvolení tohoto tématu pro svou bakalářskou práci. 

Analýzou pramenů, které se zabývají tématem policie v Kosovu, a oficiálních 

dokumentů zúčastněných organizací a institucí chci vytvořit případovou studii, která se bude 

věnovat procesu reformy kosovské policie, jež probíhá pod vedením OSN, EU a OBSE. 

Zaměřím se na pravomoci, které mezinárodní organizace měly a mají, a jejich postupné 

předávání do rukou kosovských orgánů. Jak uvádějí autorky řady studií věnujících se 

problematice reformy bezpečnostního sektoru nejen v Kosovu, ale na Balkánském 

poloostrově obecně, Dursun-Ozkanza a Crossley-Frolick, problematice pravomocí institucí 

podílejících se na reformě policie je v odborné literatuře věnována jen malá pozornost.6 

K tématu kosovské policie obecně je už výběr literatury o něco málo pestřejší. Kromě již 

zmíněné dvojice autorek se tématem zabývá i řada dalších autorů. Zmiňme například práci 

Williama R. Pattersona, který vyslovuje myšlenku, že pokud se na formování kosovské 

policie podílí OSN, lze to považovat za krok proti suverenitě státu a hrozí nebezpečí, že 

policie nebude dostatečně respektována a mezi občany nastanou pochybnosti o její 

spolehlivosti a důvěryhodnosti.7 Zde se samozřejmě nabízí diskuze na téma vnímání Kosova 

jako suverénního státu, obzvláště v počátcích působení mezinárodních misí na jeho území, 

tu ale ponechme na jiných. Zajímavou práci přináší také Jeremy M. Willson, jež za stěžejní 

oblasti, na které je potřeba se v Kosovu zaměřit pro zachování bezpečného stavu, považuje 

organizovaný zločin, korupci a etnický konflikt, přičemž všechny tyto tři složky jsou zásadně 

provázané s policií. Willson zdůrazňuje důležitost správné reformy policie a také soudní 

moci, konkrétně v zajištění etnické diverzity personálního obsazení. Díky ní se zvyšuje šance 

na rovný přístup ke spravedlnosti pro všechna etnika žijící na území Kosova.8 

                                                           
6 Oya Dursun-Ozkanca a Katy A. Crossley-Frolick, „Security Sector Reform in Kosovo: the Complex 

Division of Labor between the EU and Other Multilateral Institutions in Building Kosovo´s Police Force“, 

European Security, č. 2 (2012) 
7 William R. Patterson, „To Protect and Serve: Civilian Policing and the United Nations Mission in Kosovo“, 

Low Intensity Conflict & Law Enforcement, č. 1 (2002) 
8 Jeremy M. Wilson, „Law and Order in an Emerging Democracy: Lessons from the Reconstruction of 

Kosovo´s Police and Justice Systems“, Annals of the American Academy of Political and Social Sciences, č. 

605 (2006), dostupné na https://www.jstor.org/stable/25097803?seq=1#page_scan_tab_contents, staženo 7. 1. 

2017 
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 Lze nalézt i studie, které se netěší příliš velké objektivitě, jako je například práce 

Shpenda Kursaniho z Kosovského centra bezpečnostních studií, ve které opakovaně zmiňuje, 

že kosovská policie nedostává od EULEX všechny potřebné informace týkající se policejních 

záležitostí, a odvolává se přitom na výpovědi výše postavených příslušníků policie. Nepřináší 

však žádné informace od zástupců EULEX, a poskytuje tak pouze neověřená tvrzení.9 Ta 

samozřejmě mohou být pravdivá, ale z hlediska zachování objektivity je potřeba poskytnout 

prostor i druhé straně. Všichni citovaní i mnozí další autoři se nicméně shodují na velké 

důležitosti reformy policie jakožto nedílné součásti postkonfliktní rekonstrukce. 

 Tato práce si neklade za cíl zaplnit mezeru v literatuře, na to svým rozsahem ani 

nemůže aspirovat, ale může se stát podkladem pro další zpracování tématu. Pomocí této 

studie zamýšlím zodpovědět dvě otázky.  

První – podařilo se zajistit v řadách kosovské policie etnickou diverzitu, která 

reflektuje etnické složení kosovského obyvatelstva? Tuto otázku považuji za klíčovou pro 

provedení zdařilé reformy policie, a to z důvodu samé podstaty konfliktu v Kosovu. V této 

práci se zaměřím jen na jednu konkrétní menšinu, a to na kosovské Srby, protože právě ta je 

jedním ze dvou hlavních aktérů etnického sváru v Kosovu. 

Druhá – identifikujeme problémy v oblasti předávání pravomocí, a to jak mezi 

mezinárodními organizacemi vzájemně, tak směrem od nich ke kosovským institucím? 

Existenci takovýchto problémů nacházíme ve zmiňované literatuře pouze v náznacích, 

problémy s předáváním pravomocí z rukou UNMIK kosovským orgánům obecně zmiňuje 

také Michal Dvořák, který byl administrátorem UNMIK v Kosovu.10  

Důležitou součástí reformy policie a fungování policie jako takové je důvěra 

obyvatelstva v tuto instituci. Budování důvěry je v kombinaci se snahou o etnickou 

rozmanitost policejního personálu velkou výzvou. Proto se tématu důvěry v policii tato práce 

také věnuje, byť si v tomto ohledu neklade žádnou výzkumnou otázku. Zcela přirozeně se ho 

však dotýká během mapování procesu policejní reformy.  

                                                           
9 Shpend Kursani, Police Cooperation between Kosovo and Serbia, (Bělehrad, Priština: BCBP and KCSS, 

2015), http://www.qkss.org/en/Policy-Papers/Police-Cooperation-Between-Kosovo-and-Serbia-484, staženo 

17. 4. 2017 
10 Šárka Waisová, Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích, (Plzeň: Aleš Čeněk, 2011), str. 204 
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Struktura práce bude následující. V první kapitole se budu nejdříve zabývat misí 

UNMIK, okolnostmi jejího vzniku a důvody její přítomnosti v Kosovu. Stejným způsobem 

bude věnován prostor také misi EULEX, dále přiblížím fungování OBSE a pro kompletaci 

informací krátce také KFOR (Kosovo Police Force), protože právě tyto jednotky byly první 

z mezinárodních aktérů, kteří měli zajistit bezpečnost v Kosovu. Další kapitola bude 

zaměřena na zkušenosti, které mají sledované organizace v postkonfliktní rekonstrukci, 

konkrétně v oblasti policie – ať už v zajištění policejní práce jako takové, nebo z hlediska 

poskytování poradenství a asistence. Ve třetí kapitole se budu soustředit na reformu kosovské 

policie a roli všech tří mezinárodních aktérů v této reformě. Tato kapitola by měla poskytnout 

odpovědi na otázky, které jsou v úvodu položeny. 

Protože množství sekundární literatury je omezené, vychází tato práce do značné míry 

z dokumentů vydaných OSN, OBSE a EU. Považuji také za vhodné upřednostnit primární 

zdroje zúčastněných mezinárodních organizací v momentech, kdy sekundární literatura 

z těchto vychází, ale informace nevytěžuje dostatečně pro účely této práce. 
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1. PŘÍTOMNOST OSN, EU a OBSE V KOSOVU 

 

Do roku 1989 mělo Kosovo v rámci Srbska postavení autonomní oblasti. Tento status 

byl Kosovu odebrán za vlády srbského prezidenta Slobodana Miloševiće. V roce 1990 bylo 

změnou srbské Ústavy Kosovo definitivně podřízeno Srbsku, čímž byla ztráta jeho 

autonomie stvrzena. Následovaly roky útlaku kosovských Albánců. Ti byli hromadně 

propuštěni ze státních služeb, včetně policie, a na jejich místa byli dosazeni Srbové. V Srbsku 

byl zahájen proces dealbanizace Kosova, která se promítla do všech sfér života od školství 

přes kulturu až po zdravotnictví. Důsledkem bylo zhoršení ekonomické situace v Kosovu 

a prohloubení dlouholetých sporů mezi kosovskými Albánci a Srby. Vše vyústilo až ve válku, 

ve které proti sobě stály Kosovská osvobozenecká armáda (UCK) a srbské ozbrojené síly. 

Přes mezinárodní diplomatické snahy se kosovsko-srbský konflikt nepodařilo ukončit. 

Zatímco zástupci kosovských Albánců byli při posledních jednáních nakloněni ukončení 

bojů, srbská vláda odmítla souhlasit s požadovanými podmínkami. V březnu 1999 byly 

zahájeny letecké útoky Severoatlantické aliance (NATO) na Srbsko, v červnu téhož roku se 

srbské jednotky stáhly, NATO vstoupilo do Kosova a OSN přijalo rezoluci, kterou se Kosovo 

dostalo pod mezinárodní správu OSN. 

 

1.1 UNMIK 

 Mandát mise, jejíž celý název je United Nations Interim Administration Mission in 

Kosovo, vznikl výše zmíněnou rezolucí Rady OSN č. 1244 z června 1999. Cílem mise je 

„zajistit podmínky pro život v míru všem obyvatelům Kosova a podporovat regionální 

stabilitu na západním Balkánu.“11 Úkoly mise byly rozděleny do čtyř pilířů: 

• policie a soudnictví 

• civilní správa 

• demokratizace a vytvoření demokratických institucí 

                                                           
11 „UNMIK: Mandate and Structure”, oficiální internetové stránky UNMIK, 

http://www.unmikonline.org/Pages/about.aspx, staženo 7. 1. 2017 
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• rekonstrukce a ekonomický rozvoj. 12, 13 

I z tohoto rozdělení vyplývá, že reforma policie je velmi důležitou součástí postkonfliktní 

rekonstrukce. V počátcích mise ale bylo rozdělení pilířů jiné – prvním pilířem byla 

humanitární pomoc. Jeho hlavním cílem byl návrat osob, které uprchly z Kosova během 

války, zpět do Kosova. V květnu 2001 byl pilíř humanitární pomoc nahrazen pilířem policie 

a soudnictví (tyto oblasti původně spadaly do třetího pilíře). Stalo se tak z důvodu změny 

priorit v dalším rozvoji Kosova. Zatímco humanitární pomoc byla stěžejním pilířem 

a urgentním problémem k řešení především v období těsně navazujícím na ukončení 

konfliktu, potřeba důsledné reorganizace policie a soudnictví, která povede k vytvoření 

právního státu a umožní se lépe vypořádat s „destabilizujícími vlivy, jakými jsou 

organizovaný zločin a extremismus“,14 vyvstala až po částečné stabilizaci situace v Kosovu. 

UNMIK je až dodnes jednoznačně nejkomplexnější a nejrozsáhlejší misí OSN. 

Charakteristická je také tím, že během své existence spojila své síly s řadou dalších 

mezinárodních organizací, jako jsou NATO, EU, OBSE, Mezinárodní měnový fond, Světová 

banka, Mezinárodní organizace pro migraci ad. UNMIK je typickým představitelem mírové 

mise třetí generace, což jsou mise, jejichž cílem je „…zajištění bezpečného prostředí pro 

široké vrstvy obyvatel, zajištění distribuce humanitární pomoci a politická, ekonomická 

a societální rekonstrukce státu i společnosti.“15, 16 V čele UNMIK stojí zvláštní zmocněnec 

generálního tajemníka OSN pro Kosovo, který generálnímu tajemníkovi podává pravidelné 

zprávy o činnosti mise a o dění v oblasti. Do dnešního dne pozici zvláštního zmocněnce 

zastávalo postupně 10 lidí. Současný zvláštní zmocněnec Zahir Tanin je v úřadu od srpna 

2015. 

 

                                                           
12 „Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Mission in Kosovo S/2001/565“, oficiální 

internetové stránky Rady bezpečnosti OSN, http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-

6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/kos%20S2001%20565.pdf, staženo 17. 4. 2017 
13 „UNMIK: Pillar 1 – Police and Justice, Presentation Paper“, 

http://s3.amazonaws.com/zanran_storage/www.unmikonline.org/ContentPages/5728595.pdf, staženo 17. 4. 

2017 
14 Ibid. 
15 Šárka Waisová, Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích, str. 168 
16 Mírové mise první generace se zaměřovaly především na pozorování situace v místě konfliktu, mise druhé 

generace se soustředí i na obnovení dialogu mezi znepřátelenými stranami a podílejí se na postkonfliktní 

rekonstrukci. Nedílnou součástí misí druhé generace jsou již také policejní složky. 
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 1.2 EULEX 

 Také mise EULEX, celým názvem European Union Rule of Law Mission in Kosovo, 

je svým rozsahem jedinečná, jedná se o největší zahraniční misi EU, podílí se na ní zhruba 

1400 osob.17 S jejím vytvořením počítal tzv. Ahtissariho plán, který byl vytvořen během let 

2006 a 2007 v souvislosti s otázkou budoucího statusu Kosova. Součástí plánu 

bylo vytvoření mise, jejímž cílem bude vybudovat v Kosovu účinný právní systém. Ke 

změně statusu Kosova došlo v únoru 2008, kdy vyhlásilo nezávislost. O nasazení mise bylo 

rozhodnuto ještě před vyhlášením kosovské nezávislosti,18 její faktické zahájení však bylo 

odkládáno kvůli protestům Ruska, které se stavělo proti oslabení vlivu OSN a posílení vlivu 

EU v Kosovu. K definitivnímu rozmístění mise došlo až v dubnu 2009. 

I úkoly EULEX jsou rozděleny do čtyř oblastí: 

• pozorování, odborné vedení a poradenství (týká se především soudů, státního 

zastupitelství a policie) 

• výkonná moc (v případech, kdy ještě nedošlo k přenesení pravomocí na kosovské 

orgány) 

• sever Kosova (soustředění se na část Kosova, která je většinově obývaná Srby19) 

• zajištění dialogu a spolupráce mezi Kosovem a Srbskem (napomáhá vyjednávat 

bilaterální dohody).20 

Mandát mise byl již několikrát prodloužen. V čele mise stojí vedoucí mise, který se 

zodpovídá veliteli civilních operací EU. V současné době je vedoucí mise Alexandra 

Papadopoulou a je v pořadí pátá, která tuto funkci zastává. 

 

                                                           
17 „What is Eulex?“, oficiální internetové stránky EULEX, http://www.eulex-kosovo.eu/?page=2,16, staženo 

17. 4. 2017 
18 „Council Joint Action 2008/124/CFSP”, oficiální stránky Úředního věstníku EU, http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2008.042.01.0092.01.ENG&toc=OJ:L:2008:042:TOC, staženo 1. 7. 

2017 
19 Etnická skladba Kosova viz Obrázek 3. 
20 „EULEX implements its mandate through two operational objectives“, oficiální internetové stránky 

EULEX, http://www.eulex-kosovo.eu/?page=2,44, staženo 7. 1. 2017 
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1.3 OBSE 

 Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě vznikla v roce 1995 transformací 

Konference pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (KBSE). KBSE byla založena v roce 1975 

a reagovala na rozdělení Evropy na východní a západní blok. Jejím smyslem bylo zajistit 

komunikaci a spolupráci mezi oběma bloky a přispívat k zajištění bezpečnosti v Evropě. Po 

pádu komunistických režimů v Evropě bylo nutné KBSE zásadně reformovat tak, aby v nově 

vzniklém prostředí dosáhla co největší efektivity. Na konci této reformy byl vznik OBSE. 

Působnost OBSE se dá shrnout do tří oblastí – politicko-vojenské, ekonomické a životního 

prostředí a lidských práv. OBSE se angažuje také v oblasti postkonfliktní rekonstrukce. 

Jedním z úkolů, které během svých misí probíhajících v rámci postkonfliktní rekonstrukce 

realizuje, je „pomoc při ustavení, vybavení a tréninku policejních sil v krizových oblastech, 

pomoc při reformě a restrukturalizaci ozbrojených sil a policie.21 V kompetencích OBSE není 

zahrnuta možnost použití donucovacích nástrojů, jakými jsou sankce, embarga, přerušení 

diplomatických styků nebo vojenská intervence. Její role by se dala označit za převážně 

edukativní, pozorovací, podpůrnou (při vytváření demokratických institucí, zajištění dialogu 

mezi stranami konfliktu a v mnoha dalších oblastech). Mise OBSE v Kosovu patří k jejím 

největším. Tato mise vychází z rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1244 a Rozhodnutí Stálé 

rady OBSE č. 305. Úloha OBSE v Kosovu byla definována takto: 

• vytváření kapacit v oblasti lidských zdrojů, včetně příslušníků kosovské policie 

(zahrnuje vybudování a řízení policejní školy a vycvičení policistů), zajištění vzdělání 

pracovníků v oblasti justice a odborné přípravy administrátorů 

• demokratizace a správa, včetně rozvoje občanské společnosti, nevládních organizací, 

politických stran a médií 

• organizace voleb a dohled nad jejich průběhem 

• monitorování dodržování lidských práv, jejich ochrana a prosazování 

• další úkoly dle požadavků zvláštního zmocněnce generálního tajemníka OSN, které 

budou v souladu s rezolucí č. 1244 a schváleny Stálou radou.22 

                                                           
21 Šárka Waisová, Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích, str. 110 
22 „Annual Report 1999 on OSCE Activities“, oficiální internetové stránky OBSE, 

http://www.osce.org/secretariat/14539?download=true, staženo 17. 4. 2017 
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Mise OBSE v Kosovu, nazývaná zkráceně OMiK (OBSE Mission in Kosovo), byla 

specifická také tím, že OBSE se poprvé stala nedílnou součástí operace vedené OSN.23 

 

 1.4 KFOR 

 KFOR je mírová operace NATO, jejíž mandát vznikl rezolucí Rady bezpečnosti OSN 

č. 1244 a z vojensko-technické dohody s vládami Svazové republiky Jugoslávie a Srbské 

republiky podepsané v červnu 1999. Úkoly KFOR bylo zabránit v Kosovu znovuvypuknutí 

konfliktu, zajistit bezpečnost, zajistit odzbrojení Kosovské osvobozenecké armády, 

podporovat humanitární aktivity a spolupracovat s mezinárodními organizacemi přítomnými 

v Kosovu. Jednotky KFOR jsou v Kosovu stále přítomné, ale jejich počet se od začátku jejich 

působení v Kosovu velmi výrazně snížil – z původních přibližně 50 00024 příslušníků těchto 

jednotek až na současné zhruba 4 300.25 

 

  

                                                           
23 „Annual Report on OSCE Activities 2002“, oficiální internetové stránky OBSE, 

http://www.osce.org/secretariat/13603?download=true, staženo 17. 4. 2017 
24 „NATO's role in Kosovo“, oficiální stránky NATO, http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_48818.htm, 

staženo 17. 4. 2017 
25 „Kosovo Force (KFOR) - Key Facts and Figures“, oficiální internetové stránky NATO, 

http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_12/20161207_2016-12-KFOR-Placemat.pdf, 

staženo 17. 4. 2017  
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2. OSN, OBSE a EU – PRAXE A ZKUŠENOSTI  
 

V zemích, které prošly konfliktem, je klíčové co nejdříve obnovit bezpečnost, 

vytvořit podmínky pro fungování právního státu, a pomoci tak společnosti ke stabilizaci. Bez 

těchto kroků je malá šance na úspěšnou postkonfliktní rekonstrukci i na udržení míru, 

mnohem pravděpodobněji hrozí znovuvypuknutí konfliktu a zmaření do té doby vyvinutého 

úsilí. Dobře fungující policie, ať už složená z mezinárodních či místních pracovníků, je velmi 

důležitá pro zajištění bezpečnosti, stejně jako svobody pohybu, sdružování i vyjadřování. 

Působení mezinárodní policie čelí rozličným kritikám. Patří mezi ně například názor, že její 

příslušníci mají tendenci být loajální spíš své zemi než té, ve které vykonávají službu, neznají 

dostatečně zákony dané země a jejich přítomnost narušuje státní suverenitu. Kritika se snáší 

také na mezinárodní organizace za to, že nejsou schopné zajistit plnohodnotnou policii.26 

 

2.1 Policie ve struktuře OSN 

První zmínka o potřebě využití policistů v rámci činnosti OSN zazněla v roce 1948 

z úst jejího tehdejšího generálního tajemníka Trygve Liea.27 Tehdy se ale tato myšlenka 

nesetkala u členských zemí s pozitivní odezvou. O několik let později, v roce 1960, vyslala 

OSN během operace v Kongu (ONUC) vůbec poprvé policejní důstojníky. Dnes jsou 

policisté již běžnou součástí peacekeepingových misí a nutno zdůraznit, že velmi důležitou. 

Jejich přínos oproti misím s pouze vojenským personálem můžeme pozorovat v několika 

rovinách. Zaprvé mají zkušenosti s vykonáváním policejní práce. Zadruhé jejich výcvik se 

od vojenského liší. Jsou vyškoleni pro práci s lidmi a pro jednání v konkrétních situacích 

běžně nastávajících při výkonu policejní práce. V neposlední řadě jsou také obyvateli 

„hostitelské“ země lépe vnímáni než vojáci, a to i díky tomu, že většinou nežijí odděleně od 

společnosti na základnách, ale jsou do ní včleněni.28 

                                                           
26 William R. Patterson, „To Protect and Serve: Civilian Policing and the United Nations Mission in Kosovo“, 

Low Intensity Conflict & Law Enforcement, č. 1 (2002), str. 87-90 
27 Maria Haberfeld et al., Police Organization and Training: Innovations in Research and Practice, (New 

York: Springer Science+Business Media, 2012), str. 180 
28 Erwin A. Schmidl, „Police Functions in Peace Operations“; Harry Broer a Michael Emery, „Civilian police 

in U.N. Peacekeeping Operations“ in Policing the New World Disorder, ed. Oakley, R. B. et al. (Washington 

D. C.: Nation Defence University Press, 1998) 
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Přestože od první zkušenosti s využitím policistů při realizaci mise OSN uběhlo 

několik desítek let a po uskutečnění dalších misí, například v Mosambiku nebo Kambodži 

v 80. letech a v 90. letech v Chorvatsku či Bosně a Hercegovině, už by se dalo říci, že OSN 

získala nějaké know-how, stála mise UNMIK před velkou výzvou. Do konce 80. let 20. století 

sloužila policie OSN spíše jako doplněk k práci lokální policie v místě působení, kdy 

monitorovala její práci, byla jakýmsi poradcem a pomocníkem při realizaci reforem policie. 

V 90. letech už začala působit intenzivněji, především během konfliktů na Balkáně. Využití 

policie OSN v rámci mise UNMIK bylo svým rozsahem bezprecedentní. V Kosovu po jeho 

přechodu pod mezinárodní správu neexistovala funkční policie. Proto OSN v počátcích mise 

UNMIK v souladu s rezolucí č. 1244 zajišťovala veškerou činnost, která standardně přísluší 

státní policii – zajišťovala pořádek, dodržování zákonů, měla pravomoc zatýkat a v případě 

nutnosti použít zbraň. Musela řešit všechny prohřešky proti zákonu, od malých až po závažné 

zločiny. Zcela tedy státní policii suplovala. Jejím druhým zásadním úkolem bylo vytvoření 

kosovské policie – profesionální a nezávislé. Mise však stála před nelehkým úkolem. 

Se zajištěním policejní práce v takovém rozsahu dosud neměla zkušenosti, měla působit 

v disfunkční zemi, která prošla těžkým konfliktem, kde je etnické nepřátelství hluboko 

zakořeněno a kde není zcela jasné, jaký vlastně tato země bude mít status – zda Kosovo 

zůstane součástí Srbska, nebo se stane samostatným státem. 

 

2.2 OBSE 

Zatímco pro OSN znamenala mise v Kosovu vyústění procesu zapojení policejní 

práce do peacekeepingových a peacebuildingových aktivit a zúročení nasbíraných 

zkušeností, pro OBSE byla kosovská mise OMiK prvním vážným krokem k zařazení této 

agendy do jejích misí. Úplně první krok učinila jen rok před ustavením kosovské mise, rovněž 

na Balkánském poloostrově, konkrétně v Chorvatsku, kde v roce 1998 převzala od OSN úkol 

monitorovat práci chorvatské policie.29 Na následnou misi v Kosovu se v Chorvatsku mohla 

OBSE jen těžko připravit, chorvatské působení mělo jak jiné personální požadavky, tak 

                                                           
29 „Report by the OSCE Secretary General on Police-Related Activities of the OSCE Executive Structures up 

to the End of 2009“, oficiální internetové stránky OBSE, 

http://www.osce.org/secretariat/109924?download=true, staženo 17. 4. 2017 



12 
 

i obsahové. Zatímco v Chorvatsku 120 pracovníků OBSE monitorovalo situaci30 a jejich 

počet se hned během prvního roku působení snížil téměř o stovku, v Kosovu hrála OBSE 

jednu z klíčových rolí ve formování zcela nové kosovské policie a stav personálu, který byl 

zaměřený na aktivity související s policií, se během čtyř let zvýšil až na téměř 300.31 

V Kosovu bylo navíc vzhledem k tamější situaci nejasné, jak dlouho vlastně bude mise trvat. 

V návaznosti na misi v Chorvatsku a začínající misi v Kosovu byla podepsána Charta 

pro evropskou bezpečnost, kterou se rozšířilo pole působnosti OBSE také na oblast policie. 

OBSE v ní vyjadřuje záměr soustředit se na dvě stěžejní aktivity - monitorování policie, 

během kterého bude klást zvláštní důraz na to, aby nedocházelo k diskriminaci na základě 

náboženského vyznání nebo etnické příslušnosti, a policejní výcvik, jehož součástí bude 

zlepšení schopností místní policie, výuka moderních dovedností jako je tzv. community 

policing, boj s terorismem, korupcí a drogami, vytvoření multietnické a multináboženské 

policie, ke které bude společnost chovat důvěru, a prosazování dodržování lidských práv. 

Soubor těchto činností je v Chartě označován jako nedílná součást snah OBSE v rámci 

prevence vypuknutí konfliktu a postkonfliktní rekonstrukce.32  

Zastavme se u pojmu community policing, který zde ještě nebyl vysvětlen, ale 

v reformě kosovské policie hraje důležitou roli. V češtině se ekvivalent pro tento výraz zatím 

neustálil. Community policing souvisí s prevencí kriminality, ale také s řešením již 

spáchaných činů. Principem je vysoká míra komunikace s veřejností, s občany, díky které se 

daří předvídat nástup možných problémů a včas jim pomocí vhodně zvolených opatření 

předcházet, nebo identifikovat již existující problémy, o kterých je nemožné nebo nesnadné 

se dozvědět během běžné policejní práce. Community policing doplňuje standardní policejní 

činnosti.33 

 

                                                           
30 „Decision No. 239“, oficiální internetové stránky OBSE, http://www.osce.org/pc/20553?download=true, 

staženo 17. 4. 2017 
31 „Report by the OSCE Secretary General …“ 
32 „Charter for European Security“, oficiální internetové stránky OBSE, 

http://www.osce.org/mc/17502?download=true, staženo 17. 4. 2017 
33 Širší definici lze najít například na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR - 

http://www.mvcr.cz/clanek/community-policing.aspx.   
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2.3 EU 

Evropská unie se formou zahraničních vojenských a civilních misí angažuje díky 

Společné bezpečnostní a obranné politice z roku 1999. Mise EULEX je v pořadí šestá mise 

EU, která se zaměřuje na oblast policie. Vůbec první misí, kterou EU po přijetí Společné 

bezpečnostní a obranné politiky ustavila, byla mise EUPM v Bosně a Hercegovině, která 

působila v letech 2003-2012. Jejím úkolem bylo podílet se na reformě policie a vytvořit 

profesionální policii s multietnickým zastoupením, prioritou byl také boj s organizovaným 

zločinem a korupcí, dvěma velkými problémy postkonfliktních balkánských zemí, 

a vytvoření důvěry občanů ve státní policii. Personální obsazení mise se počítalo v řádu 

stovek.34 Další policejní misí na Balkáně byla mise EUPAT v Makedonii v letech 2003-2005, 

kde několik desítek poradců pomáhalo vytvořit profesionální policii dle evropských 

standardů.35 Obě mise měly poradní a pozorovací charakter. Mimo Evropu se v době před 

misí EULEX EU v oblasti policejní reformy angažovala ještě v Kongu, Iráku a Afghánistánu. 

Před svým vstupem do Kosova tedy měla nasbíráno poměrně dost zkušeností. 

V souvislosti se Společnou bezpečnostní a obrannou politikou ještě zmiňme, že právě 

její absence před rokem 1999 hrála významnou roli v malé angažovanosti EU při 

balkánských konfliktech v 90. letech. Před jejím vytvořením neměla EU nástroje ani 

vytvořené postupy, jak se do konfliktů aktivněji zapojit, a její role byla soustředěna 

především na humanitární pomoc. 

  

                                                           
34 „Common Security and Defence Policy - European Union Police Mission in Bosnia and Herzegovina“, 

oficiální internetové stránky EU, http://www.eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/eupm-

bih/pdf/25062012_factsheet_eupm-bih_en.pdf, staženo 17. 4. 2017 
35 „Missions and operations: EUPAT“, oficiální internetové stránky EU, 

http://www.eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/eupat/index_en.htm, staženo 17. 4. 2017 
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3. REFORMA KOSOVSKÉ POLICIE – ROLE UNMIK, 

OBSE A EULEX 
 

Vytvořit v Kosovu fungující policii bylo od počátku působení mezinárodních sil 

velkou prioritou. Cílem celého procesu byl vznik nezávislé, důvěryhodné a profesionální 

kosovské policie (KPS).36 Nedílnou součástí úspěšného dosažení tohoto cíle je zastoupení 

menšin v řadách kosovských policistů. Policie splňující tyto atributy má kromě zajišťování 

bezpečnosti v zemi jako vedlejší efekt své práce ještě jeden velmi důležitý přínos pro 

společnost. Zapojením dříve znesvářených skupin lidí, v tomto případě kosovských Albánců 

a kosovských Srbů, do společné práce v řadách policie, je klíčovou součástí prevence 

znovuvypuknutí konfliktu, protože společnost v takové spolupráci vidí vzor a zároveň 

potvrzení, že konflikt se podařilo zažehnat, či alespoň symbol budoucího úspěchu. Tento 

princip samozřejmě neplatí pouze pro policii, ale také pro ostatní instituce. 

Znovu od základů vybudovat zcela novou policii je ale časově náročný úkol. Proto 

bylo v době po ukončení konfliktu v Kosovu třeba výrazného zapojení mezinárodních 

organizací, aby prozatímně práci policie suplovaly. Jejich zapojení se promítá i do plánu 

policejní reformy, která byla rozvržena do tří fází. Hlavními aktéry první fáze byly KFOR 

a policie UNMIK. Výkonem policejní práce byly pověřeny jednotky KFOR. Tato fáze 

reformy předpokládala postupné předávání zodpovědnosti za činnosti příslušející policii od 

KFOR policii UNMIK.  

Začátek druhé fáze je ohraničený stavem, kdy UNMIK již má veškerou zodpovědnost 

v oblasti policie a justice a policie UNMIK zastává veškerou policejní práci, a je tedy již také 

ozbrojena. Ve druhé fázi má UNMIK vytvořit KPS, jejíž etnické složení bude respektovat 

složení obyvatelstva. Příslušníci KPS projdou jak teoretickým, tak praktickým výcvikem. 

Cílem je vytvořit policii s efektivní vnitřní strukturou, která bude vycházet z mezinárodních 

demokratických standardů. 

                                                           
36 Kosovo Police Service 
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Ve třetí fázi se počítá s již plnohodnotnou KPS, která převezme zodpovědnost za 

policejní práci, zatímco UNMIK bude zastávat roli pozorovatele a poradce a i nadále bude 

zajišťovat výcvik policistů.37 

 

3.1 První kroky – spolupráce KFOR a UNMIK 

Jak již víme, po ukončení konfliktu v Kosovu zastávaly práci policie jednotky KFOR. 

Policie UNMIK však měla neméně důležitý úkol. Sloužila jako poradce pro příslušníky 

KFOR, kteří nebyli policisté, ale vojáci. Jak už jsem naznačila v kapitole věnující se roli 

policie v OSN, práce vojáka a policisty je odlišná. Liší se způsobem komunikace, situacemi, 

do kterých se při výkonu práce policisté a vojáci dostávají, a také v přístupu k lidem, se 

kterými interagují. Voják je zvyklý mít proti sobě nepřítele, zatímco policista musí jednat se 

zločinci, s oběťmi zločinu i s běžnými občany. Z těchto důvodů bylo v zájmu všech, aby 

první fáze reformy proběhla co nejdříve a práce se ujali profesionální policisté UNMIK. První 

týdny po ukončení války byly náročné z hlediska personálních kapacit, jejichž nedostatečný 

počet komplikoval zajištění bezpečnosti v zemi. KFOR postupně rozšiřoval počet vojáků, 

rostl také počet policistů UNMIK, i tak ale bylo nutné vyžádat přeložení příslušníků civilní 

policie UNMIK, kteří do té doby byli nasazeni na území Bosny a Hercegoviny. Generální 

tajemník OSN vyzval ty členské státy, které se rozhodly poskytnout lidské zdroje k působení 

v policii UNMIK, aby tak učinily v co nejkratší možné době. Zdůraznil také, že jejich včasné 

zapojení je nezbytné pro zastavení bezpráví, které v některých částech Kosova stále panuje.38 

Problémem policie UNMIK však nebyly jen personální, ale také materiální nedostatky. 

Zpočátku neměla dostatečně vybavené kanceláře, nedisponovala dostatečným počtem 

vozidel ani zbraní.39 Nedostatek zbraní nepředstavoval problém během první fáze policejní 

reformy, kdy policejní práci vykonávaly jednotky KFOR, protože v té době ještě neměli 

policisté UNMIK být ozbrojeni. Protože ale první fáze trvala jen několik týdnů, problém se 

                                                           
37 „Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Mission in Kosovo S/1999/779“, oficiální 

internetové stránky OSN, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/1999/779“, staženo 15. 4. 

2017 
38 Ibid. 
39 Thomas Feltes, „Peacebuilding and Police Reform in the New Europe: Lessons from Kosovo“,  Archivos de 

Criminología, Seguridad Privada y Criminalística, č. 1:26 (2008), str. 11 
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brzy stal aktuální. Hovoříme-li o ozbrojení policistů, dodejme, že policisté přeložení z Bosny 

a Hercegoviny ozbrojeni nebyli. 

Druhá fáze, tedy převzetí pravomocí vykonávat policejní práci policií UNMIK, se 

pochopitelně neměla odehrát ze dne na den, ale postupně, s nárůstem počtu policistů 

UNMIK. Ve druhé fázi reformy docházelo mezi KFOR a policií UNMIK k výměně rolí 

oproti fázi první – policejní prací byla pověřována policie UNMIK, zatímco KFOR začala 

sloužit jako její podpora, a to převážně na hranicích Kosova a také v Prištině, kde byla vysoká 

kriminalita – docházelo zde k asi 1/3 zločinů v Kosovu.40 Právě Priština byla jedním 

z prvních míst, kde policie UNMIK převzala pravomoci od KFOR. Pokroky v počátcích 

druhé fáze byly zpomalovány dvěma hlavními faktory. Prvním byl stále přetrvávající 

nedostatečný počet policistů UNMIK. Potřebného počtu personálu, který byl zhruba 4 500 

osob, se podařilo dosáhnout až na konci roku 2001,41 tedy po více než dvou letech od 

příchodu prvních mezinárodních policistů do Kosova.42 Problém s nedostatkem policejního 

personálu byl zhoršen ještě faktem, že policisté často vykonávali i činnosti, které jim zcela 

nepříslušely, ale zároveň nebyl v Kosovu jiný orgán, který by je vykonával. Jednalo se 

například o činnosti jako je hlídání bank a dalších institucí, asistence při převozech hotovosti 

či doprovázení humanitárních konvojů. Prioritou UNMIK se proto stalo vytvoření jednotek 

mimo policejní strukturu, které budou tyto nepolicejní bezpečnostní služby poskytovat, což 

se během druhého roku působení mise v kosovu podařilo a mezinárodní policie se tak mohla 

věnovat skutečně policejní práci. Paradoxem bylo, že ačkoliv policie UNMIK trpěla 

nedostatkem personálu, zároveň nebyla schopná dostatečně rychle zajistit ubytovací kapacity 

pro nové policisty, kteří přicházeli do Kosova. 

Druhým problémem, vlivem kterého docházelo ke zpomalení postupu v předávání 

policejních pravomocí misi UNMIK, byla nestabilní bezpečnostní situace v Kosovu. 

Uveďme příklad. V roce 2000 už policie UNMIK disponovala policejními pravomocemi 

v regionech Priština a Prizren, částečně i v ostatních regionech, tedy Mitrovica, Gnjilane 

                                                           
40 „Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Mission in Kosovo S/1999/987“, oficiální 

internetové stránky OSN, https://unmik.unmissions.org/sites/default/files/old_dnn/S-1999-987.pdf, staženo 

10. 4. 2017 
41 „Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Mission in Kosovo S/2001/218“, oficiální 

internetové stránky OSN, https://unmik.unmissions.org/sites/default/files/old_dnn/S-2001-218.pdf, staženo 

10. 4. 2017 
42 První mezinárodní policisté byli v Kosovu nasazeni v červenci 1999. 
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a Peći.43 Po vypuknutí nepokojů ve městě Mitrovica byla na toto místo přesunuta část 

policistů UNMIK z míst v regionu Peći, kde již měli převzaté policejní pravomoci. Tito 

policisté pak byli nahrazeni jednotkami KFOR až do doby, než se počet policistů UNMIK 

v regionu vrátil opět do původního stavu. Zároveň během nepokojů v Mitrovici disponovaly 

policejními pravomocemi jednotky KFOR, stejně jako pokaždé, když vypukly závažnější 

nepokoje.  

Spolupráce policie UNMIK a jednotek KFOR byla úzká a jak jsme si vysvětlili 

v předchozím odstavci, dokázala se operativně přizpůsobit aktuální situaci. I v oblastech, kde 

policejní pravomoci náležely jednoznačně jedné nebo druhé organizaci, spojovaly svoje síly, 

bylo-li třeba, například při dohledu nad veřejnými akcemi s velkou účastí, zajištění 

bezpečnosti v období voleb, což je zvlášť kritická situace, nebo při akcích na ochranu menšin 

apod. K poslední jmenované činnosti zřídila policie UNMIK v rámci své vnitřní struktury 

zvláštní jednotku, která se v součinnosti s KFOR soustředila na prevenci a vyšetřování 

etnicky motivovaných násilných činů. Velmi krátce po příchodu do Kosova započaly KFOR 

a policie UNMIK spolupráci také v boji proti obchodu se zbraněmi a organizovanému 

zločinu. Na této činnosti se za UNMIK podílely zvláštní jednotky, které byly jednou ze tří 

hlavních složek policie UNMIK. Jednalo se o polovojenské jednotky, vycvičené pro nasazení 

v situacích s vysokým rizikem (například násilné protesty, ochrana pracovníků OSN, 

zatýkání nebezpečných osob ad.). Součástí těchto zvláštních jednotek byla i jednotka 

využívající psy cvičené k vyhledávání zbraní a drog. Do těchto jednotek zpočátku nebyli 

zapojeni příslušníci nově vznikající KPS. Dalšími dvěma složkami policie UNMIK byla 

civilní policie a pohraniční policie, která působila na hranicích a hraničních přechodech 

a dohlížela na dodržování imigračních zákonů. Pohraniční policie začala postupně přebírat 

od KFOR zodpovědnost za dozor nad hraničními přechody v roce 2002.  

Policie UNMIK začala po několika měsících své přítomnosti v Kosovu najímat 

pracovníky z řad místních, díky kterým se jí dařilo lépe komunikovat s kosovskými občany 

a budovat si tak u nich větší důvěru. Zároveň kladla velký důraz na edukaci všech svých 

pracovníků v problematice dodržování lidských práv, aby nedocházelo k situacím, které by 

křehkou důvěru, pomalu budovanou krok za krokem, zničilo. 

                                                           
43 Rozdělení regionů viz Obrázek 2. 
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Začátek druhé fáze reformy kosovské policie neměl nakonec tak jasné ohraničení, jak 

bylo naplánováno, protože vytváření KPS probíhalo současně s přebíráním některých 

pravomocí policií UNMIK od KFOR. Provázání všech tří fází bude krátce věnován prostor 

v kapitole Formování KPS za účasti UNMIK a OBSE. Nejdřív se ale zaměřme na instituci, 

která byla pro zformování KPS klíčová, a tou je Kosovská policejní škola. 

 

3.2 Kosovská policejní škola 

Do procesu vytvoření kosovské policie byla od počátku pevně zapojena i OBSE, 

jejímž úkolem bylo zřídit a vést policejní školu pro výcvik budoucích příslušníků KPS.44 

OBSE školu vybudovala ve městě Vučitrn/Vushtrri v prostorech bývalé policejní akademie 

a do konce roku 2000 zřídila ještě regionální výcviková centra v regionech Peći, Gnjilane 

a Prizren, která poskytovala navazující pokročilý výcvik a přípravu. OBSE prokázala velmi 

dobrou výkonnost. Nejen že byla schopna v řádu týdnů uvést policejní školu do provozu, ale 

během prvního náboru zpracovala žádosti více než 19 500 uchazečů. 400 z nich postoupilo 

do užšího výběru, z něhož vzešlo 176 prvních kadetů, kteří nastoupili výcvik již v září 1999. 

Přijímací proces, který také zajišťovala OBSE společně s UNMIK, byl komplexní. 

Základními požadavky na uchazeče byly věk mezi 21 a 56 lety, ukončené střední vzdělání 

a kosovské občanství. Zájemci postoupivší do užšího výběru museli absolvovat osobní 

pohovor, písemnou zkoušku, psychologický test, test fyzické způsobilosti a lékařské 

vyšetření. Součástí bylo i důkladné prověření každého uchazeče, aby byly vyloučeny osoby 

s vazbami na extremisty. V této činnosti musela mezinárodní organizace čelit zásadnímu 

zpomalujícímu faktoru, a to, že během války byla ztracena řada relevantních dokumentů, 

které byly potřeba k prověření minulosti uchazečů. 

Prvních 6 týdnů základního výcviku probíhalo v rámci policejní školy, kde působilo 

150 instruktorů z řad OBSE, dále museli kadeti absolvovat přímo navazující 19týdenní 

výcvik v terénu s policisty UNMIK a 80 hodin další teoretické výuky.45 Poté byli způsobilí 

vykonávat policejní práci. V první části výcviku získávali kadeti základní policejní 

                                                           
44 „Decision No. 305“ oficiální internetové stránky OBSE, http://www.osce.org/pc/28795?download=true, 

staženo 10. 4. 2017 
45 „Implementation of Police-Related Programmes Lessons Learned in South-Eastern Europe“, oficiální 

internetové stránky OBSE, http://www.osce.org/secretariat/35659?download=true, staženo 115. 4. 2017 
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dovednosti – jak provádět hlídkování, vyšetřování, shromažďování důkazů, jak řídit silniční 

provoz a provádět dopravní kontroly, osvojovali si schopnost obrany a použití síly, použití 

střelných zbraní, poskytnutí první pomoci, studovali také zákony související s výkonem 

policejní služby. Postupně se rozložení výcviku změnilo. V roce 2002 byla první část výcviku 

prodloužena o dva týdny, o rok později o další čtyři, tedy na dvanáct týdnů. Do 12týdenního 

výcviku byly zahrnuty kurzy, které zpočátku do výuky zařazeny nebyly. Jedním z nich byl 

kurz komunikace, další se týkaly problematiky obchodu se ženami, domácího násilí a 

organizovaného zločinu. Druhá část výcviku se zkrátila na 3 týdny. Od ledna 2004 došlo 

k poslední zásadní změně výuky pod vedením OBSE, a to prodloužení první i druhé části na 

20 týdnů, přičemž se počítalo s otevřením výukového programu dvakrát v kalendářním roce 

a 350 kadety v každém z nich.46 Tyto změny rozložení výcviku reflektují stanovení priorit – 

v době krátce po ukončení konfliktu žádní kosovští policisté nefungovali a bylo potřeba, aby 

se co nejdříve v terénu objevili a v očích obyvatel Kosova stoupla důvěryhodnost policie, 

která není složená pouze ze zahraničních pracovníků.47 Během čtyř let bylo vycvičeno a 

nasazeno zhruba 5 500 příslušníků policie,48 příprava dalších policistů se tedy mohla více 

zaměřit na vzdělávání mimo terén a zahrnout například zmíněné teoretické kurzy. V obou 

částech výcviku byl od počátku kladen velký důraz na edukaci v oblasti dodržování lidských 

práv. Škola nabízela také řadu rozšiřujících kurzů jak pro frekventanty školy, tak pro již 

certifikované policisty. Charakter těchto kurzů se měnil v reakci na to, jak se KPS vyvíjela a 

profesionalizovala, a také na aktuální situaci v zemi. V prvních letech se jednalo především 

o kurzy zaměřené na konkrétní oblast policejní práce (dopravní, protidrogová ad.), brzy byly 

přidány také kurzy potřebné pro získání vyšší hodnosti nebo práce instruktora v policejní 

škole. Absolventi specializovaných kurzů se stávali součástí nejlepších vyšetřovacích 

jednotek vedených policií UNMIK, kde získávali cenné zkušenosti pro budoucí samostatnou 

práci. Po nepokojích, které vypukly v Kosovu v roce 2004, spustila škola kurzy, které měly 

policisty na takové situace připravit. Koncem prvního desetiletí už můžeme v nabídce kurzů 

najít i takové, jež se specializovaly na organizovaný zločin, ilegální migraci a obchod s lidmi 

                                                           
46 „Implementation of Police-Related Programmes Lessons Learned in South-Eastern Europe“ 
47 Oya Dursun-Ozkanca a Katy A. Crossley-Frolick, „Security Sector Reform in Kosovo: the Complex 

Division of Labor between the EU and Other Multilateral Institutions in Building Kosovo´s Police Force“, 

European Security, č. 2 (2012), str. 240 
48 „UNMIK: Pillar 1 – Police and Justice, Presentation Paper“  
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a dále také už vyloženě kriminalistické kurzy, rozšiřující schopnosti policistů o znalosti 

různých vyšetřovacích metod. 

Stále se zvyšující počet absolventů policejní školy ne vždy odpovídal stanovenému 

plánu. Během prvního roku provozu měly školu absolvovat 3 000 kadetů,49 bylo jich nicméně 

pouze 1 977. Další cíl byl do června 2001 dosáhnout počtu 4 200 policistů KPS, bylo jich 

však o téměř 400 méně. Do konce roku 2002 se předpokládalo zvýšení celkového počtu 

příslušníků KPS na 6 000, ale v daném termínu jich opět bylo o zhruba 400 méně.50, 51 Kde 

můžeme najít důvody tohoto rozporu mezi plánem a skutečnou situací? Za prvé v již 

zmíněných potížích v procesu prověřování uchazečů o studium na policejní škole. Druhým 

vážným důvodem byl nezájem ze strany kosovských Srbů o práci v KPS, který byl částečně 

pokračováním nepřátelství mezi kosovskými Albánci a kosovskými Srby, částečně 

důsledkem špatné bezpečnostní situace v zemi, kdy i cesta do zaměstnání v některých částech 

Kosova představovala bezpečnostní riziko, stejně tak cesta do policejní školy.52 Třetí důvod 

spočíval v nedostatečném počtu srbsky hovořícího personálu policejní školy, který se 

nedařilo zajistit ani z řad mezinárodních pracovníků, a kvůli výše uvedenému druhému 

problému ani z řad kosovských Srbů. Významný vliv měl i snižující se rozpočet OBSE na 

kosovskou misi. Zatímco v roce 1999 bylo vyčleněno více než 75,1 milionů eur,53 

v následujících letech postupně klesal až na 39 milionů eur pro rok 2003.54 V následujících 

letech, až na výjimku mezi lety 2004 a 2005, kdy rozpočet klesl o zhruba 8,5 milionu eur,55,56 

už nebylo snižování finančních prostředků určených pro kosovskou misi skokové, ale 

korespondovalo s tím, že kosovské instituce postupně přebíraly od OBSE odpovědnost a díky 

nárůstu kvalifikovaného kosovského personálu ubývalo pracovníků OBSE. I přes tyto 

                                                           
49 „Annual Report on OBSE Activities 1999“, oficiální internetové stránky OBSE, 

http://www.osce.org/secretariat/14539?download=true, staženo 10. 4. 2017  
50 „Police Education and Development“, oficiální internetové stránky OBSE, 

http://www.osce.org/kosovo/37595?download=true, staženo 10. 4. 2017 
51 „Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Mission in Kosovo S/2001/565“ 
52 Ibid. 
53 „Annual Report on OBSE Activities 1999“ 
54 „Annual Report on OBSE Activities 2003“, oficiální internetové stránky OBSE , 

http://www.osce.org/secretariat/13580?download=true 
55 „Annual Report on OBSE Activities 2004“, oficiální internetové stránky OBSE, 

http://www.osce.org/secretariat/14430?download=true, staženo 10. 4. 2017 
56 Annual Report on OBSE Activities 2005“, oficiální internetové stránky OBSE, 

http://www.osce.org/secretariat/18847?download=true, staženo 10. 4. 2017 
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problémy se dařilo postupně navyšovat počty srbských kadetů, a to především díky intenzivní 

informační a propagační kampani, kterou organizovala OBSE.  

Proces výuky a výcviku budoucích policistů byl již stabilizovaný, OBSE se proto 

mohla zaměřit na zkvalitnění vnitřní struktury školy. V roce 2006 se Kosovská policejní 

škola stala součástí nově vzniklého Centra pro studium a rozvoj veřejné bezpečnosti (Kosovo 

Centre for Public Safety, Education and Development), jehož existence byla zakotvena 

v nově přijatém zákoně o policii. Centrum kromě výcviku budoucích policistů zajišťovalo 

také přípravu hasičů a záchranářů. 

V roce 2004, kdy v Kosovu vypukly velké etnické nepokoje, vyvstal na povrch 

zásadní problém, jehož řešení se do značné míry ujala policejní škola. Jednalo se radikalizaci 

mládeže, která se těchto nepokojů účastnila. Škola proto začala organizovat osvětové aktivity 

pro mladé lidi, při nichž jim přibližovala práci policie a vysvětlovala, jak přistupovat ke 

konfliktům, jak se v konfliktních situacích zachovat. Toto propojení policie a mládeže 

zároveň podporovalo vybudování důvěry veřejnosti v policii. 

V roce 2008 převzaly veškeré řízení Centra pro studium a rozvoj veřejné bezpečnosti 

kosovské instituce a pod svou správu ho dostalo ministerstva vnitra, ale OBSE i nadále 

zajišťovala část policejního výcviku a pomáhala Centru určit jeho směřování a rozvoj 

a zlepšit vzdělávací programy tak, aby dosáhlo evropských vzdělávacích standardů a splnilo 

podmínky pro udělení mezinárodní akreditace. V roce 2011 centrum změnilo název na 

Kosovská akademie veřejné bezpečnosti, pod nímž funguje dodnes. 

 

3.3 Formování KPS za účasti UNMIK a OBSE 

Vytvoření plnohodnotné kosovské policie bylo jednou z hlavních priorit mise 

UNMIK a OBSE. Klíčové na nově vznikající policii bylo, aby v ní byly zastoupeny menšiny. 

Cíl, kterého se mělo dosáhnout, byl 15% podíl zástupců minorit. Plán byl vytvořit policii 

složenou z 10 000 příslušníků,57 která bude schopna zajistit policejní práci v plném rozsahu, 

                                                           
57 „Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Mission in Kosovo S/2002/62“, oficiální 

internetové stránky UNMIK, https://unmik.unmissions.org/sites/default/files/old_dnn/S-2002-62.pdf 
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zjednodušeně řečeno od běžných pochůzek až po kriminalistické vyšetřování nejzávažnějších 

činů, a to za kompletního velení příslušníků KPS. 

Necelý rok poté, co první kadeti absolvovali policejní školu, dosáhl počet příslušníků 

KPS 4 00058 a začal proces transformace KPS v samostatně fungující policii. Jeho průběh 

byl rozdělen do čtyř fází, ve kterých se KPS posouvá po žebříčku hierarchie a přebírá od 

policie UNMIK velení vždy na vyšší úrovni než ve fázi předcházející. První stupněm je 

samostatné provádění hlídek, následně se přes velení malým jednotkám a velicí pozice 

střední úrovně dostane až do nejvyššího velení.59 Hned od první fáze, kdy se KPS začíná 

v terénu pohybovat samostatně bez doprovodu mezinárodní policie, bylo potřeba dbát na 

správnou komunikaci s veřejností, aby KPS přijala, a to hlavně v regionech obývaných Srby, 

kteří často nechtěli respektovat kosovské autority. Případným problémům měla pomoci 

předejít etnická diverzita KPS. Realistický pohled je však takový, že je mohla pomoci spíše 

zmírnit, než jim zcela zamezit. 

KPS byla tvořena dvěma složkami – policejní a složkou poskytující bezpečnostní 

služby.60 Tyto dvě složky se lišily pravomocemi. Zatímco příslušníci první složky byli 

ozbrojení a disponovali právem zadržet a zatknout, příslušníci druhé skupiny tato práva 

neměli a nebyli ani ozbrojení. Pracovali především jako ostraha ve státních objektech 

a vzhledem ke svým omezeným pravomocem často spolupracovali s policejní složkou KPS. 

Tento text bude věnován jen policejní složce KPS. 

V ranné fázi vytváření KPS se čerství absolventi policejní školy připojovali 

k policejním jednotkám UNMIK, se kterými sloužili. Nejdříve k běžným hlídkám, postupem 

času i k pohraničním a speciálním jednotkám. Samostatně začali příslušníci KPS hlídkovat 

už v roce 2002 a byli už schopní sami vyšetřovat některé přestupky, například dopravní 

nehody. Na hranicích sloužili s policisty UNMIK, kteří v době, kdy postupně přebírali od 

KFOR dohled nad hranicemi a hraničními přechody, současně část těchto pravomocí 

předávali KPS. Zde můžeme pozorovat prolínání druhé a třetí fáze reformy KPS. V některých 

případech dokonce došlo k předání kompetencí od KFOR přímo KPS a UNMIK byla jako 

                                                           
58 „Police Education and Development“ 
59 „Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Mission in Kosovo S/2001/218“ 
60 Security Service Division 



23 
 

mezičlánek vynechána. Mimo kompetencí na hranicích se jednalo například o dohled 

u náboženských staveb a míst spojených s kulturou některé ze znesvářených etnických 

skupin. Na konci roku 2002 došlo k předání prvních dvou policejních stanic pod kompetence 

KPS, v dalším roce KPS převzala dalších osm. UNMIK po předání stanic figuroval už jen 

jako poradce pro KPS. KPS přebírala i regionální velení. Do roku 2006 KPS převzala velení 

ve čtyřech z pěti kosovských regionů, včetně všech policejních stanic v těchto regionech. 

Rok 2006 byl ve znamení předávání kompetencí. Lze se domnívat, že se tak dělo proto, že 

v té době se vážně diskutovalo o budoucím statusu Kosova, a předání řízení policie (a dalších 

institucí) Kosovu, by usnadnilo přechod na jakoukoliv formu samostatnosti. KPS tak 

převzala kromě vyšetřování válečných zločinů, ochrany svědků a správy hraničních přechodů 

– a i ty začala postupně přebírat – téměř všechny kompetence. 

V regionu Mitrovica ale stále působila policie UNMIK a jednotky KFOR. Tato oblast 

s většinovým zastoupením Srbů nebyla nakloněna přítomnosti kosovské policie a vytvářela 

si vlastní paralelní policejní strukturu financovanou z Bělehradu. Přestože se podařilo 

domluvit zastavení financování paralelní „policie“ a dosadit KPS i na sever Kosova, musela 

být přítomna i policie UNMIK. Paralelní „policie“ navíc zcela nezmizela. Při každé krizové 

situaci, jakými byly občanské nepokoje nebo spory mezi Kosovem a Srbskem, zavládla 

atmosféra, kdy KPS byla v srbských regionech nežádoucí a její práci přebírala policie 

UNMIK, případně se zapojovaly i jednotky KFOR.  

Jak se KPS postupně profesionalizovala, a to jak praktickou zkušeností, tak kurzy, 

které jsou zmíněné v předcházející podkapitole, vznikaly v rámci KPS specializované 

jednotky. Ty sice ještě nepracovaly samostatně, ale stále společně s policií UNMIK, byly 

však důkazem, že KPS má ambici stát se poskytovatelem komplexních policejních služeb. 

Byly tak zřízeny jednotky sloužící k ochraně vládních představitelů, jednotky psovodů nebo 

dopravní jednotky.  

Nepokoje v Kosovu v roce 2004 daly vyniknout jak rostoucí síle, tak zároveň slabině 

KPS. Většina zasahujících policistů prokázala profesionalitu, nicméně u části z nich se 

projevilo selhání. Někteří „pouze“ nevykonávali svoje povinnosti, jiní se však aktivně 

podíleli na násilnostech probíhajících během nepokojů. Pro porušení povinností bylo 
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vyšetřováno přibližně 100 policistů.61 Nejedná se sice o vysoké číslo, ale právě toto jsou 

faktory, které významně ovlivňují důvěru veřejnosti v policii a její práci, pochopitelně 

negativně. Dalšími nedostatky, které se díky nepokojům projevily, byla zaprvé nedostatečná 

materiální vybavenost pro takové situace a zadruhé nedostatečná příprava policistů. Oba se 

podařilo během několika následujících měsíců odstranit – první doplněním potřebného 

vybavení, druhý otevřením kurzů zaměřených na občanské nepokoje. Kurzy zajišťovala 

policejní škola a do konce roku 2005 ho absolvovalo více než 1 200 příslušníků KPS.62 

V neposlední řadě měly nepokoje dopad také na předávání policejních stanic do správy KPS. 

Postup se nezpomalil, ale bylo nutné odložit předání stanic v místech, kde panovala neklidná 

situace, a upřednostnit jiné. 

V KPS byly nastavené vnitřní mechanismy na řešení případů pochybení policistů, 

které umožňovaly provinilce suspendovat nebo je potrestat formou platových srážek, ale 

s tím, jak počet policistů rostl, vyvstala potřeba vytvoření kontrolního orgánu, který by byl 

nezávislý, transparentní, dohlížel by na práci policie a posuzoval její efektivitu a vyšetřoval 

stížnosti na pochybení příslušníků KPS.63 Tímto orgánem měl být policejní inspektorát, který 

si za jeden z hlavních úkolů kladl snížení míry korupce v KPS. Zdůrazněme, že taková 

instituce byla pro poválečný Balkán zcela ojedinělá. Proces příprav inspektorátu začal v roce 

2005, v říjnu 2007 inspektorát převzal kompetence vyšetřovat všechny stížnosti na práci 

policie. První roky měla významný podíl na fungování inspektorátu OBSE. V roce 2012 byl 

již inspektorát plně samostatný a profesionální a OBSE ukončila svůj program na podporu 

jeho rozvoje. O tři roky později byly otevřeny tři regionální pobočky inspektorátu, kde bylo 

možné podávat stížnosti.64 Ačkoliv byl inspektorát kritizován pro nedostatečný počet 

pracovníků a byla zpochybňována jejich dostatečná kompetentnost,65 ustavení této instituce 

                                                           
61 „Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Mission in Kosovo S/2004/613, oficiální 

internetové stránky UNMIK, https://unmik.unmissions.org/sites/default/files/old_dnn/S-2004-613.pdf, 

staženo 5. 5. 2017 
62 „Annual Report on OBSE Activities 2005“ 
63 Ibid. 
64 „Commission Staff Working Document – Kosovo 2016 Report“, oficiální internetové stránky EU, 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-

enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_kosovo.pdf, staženo 10. 4. 2017 
65 International Crisis Group, „The Rule of Law in Independent Kosovo“, Europe Report N°204, 2010, 

https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/204-the-rule-of-law-in-independent-kosovo.pdf, staženo 17. 4. 2017 
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bylo jedním z důležitých kroků k posílení důvěry veřejnosti v policii a zřízení regionálních 

poboček tyto snahy ještě zintenzivňovalo. 

Zaměřme se nyní na další aktivity, podporované především OBSE, které měly 

pomoci vytvořit pozitivní postoj ke KPS. Jednalo se o aktivity spadající do konceptu 

community policing. Byla zřízena řídící skupina, která koordinovala a dohlížela na činnosti 

související s navázáním komunikace s občany a jejich zapojením do zajišťování bezpečnosti. 

Na lokálních úrovních byly zřizovány skupiny tvořené zástupci místních samospráv, občanů 

a KPS, které se pravidelně scházely. Součástí community policing byla i práce s dětmi, ať už 

formou přednášek ve školách, nebo různých kurzů pro děti (např. dopravní cvičení). 

Příslušníci KPS absolvovali speciální kurzy, ve kterých byli na takto blízkou spolupráci 

připravováni. Velký vliv na zvýšení důvěry v policii měl i fakt, že městská zastupitelstva se 

podílela na výběru velitele místní policejní stanice. 

Navyšování personálního stavu KPS začínalo v roce 1999, jak víme, od nuly. Do roku 

2016 počet policistů narostl až na 9 500, což představuje zhruba 530 policistů na 100 000 

obyvatel.66 Tento počet je srovnatelný se Španělskem, které vede ve statistice zemí EU 

poměru počtu policistů na počet obyvatel.67 Porovnáme-li však také míru kriminality v obou 

zemích, zjistíme, že kosovští policisté se musí potýkat s větším množství kriminálních činů 

– Španělsko je v žebříčku kriminality mezi evropskými zeměmi na 24. místě, zatímco 

Kosovo na 8.68 Přes počáteční překážky v podobě malého zájmu kosovských Srbů o studium 

policejní školy a policejní práci se dařilo poměrně rychle zvýšit zastoupení srbské menšiny 

v KPS, jak můžeme vidět v tabulce č. 1. Z té je také dobře viditelné, že během roku 2002 

přesáhl počet příslušníků KPS počet policistů UNMIK a UNMIK začal postupně svou úlohu 

v zajištění policejní práce redukovat. K dramatickému úbytku policistů UNMIK došlo 

logicky v době, kdy OSN předávala kompetence do rukou evropské mise EULEX.    

 

                                                           
66 „Commission Staff Working Document – Kosovo 2016 Report“  
67 Novinky.cz, „Policie za čtvrt století nabobtnala o čtvrtinu. A bobtnat bude dál“, 13. 7. 2016, 

https://www.novinky.cz/krimi/409079-policie-za-ctvrt-stoleti-nabobtnala-o-ctvrtinu-a-bob tnat-bude-dal.html, 

staženo 30. 3. 2017  
68 „Europe: Crime Index by Country 2015“, Numbeo.com,  

https://www.numbeo.com/crime/rankings_by_country.jsp?title=2015&region=150, staženo 17. 4. 2017 
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3.4 EULEX – poslední mezinárodní aktér? 

Z předchozích kapitol můžeme pozorovat, že v době, kdy do Kosova vstoupila mise 

EULEX, byla podstatná část reformy KPS, jejíž název byl po vyhlášení nezávislosti Kosova 

zkrácen na prosté Kosovská policie (KP), už hotová. K předání pravomocí došlo podepsáním 

memoranda mezi UNMIK a EULEX. Obě mise uzavřely také dohodu o prodeji části 

vybavení, které už pro UNMIK v souvislosti s předáním kompetencí nebylo potřebné, misi 

EULEX. Protože předání bylo naplánované, nedoprovázely ho žádné zásadní problémy, 

kromě zpoždění nástupu EULEX, které bylo zapříčiněno neshodami uvnitř EU ve věci 

statusu Kosova a očekávatelným nesouhlasem Srbska, pro které byl nástup mise EU 

v nesouladu s rezolucí č. 1244. Mise dosáhla plného plánovaného personálního stavu 

v dubnu 2009, ale dle plánu se tak mělo stát už v červnu 2008. 69, 70 S nevolí se EULEX setkal 

také ze strany kosovských Srbů, kteří rovněž rozmístění evropské mise zpočátku odmítali a 

byli ochotní komunikovat pouze prostřednictvím mise UNMIK. 

Reforma policie ale stále nedosáhla konečného stavu, který je charakteristický tím, 

že policie je schopná pracovat bez mezinárodního zásahu nebo podpory.71 EULEX měla, co 

se policie týká, funkci převážně poradní, monitorovala práci KP a podílela se na jejím rozvoji 

předáváním znalostí.72 Zároveň ale EULEX nebyla zcela bez výkonných pravomocí. 

Ve výjimečných případech měla oprávnění zasáhnout jako podpora KP,73 exekutivní mandát 

měla také v oblasti zpravodajských služeb a vyšetřování zločinů.74 Hlavním úkolem mise 

bylo kosovskou policii vyladit v dobře fungující instituci. V tu chvíli už šlo o vylepšení 

sofistikovaných policejních postupů pro komplikovaná vyšetřování,75 jejichž rozbor 

                                                           
69 Oya Dursun-Ozkanca a Katy A. Crossley-Frolick, „Security Sector Reform in Kosovo: the Complex 

Division of Labor between the EU and Other Multilateral Institutions in Building Kosovo´s Police Force“, 

European Security, č. 2 (2012), str. 241 
70 „ESDP Presidency Report June 2009“, oficiální internetové stránky EU, 

http://www.eda.europa.eu/docs/documents/Presidency_Report_on_ESDP_as_approved_by_the_Council_on_

15_June_2009.pdf, staženo 5. 5. 2017 
71 „Eulex Programme Report 2009“, oficiální stránky EULEX, http://www.eulex-

kosovo.eu/eul/repository/docs/EPR_2009_2.pdf, staženo 17. 4. 2017  
72 Pro soubor těchto funkcí se používá zkratka MMA – Monitoring, Mentoring and Advising. 
73 Erika De Wet, „The Governance of Kosovo: Security Council Resolution 1244 and the Establishment and 

Functioning of Eulex, The American Journal of International Law, No. 1 (2009): 92, 

https://www.jstor.org/stable/20456723?seq=10#page_scan_tab_contents, staženo 17. 4. 2017 
74 Andrea Lorenzo Capussela, State Building in Kosovo – Democracy, Corruption and EU in the Balkans 

(London-New York, 2015), str. 114 
75 Finanční podvody, obchod s drogami, organizovaný zločin ad. 
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přesahuje záměr i rozsah této práce, proto zde pouze identifikuji nedostatky, které v KP 

přetrvávaly v době rozmístění mise EULEX. Hlavním problémem byla špatná komunikace 

napříč strukturou KP, která práci policie ubírala na efektivitě. Negativní dopad měla na práci 

v rámci community policing. Prioritou mise EULEX bylo pokračovat v nastaveném trendu 

navazování blízkého kontaktu mezi policií a veřejností, ale efektivněji, než bylo činěno do té 

doby. Byl proto vytvořen nový plán, jak postupovat a jak řádně připravit příslušníky KP 

k výkonu souvisejících činností. Vlivem špatné komunikace se ale implementace plánu 

zastavila u vyššího velení, a nedospěla až k nejdůležitějšímu místu, tedy k těm, kteří měli 

práci vykonávat. Situaci vyřešila EULEX tím, že se jí ujala a dotáhla proces implementace 

plánu sama.76 

Brzy po vyhlášení nezávislosti se ukázalo, že některé organizační jednotky KP nemají 

vyvinuté strategie pro fungování a struktury vedení.77 Tyto problémy mohou být důsledkem 

rychlého předání kompetencí tehdejší KPS v době blížícího se rozhodnutí o statusu Kosova. 

Práce EULEX byla znesnadněná také situací, která v Kosovu panovala v době, kdy 

se mise rozmísťovala, tedy v měsících následujících po vyhlášení nezávislosti. U kosovských 

Srbů vyvolalo vyhlášení nezávislosti nevoli, která v kombinaci s tlakem ze strany srbských 

autorit vedla k tomu, že příslušníci KP na severu Kosova přestali komunikovat s velením 

v Prištině a několik stovek kosovských Srbů v dalších částech země bojkotovalo práci 

v KP.78 Těm byla ze strany Srbska slíbena finanční kompenzace za ušlé mzdy. Ve 

výkonu policejní práce se v té době musela znovu ve větší míře angažovat mise UNMIK 

a následně také EULEX. V důsledku vyjednávání, na kterém se už podílela EULEX, a také 

voleb v Srbsku, po kterých srbská vláda zaujala otevřenější přístup k rozhovorům o zrušení 

financování kosovských Srbů, se podařilo přimět většinu kosovských Srbů, aby se vrátili zpět 

do KP. Tato situace, která významně narušovala proces integrace zástupců menšin, trvala 

více než rok.79 Vyřešením tohoto problému však nedošlo k odstranění paralelních 

policejních/bezpečnostních struktur na severu Kosova. Toho bylo dosaženo až Bruselskou 
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dohodou, kterou se podařilo vyjednat díky EU v roce 2013. Součástí dohody byla také 

integrace Srbů v severním Kosovu do kosovských institucí. Jednalo se o zásadní úspěch ve 

snahách ustavit na severu Kosova plnohodnotnou policii po vyhlášení nezávislosti. V souladu 

s dohodou byl zahájen proces integrace s téměř třemi stovkami kosovských Srbů do KP.80 

Integrační proces se nevyhnul skepsi ze strany kosovské veřejnosti i některých politických 

představitelů. Obavy směřovaly především k loajalitě Srbů ke kosovským institucím 

a rozsahu jejich výcviku před začleněním do KP. Výcvik byl skutečně krátký, pouze týdenní. 

Zahrnoval teoretickou výuku předpisů a zákonů, kterou prováděla EULEX, a praktickou část, 

zajišťovanou Kosovskou akademií veřejné bezpečnosti.81 Zároveň je ale nutné si uvědomit, 

že se jednalo o osoby, které policejní práci už vykonávaly, a nebylo tedy potřeba zajistit jim 

výcvik ve stejném rozsahu jako úplným nováčkům. Zpočátku také bývalí příslušníci srbských 

bezpečnostních jednotek nedosahovali hodnosti, kterou měli před nástupem do KP. Byli 

degradováni na dobu, než byly ověřeny jejich doklady o vzdělání, praxi i získané hodnosti. 

Jako jednu z priorit v policejní reformě identifikovala EULEX zavedení 

tzv. intelligence-led policing. Tento koncept je postaven na shromažďování a následném 

využívání informací s cílem zefektivnit boj s kriminalitou, především s organizovaným 

zločinem a korupcí na nejvyšších místech státní správy. Informace jsou získávány 

proaktivně, tedy dříve, než se odehraje konkrétní trestný čin, a pomáhají předvídat dění 

v kriminálním prostředí. Tento systém v Kosovu chyběl. Už v roce 2010 bylo dojednáno 

ustavení nového speciálního týmu a KP společně s OBSE vytvořily plán výcviku pro členy 

týmu. Nedostatek personálních kapacit však brání plnému zavedení intelligence-led policing 

v KP. Práce s informacemi je vůbec slabou stránkou KP. EULEX od počátku svého působení 

upozorňuje na nutnost zavedení databází pro shromažďování informací o páchaných 

trestných činech, které by byly sdílené napříč KP. V KP však dlouhodobě chybí vůle, ale také 

proškolení pracovníci a technické vybavení, aby se jednotná databáze začala aktivně 

                                                           
80 Donika Emini, Inclusion or Exclusion? Minorities In The Security Sector In Post-Independent Kosovo, 

(Kosovar Center for Security Studies, 2014), 

http://www.qkss.org/repository/docs/Inclusion_or_Exclusion_Minorities_In_The_Security_Sector_In_PostIn

dependent_Kosovo_223772.pdf 
81 Maja Bjeloš a Bojan Elek, Police Integration in North Kosovo: Progress and Remaining Challenges in 

mplementation of the Brussels Agreement, (Belgrade, Prishtina: Belgrade Centre for Security Policy, Kosovar 

Centre for Security Policy, 2014), str. 10-11, 

http://www.bezbednost.org/upload/document/police_integration_nk_[web].pdf, staženo 17. 4. 2017 
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používat. To má za následek absenci relevantních statistik, na základě kterých je možné 

vytvářet strategie pro boj se zločinem.82 

Mezinárodní angažmá bude v Kosovu žádoucí minimálně do té doby, než bude 

Kosovo uznáno jako samostatný stát alespoň v rámci Evropy a než budou vztahy mezi 

Srbskem a Kosovem urovnány. Než se tak stane, je potřeba prostředníka v komunikaci mezi 

Kosovem a organizacemi jako jsou Interpol a Europol, které jsou zásadní pro úspěšný boj 

s organizovaným zločinem, a také v předávání informací mezi Kosovem a Srbskem. 

 

  

                                                           
82 „Compact Progress Report“, oficiální stránky EULEX, http://www.eulex-

kosovo.eu/eul/repository/docs/CPReport_2N.pdf, staženo 10. 4. 2017 
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4. Závěr 
 

Ustavení stabilní a dobře fungující policie je jednou z důležitých aktivit nutných pro 

zabránění znovuvypuknutí konfliktu. Obzvláště v období krátce po zásahu NATO bylo velmi 

důležité v Kosovu udržet klid, protože v rozjitřené balkánské atmosféře hrozilo, že by se 

konflikt mohl přelévat i do okolních zemí. Reforma policie v Kosovu začala v roce 1999 

a probíhá až do současnosti. Je na místě označit ji jako úspěšnou, nicméně zároveň velmi 

křehkou a náchylnou k rychlým negativním obratům, a to především kvůli přetrvávajícímu 

napětí mezi kosovskými Albánci a Srby. Jak jsem se snažila ukázat v této práci, zásadní podíl 

na úspěchu reformy mají mezinárodní organizace, konkrétně OSN, EU a OBSE. Klíčová je 

i podpora NATO prostřednictvím KFOR. Tyto jednotky se sice přímo nepodílely na 

plánovaní nebo realizaci reformy, ale svojí činností, kdy suplovaly policejní práci 

a zajišťovaly bezpečnost v Kosovu, pomáhaly vytvářet takové podmínky, v nichž bylo 

možné reformu realizovat. Na případu Kosova se potvrzuje, že OSN, EU a ONSE hrají 

stěžejní roli v Security Sector Reform. 

Jedním z předpokladů úspěšné reformy byla integrace menšin do policejního sboru. 

Tohoto tématu se také týkala první výzkumná otázka této práce, tedy zda se podařilo zajistit 

v kosovské policii etnickou diverzitu, konkrétně zastoupení srbské menšiny. Odpovědět na 

ni můžeme kladně, ačkoliv podmínky pro splnění cíle vytvořit multietnickou policii nebyly 

zdaleka příznivé. Díky aktivitám OBSE se podařilo zmírnit nezájem kosovských Srbů o práci 

v řadách policie a tím odstranit zacyklený problém nezájmu o studium na policejní škole 

a nedostatku srbsky hovořícího vyučujícího personálu, který ale nemohl být vytvořen, pokud 

Srbové neabsolvovali studium na policejní škole. Zátěžovou zkouškou pro fungování 

multietnické policie bylo vyhlášení kosovské nezávislosti, v jehož důsledku řada kosovských 

Srbů opustila policejní struktury. Složitými vyjednáváními se většinu z nich podařilo 

přesvědčit k návratu. Tato situace nicméně byla velmi vážným ohrožením zapojení menšin 

do kosovské policie. Za velký úspěch lze považovat dohodu o zrušení paralelní policejní 

struktury v oblastech většinově obývaných Srby, kdy se navíc podařilo zařadit příslušníky 

těchto rozpuštěných jednotek do kosovské policie a pokračovat v nastaveném kurzu tvorby 

multietnické policie. Přes překážky, které kladla postkonfliktní atmosféra v Kosovu, se od 
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počátku formování KP dařilo rekrutovat kosovské Srby a jejich podíl postupně zvyšovat až 

na současných 15 %. 

Tato práce sledovala také postupný přesun kompetencí mezi KFOR a misemi 

UNMIK a EULEX a snažila se identifikovat problémy během tohoto procesu. Mezi ty hlavní 

můžeme zařadit nedostatečný počet policistů UNMIK, vlivem něhož probíhalo předávání 

pravomocí od KFOR ve vykonávání policejní práce pomalu a došlo tak k tomu, že se dříve 

podařilo vytvořit KPS na takové úrovni, aby některé kompetence byly převedeny přímo na 

KPS, a ne nejdříve na policii UNMIK, jak bylo plánováno. Dalším problémem se ukázalo 

být nestálé prostředí v Kosovu, které zapříčinilo, že v předávání pravomocí se nepostupovalo 

dopředu, ale naopak docházelo k „vrácení“ kompetencí zpět. V převzetí pravomocí misí 

EULEX se problémem ukázal být časový skluz ve spuštění mise. 

Kromě výše uvedených lze identifikovat i další problémy v průběhu reformy. Prvním 

je nedostatek personálních, ale také materiálních kapacit v KPS/KP, které mají dopad mimo 

jiné na sběr informací a jejich následné využití jakožto důležitou součást prevence 

kriminality. Dalším jsou projevy neloajálnosti kosovských Srbů, kteří se stávali součástí 

paralelních bezpečnostních složek v severní části Kosova, nebo v době nespokojenosti 

s vývojem situace v Kosovu opouštěli své pozice v policii. Někdy poněkud ukvapené 

předávání kompetencí do rukou KPS/KP vyvolává pochybnosti, zda byla na předání vhodná 

chvíle a zda byla KPS/KP na tyto kroky připravena.  

I přes uvedené problémy se za pomoci mezinárodních organizací v Kosovu podařilo 

od základu vytvořit policii, která má sice i dnes nedostatky, ty se ale daří ve spolupráci s misí 

EULEX identifikovat a pracovat s nimi. Téma reformy kosovské policie by si zasloužilo větší 

pozornost. Vzhledem k úspěšnosti reformy, která probíhala ve velmi těžkých podmínkách, 

by bylo vhodné vytvářet analýzy jednotlivých částí celého procesu a na jejich základě 

vypracovat postupy, které by se daly aplikovat i během budoucích misí na podporu policejní 

reformy. 

 

  



32 
 

Summary 
 

Setting up a well-functioning police force is one of the key activities necessary to 

prevent a conflict from reigniting. It was especially important to maintain peace in Kosovo 

after the NATO intervention, because the sensitive atmosphere in the Balkans posed a real 

threat of the conflict spilling over to neighbouring countries. The police reform in Kosovo 

began in 1999 and still continues today. It is appropriate to call it successful, albeit very 

fragile and prone to negative turnarounds, namely because of persisting tension between 

kosovan Albanians and Serbs. As I attempted to show in this thesis, international 

organizations, namely UN, EU and OSCE, are responsible for a principal share of why the 

reform has been a success. NATO support by means of its KFOR mission has also been 

essential. Even though these troops haven't been directly responsible for planning or 

implementing the reform, they have helped creating conditions under which such a reform 

has been possible by their activity of substituting police work and keeping peace inside 

Kosovo. The Kosovo case confirms the fact that UN, EU and OSCE play a key role in 

Security Sector Reform. 

 

One of the preconditions for a successful reform was integration of minorities into 

the police force. This was also the subject of this thesis' first research question, which is 

whether ethnical diversity, namely Serbian minority representation, was successfully 

established.  

Answer to that question is yes, although the environment for meeting the goal of 

multi-ethnic police was far from favourable. Thanks to activities of OSCE it was possible to 

reduce the disinterest of Serbs to work in the police and consequently remove the cyclical 

problem of disinterest to study at the police school and shortage of Serbian speaking teachers, 

whose numbers couldn't be increased unless Serbs graduated at the school. The functioning 

of multi-ethnic police was seriously tested when Kosovo declared independence, which 

caused many kosovan Serbs to leave the police structures. After difficult negotiations, many 

were persuaded to return. Nevertheless, this situation was a very serious threat to the efforts 

to integrate minorities into Kosovo police. One of the great achievements was the agreement 

to dismantle a parallel police structure which operated in areas mostly occupied by the 
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Serbian minority, where additionally officers of these closed units were successfully 

integrated into Kosovo police and the course towards multi-ethnic force was re-established.  

Despite the obstacles of post-conflict atmosphere in Kosovo, recruitment of Serbs 

began early in the formation of KP and their numbers have been continuously rising up to 

the current 15%. 

 

This thesis also looked at the transfer of responsibilities between KFOR and UNMIK 

and EULEX missions, and attempted to identify problems in this process. Among the biggest 

ones, we can include insufficient number of UNMIK officers, which was the reason why 

transferring police work activities from KFOR was slow and eventually KPS got sooner 

developed to such a degree that some responsibilities were transferred directly to KPS, not 

via UNMIK as originally planned. Another problem turned out to be instable Kosovo 

environment, due to which transfer of authority did not advance and in some cases authority 

was even "returned" back. The problem with the EULEX takeover of authority was the late 

launch of the mission. 

 

Apart from the ones mentioned above, we can identify other problems which occurred 

during the course of the reform. The first one is insufficient capacity, both personal and 

material, of KPS/KP, which has negative impact on the ability to collect information and 

subsequently use it as an important part of crime prevention. Another is lack of loyalty 

of kosovan Serbs, demonstrated by their joining of parallel security services in the northern 

parts of Kosovo, or leaving of their positions in Kosovo police at a time of dissatisfaction 

with the development of the situation in Kosovo. At times a rushed handover 

of responsibilities to KPS/KP raises concerns whether the time was right for such a move and 

whether the recipients were prepared for it. 

 

In spite of the said problems, the police in Kosovo was successfully created from the 

ground up with the help from international organizations and even though there are still 

deficiencies today, these are being identified and dealt with in cooperation with the EULEX 

mission. The subject of police reform in Kosovo would deserve greater attention. Given the 

success of the reform, which was developed in a tough environment, it would be appropriate 
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to analyse individual parts of the whole process and use that as a basis for developing methods 

applicable also during future missions supporting police reform. 
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Seznam zkratek 
 

EU   Evropská unie 

EULEX  European Union Rule of Law Mission in Kosovo / Mise Evropské unie 

k prosazování práva v Kosovu 

KFOR   Kosovo Force / Jednotky NATO v Kosovu 

KP   Kosovo Police / Kosovská policie 

KPS   Kosovo Police Service / Kosovská policie 

MMA   Monitoring, Mentoring and Advising / Sledování, mentorování, poradenství 

OBSE   Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě 

OMiK   OSCE Mission in Kosovo / Mise OBSE v Kosovu 

OSN   Organizace spojených národů 

SSR   Security Sector Reform / Reforma bezpečnostního sektoru 

UNMIK  United Nations Interim Mission in Kosovo / Dočasná správní mise OSN v 

Kosovu 
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Obrázek 1: Schéma aktivit vedoucích k nastolení a udržení míru83 

 

 

 

 

  

                                                           
83 Zdroj: United Nations Peacekeeping Operations (OSN, 2008), 

http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/capstone_eng.pdf, staženo 30. 9. 2016 
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Obrázek 2: Regiony Kosova84 

 

 

  

                                                           
84 Zdroj: Wikiwand, http://www.wikiwand.com/pl/Podzia%C5%82_administracyjny_Kosowa, staženo 10. 1. 

2017 



46 
 

Obrázek 3: Etnické složení Kosova85 

 

 

  

                                                           
85 Zdroj: Wikimedia Commons https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Etnick%C3%A1_skladba_Kosova.PNG, 

staženo 10. 1. 2017 
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Tabulka č. 1: Personální kapacity policie UNMIK a KPS86 

Personální kapacity policie UNMIK a KPS 

období policie UNMIK KPS z toho Srbové 

3/2000 2361 347 data nedostupná* 

5/2000 3629 794 6% 

2/2001 4505 3138 data nedostupná 

12/2001 4465 4392 375 (8,5 %) 

3/2003 4389 5247 473 (9%) 

12/2003 3735 5704 529 (9,3 %) 

1/2005 3451 6254 585 (9,4 %) 

12/2005 2143 6864 664 (9,7 %) 

2/2007 1984 7215 744 (10,3 %) 

11/2007 2011 7160 716 (10 %) 

10/2008 1880 7043 704 (10 %) 

3/2009 52 7070 701 (9,9 %) 

2013 7 7527 904 (12 %) 

6/2015 8 data nedostupná (12,1, %) 

2016 8 9500 1 425 (15 %) 

*Do té doby absolvovalo policejní školu 36 kosovských Srbů. 
    

 

 

 

 

 

 

                                                           
86 Zdroj: Vlastní zpracování z více zdrojů 


