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Anotace
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku pozice Chorvatské republiky, a to
konkrétně v letech 1995—2012, k fenoménu stíhání a vydávání vysoce postavených
vojenských chorvatských činitelů ve spolupráci s Mezinárodním trestním tribunálem pro
bývalou Jugoslávii. V práci je blíže analyzován případ generálplukovníka chorvatské
armády Ante Gotoviny, který byl během chorvatské války za nezávislost neboli tzv.
Domovinski rat1 v srpnu 1995 součástí vojenského velení2 v rámci velmi kontroverzní
vojenské mise tzv. operace Bouře. Pro kontextové zasazení tématu jsou v bakalářské práci
také rozebrány okolnosti, které vedly k získání chorvatské nezávislosti v nedílné korelaci s
rozpadem Jugoslávie a následovným válečným konfliktem. Blíže je také představena
instituce Tribunálu. Ta hrála stěžejní roli v rámci procesu trestního stíhání a s tím spojeného
odsuzování válečných zločinců proviněných na území bývalé Jugoslávie v letech 1991—
1999. Cílem bakalářské práce je zhodnocení, jak se chorvatským vládám spolupráce
s Tribunálem dařila.

Annotation
The bachelor thesis focuses on the issue of the position of the Republic of Croatia
especially in years 1995 — 2012 on the phenomenon of prosecution and extradition of highranking military Croatian officials in cooperation with the International Criminal Tribunal
for the former Yugoslavia. The thesis analyzes in more detail the case of Lieutenant Colonel
of the Croatian Army Ante Gotovina, who was part of the military command within the very
controversial mission called Operation Storm during the Croatian War of Independence in
August 1995. In line with the contextual setting of the topic, the thesis also mentions the
course of acquiring Croatian independence in an integral correlation with the break-up of
Yugoslavia and the war conflict itself. The institution of the Tribunal, which played a crucial
role in the prosecution process and the related condemnation of war criminals guilty on the
territory of the former Yugoslavia in 1991-1999, is also presented in more detail. The aim
of this thesis is to evaluate how the Croatian governments have worked with the Tribunal.

1

Chorvaté tento válečný konflikt interpretují jakožto vlasteneckou válku.
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Této operaci velel tehdejší náčelník generálního štábu ozbrojených sil Chorvatské republiky Zvonimir
Červenko.
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Úvod
Na počátku 80. let otřáslo Jugoslávií úmrtí Josipa Broz Tita, který disponoval titulem
doživotního prezidenta republiky. S jeho smrtí země nepřišla jen o prezidenta a vůdce země,
ale i o jeho kult osobnosti. Tento kult osobnosti hrál zásadní roli v tom, aby tento
multikulturální stát společně dokázal efektivně a v poklidu fungovat. 80. léta v tehdejší
Jugoslávii se nesla v duchu hospodářské stagnace. Jugoslávská ekonomika postavená na
zejména socialistickém způsobu hospodaření dosáhla svého pomyslného maxima a neměla již
tak moc možností, kde brát. Země byla také velice zadlužená z předchozích dekád, kdy v rámci
studené války a boje Západu se Sovětským Svazem, právě zejména západní země Jugoslávii
finančně podporovaly prostřednictvím úvěrů. Tím, že koncem 80. let již končila ona studená
válka, Jugoslávie tím přicházela o svoji, do jisté míry, unikátní pozici v tehdejším bipolárně
rozděleném světě. Tato pozice Jugoslávii přinášela různé zvláště ekonomické benefity.
Zhoršování životní úrovně a oslabování role komunistické strany co by ústřední moci v zemi
zapříčinilo nárůst do té doby „skrytého“, ale také centrálně potlačovaného nacionalismu
v jednotlivých státech federace. Na povrch začaly vyvstávat myšlenky spojené politickokulturním hnutím s tzv. Chorvatským jarem, které vzniklo v druhé polovině 60. let 20. století,
ale vládě se v té době dařilo potlačovat jeho vliv. Tyto ideje se projevovaly například voláním
po rozdělení oficiálního státního jazyka srbochorvatštiny na dva jednotlivé jazyky. Další
významnou událostí spjatou s nárůstem nacionalismu v zemi byly občanské nepokoje
albánského obyvatelstva, které v Kosovu tvořilo dominantní většinu. Kosovští Albánci již sice
dlouho volali po vlastní republice, jejich nároky se však ještě stupňovaly v podobě připojení
Kosova k Albánii. Nicméně tyto občanské nepokoje byly vládou tvrdě potlačeny.
Počátkem devadesátých let 20. století se začala fakticky hroutit tehdejší Socialistická
federativní republika Jugoslávie. K formálnímu rozpadu došlo v roce 1992 po vyhlášení
nezávislosti Slovinska, Chorvatska a poté i Bosny a Hercegoviny. V důsledku separačních
tendencí zmíněných jugoslávských republik, jejichž cílem bylo úplné osamostatnění se v rámci
federace, se na území bývalé Jugoslávie rozhořel evropský, nejkrvavější a nejdéle trvající
válečný konflikt od druhé světové války. Období válečných nepokojů v oblasti bývalé
Jugoslávie, které trvalo víceméně celá 90. léta, uzavřela až tzv. Ohridská smlouva, která na
sklonku roku 2001 ukončila konflikt mezi albánskou vojenskou organizací Národní
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osvobozenecká armáda3 a makedonskou armádou. Konflikt probíhal od 22. ledna 2001 do 12.
listopadu téhož roku na severu Makedonie (dnešní Severní Makedonie) u hranic s Kosovem.
Zprostředkování a podepsaní mírové smlouvy se zúčastnili zástupci Severoatlantické aliance,
jakožto již několikráte v minulosti.4
Jugoslávský válečný konflikt z 90. let 20. století se dá považovat za unikátní v tom, že
se udál v době rekonstrukce již většinově svobodné a prosperující Evropy. V rámci této války,
stejně tak jako v ostatních předešlých válkách lidské historie, docházelo k četnému porušování
válečného práva5 fungujícího na základě tzv. Ženevských konvencí. 6 V tomto případě se
převážně jednalo o zločiny proti lidskosti, genocidu 7, válečné zločiny, násilné přesuny
obyvatelstva a další. 8 V souvislosti s těmito incidenty vznikl v květnu roku 1993 tzv.
Mezinárodní tribunál pro bývalou Jugoslávii (International Criminal Tribunal for the Former
Yugoslavia) (ICTY). Tento trestněprávní orgán byl zřízen Organizací spojených národů ve věci
stíhání závažných zločinů spáchaných během válečných konfliktů na území bývalé Jugoslávie
v 90. letech 20. století. Tribunál byl zřízen tzv. ad hoc soudem se sídlem v nizozemském
Haagu.9 Označení ad hoc znamenalo tu skutečnost, že v momentě, kdy Tribunál splní svůj účel,
tedy, že budou všechny soudní procesy naplněny a formálně ukončeny, přestane vykonávat
svou činnost a samovolně zanikne. K této události oficiálně došlo po 24 let fungování na konci
roku 2017.10
Bakalářská práce si stanovuje za cíl analyzovat postoj Chorvatska a jeho politické
reprezentace k otázce stíhání a následnému vydávání vysoce postavených osob obviněných z
válečných zločinů v rámci aktivní spolupráce s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou
3

Albánsky: Ushtria Çlirimtare Kombëtare – UÇK, makedonsky: Osloboditelna narodna armija – ONA.

4

Ecmi.de. (2019). [online] dostupné z:
https://www.ecmi.de/fileadmin/downloads/publications/JEMIE/2002/nr1/Focus1-2002Brunnbauer.pdf [staženo
28. 4. 2019].
5

Spadá pod mezinárodní právo, které upravuje speciální podmínky týkající se války jako takové a válečných
stran. Tento zákon definuje určité pojmy související s válkou a vzájemnými vztahy mezi nimi.
6

Neboli Ženevské úmluvy zahrnují čtyři smlouvy a tři další protokoly, které stanovují normy mezinárodního
práva pro humanitární zacházení v době války. Nejstarší z těchto úmluv sahá do roku 1864.
7

Genocida je podle Statutu ICTY článku 4 definována jako jakýkoli z činů spáchaných s úmyslem zničit, zcela
nebo zčásti, národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu jako takovou.
8

2019. Icty.Org. http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_sept09_en.pdf., s.5-6. (staženo 28.
4. 2019).
9

Stallaerts, Robert. (2010). Historical dictionary of Croatia. Lanham, Md.: Scarecrow Press., s.168.
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Icty.org. (2019). ICTY marks official closure with moving Ceremony in The Hague | International Criminal
Tribunal for the former Yugoslavia. [online] dostupné z: http://www.icty.org/en/press/icty-marks-officialclosure-with-moving-ceremony-in-the-hague [staženo 28. 4. 2019].
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Jugoslávii. Obviněnými osobami často byli vysoce postavení političtí a vojenští představitelé
v rámci chorvatských elitních pozic na státní úrovni. V návaznosti na to je v práci blíže
analyzován případ právě jednoho z nejvýše postavených příslušníků sboru generálů chorvatské
armády v období chorvatské války za nezávislost – generálplukovníka Ante Gotoviny.
Konkrétně se jedná zejména o trestní řízení, které s Gotovinou probíhalo od března roku 2008
do jeho odsouzení v dubnu 2011, včetně jeho následného zproštění v listopadu 2012.
Analyzovány budou také okolnosti, které s touto osobností přímo souvisí. Pro nutný kontext
textu je zde, hned na úvod práce, představena stěžejní instituce v podobě Mezinárodního
trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii. Společně s ní je zmíněno a definováno několik
pojmů, které je v rámci této trestní problematiky nezbytné znát. Dále v práci následuje kapitola,
která se týká období vyhlášení chorvatské nezávislosti a s tím spojené chorvatské války za
nezávislost. Zde je věnován prostor situaci, ve které se Chorvatsko nacházelo před samotným
vypuknutím válečného konfliktu a následně hlavním příčinám toho, proč Chorvatsko vstoupilo
do válečného stavu. Z chorvatské války za nezávislost bude pozornost kladena zejména na tzv.
Operaci bouře a s ní bezprostředně spjaté okolnosti, jako byl například exodus srbského
obyvatelstva z chorvatského území. Tyto události totiž sehrály důležitou roli v rámci zločinů,
ze kterých byl Gotovina obviněn, obžalován a následně pak odsouzen. Následuje kapitola,
která se zaobírá vývojem politické situace v období vlády (1990-1991) chorvatského
prezidenta Franjo Tuđmana. 11 Poté pasáž, která se věnuje období nástupu nové politické
reprezentace na začátku roku 2000 v Chorvatsku. Jedná se tedy primárně o vládní období
předsedy vlády Ivici Račana (2000-2003) a premiéra Ivo Sanadera (2003-2009). Tyto časové
úseky totiž představovaly klíčovou dobu právě pro vývoj spolupráce mezi Chorvatskem a
Tribunálem, potažmo Západem.
Bakalářská práce je postavena na primárních pramenech a sekundární literatuře.
Nejvýznamnějším a nejčetnějším zdrojem práce jsou oficiální materiály statutu Tribunálu
(ICTY) pod záštitou OSN, které jsou volně přístupné na internetu. Další zásadní prameny pro
zpracování bakalářské práce pak tvoří odborné akademické texty. Jedná se zejména o odborné
eseje od chorvatského akademika Vjerana Pavlakoviće z Univerzity v Rijece. Dále jsem čerpal
z dalších akademických článků a publikací od autorů pocházejících převážně ze zemí bývalé
Jugoslávie. Jmenovitě je to Jelena Subotić, Nikola Brzica a Dejan Jović. Způsob výběru autorů
majících svůj původ v oblasti zájmu, jsem tak zvolil cíleně. Je to z důvodu toho, že tito autoři
mají lepší přístup k datům a tudíž i mnohem širší povědomí o problematice. Přínos těchto
11

Byl chorvatský politik, první prezident nezávislého Chorvatska a člen strany HDZ.
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odborných textů bych viděl zejména v tom, že se jedná o současnější práce a tudíž je tam již
jistý časový odstup, který napomáhá větší objektivitě a pohledu na danou věc. Empirickou
základnu práce dále doplnily informace z webových stránek zpravodajských portálů či
vládních serverů jako je například statistický úřad chorvatské republiky. Co se týče česky psané
literatury, zde jsem využil syntézy Dějiny Chorvatska, tu společně sepsala dvojice historiků
Jan Rychlík a Milan Perenćević a Balkán ve 20. století, autorem historik Miroslav
Tejchman.1213 Tato dvě literární díla představovala základní zdroj informací, co se česky psané
literatury týče. Pro doplnění informací o balkánského regionu, v tomto konkrétním případě šlo
o sousední Srbsko, jsem také uplatnil knihu dalšího českého balkanisty docenta Jana Pelikána,
Dějiny Srbska.
Rád bych uvedl také fakt, že jsem obeznámen s tím, že v akademickém prostředí na
podobné téma již nějaké další závěrečné práce existují. Ve své práci jsem pracoval s jinými,
zejména novějšími informacemi a zdrojovým materiálem. Cílem mé bakalářské práce bylo
kromě zodpovězení hlavní hypotézy ohledně spolupráce Chorvatska a Tribunálu, také
obsáhnout i kontextové souvislosti, které přesahují oblast Chorvatska. Například šlo o pohled
srbské strany na zproštění chorvatských generálů Tribunálem z roku 2011 a 2012.
Další literárním zdrojem je report o vojenské operaci Bouře a jejích následcích vydaný
Chorvatsko-helsinským výborem pro lidská práva Military operation Storm and it’s
aftermath:report.14 Knižní publikace se zabývá především válečnými zločiny, které byly
páchány na civilním obyvatelstvu v rámci chorvatské války za nezávislost v letech 1992—
1995, vystěhováváním převážně srbského obyvatelstva z oblasti Republika srbská krajina, což
byl samozvaný quasi stát rozprostírající se na chorvatském území v oblastech obývaných
převážně chorvatskými Srby. Tento mezinárodně neuznaný státní útvar fungoval během války,
kdy byl podporován jugoslávskou, zejména srbskou stranou v čele se Slobodanem
Miloševićem. 1516 Vojenská operace Bouře je zde rozebrána velmi detailně včetně následků,
které tato poslední velká událost Chorvatské války za nezávislost zapříčinila.

12

Perenćević Milan a Rychlík Jan, Dějiny Chorvatska (Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007).

13

Tejchman Miroslav, Balkán ve 20. století, (Praha: Nakladatelství Karolinum, 2016).

14

Croatian Helsinki Committee for Human Rights, Military operation Storm and it’s aftermath:report
(Zagreb: Tipotisak, 2001).
15

Byl srbský politik, prezident Srbska v letech 1997–2000 a hlava Svazové republiky Jugoslávie v letech 1991–
1997.
16

Glaurdić, Josip (2011). The Hour of Europe: Western Powers and the Breakup of Yugoslavia. London: Yale
University Press. s. 16-19.
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Z literatury anglické provenience jsem využil například publikaci skotského emeritního
profesora Thomase Gerarda Gallaghera The Balkans After the Cold War: from Tyranny to
Tragedy.17 Toto dílo je součástí faktografické trilogie knih, které pojednávají o historických
etapách Balkánu. Tato kniha sloužila jako doplňující faktografie a pomohla mi k lepšímu
pochopení balkánské problematiky v celoregionálním měřítku. Šlo například o různé
demografické fenomény, které trápí oblast Balkánu dodnes, jako je emigrace, stárnutí
populace, nezaměstnanost či organizovaný zločin a celoplošná korupce. Kniha, která se zabývá
zejména rozpadem Jugoslávie na konci 80. let 20., století je Yugoslavia's bloody collapse od
Christophera Benetta. Na toto téma bych navázal knihou Josipa Glaurdiće The Hour of Europe:
Western Powers and the Breakup of Yugoslavia. U této knihy bych jako hlavní přínos označil
vysvětlení mezinárodního přesahu ve věci rozpadu Jugoslávie. Jedná se zejména o zapojení
západních struktur jako bylo Evropské společenství či Organizace spojených národů.
Pro lepší orientaci v trestněprávní problematice na mezinárodní úrovni, která je
stěžejním tématem mojí bakalářské práce, jsem využil například knižní titul Mezinárodní
justiční spolupráce v trestních věcech od Jaroslava Fenyka a Světlany Kloučkové. Podobné
problematice se věnuje další z knih, kterou napsal český právník a pedagog Pavel Šturma, a to
Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinů podle mezinárodního práva. Pro širší úhel vnímání
jsem v této problematice zvolil i zahraniční titul, který se více zaměřuje na samotnou instituci
Mezinárodního trestního tribunálu, a to International criminal law and human rights od Claire
De Thanové a Edwina Shortse.
Bakalářská práce je případovou studií, která zkoumá zejména, jak probíhala spolupráce
Chorvatska s Tribunálem v časovém horizontu od konce války (1995) po dopadení Ante
Gotoviny na konci roku 2005. K zodpovězení výzkumné otázky bylo použita analýza
oficiálních dokumentů Tribunálu a odborných esejí.

1. Instituce Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii
Na jaře roku 1993 se Rada Bezpečnosti OSN rozhodla na základě zprávy expertní
komise založit trestní mezinárodní orgán, který by se zabýval souzením zločinů spáchaných
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během válek v tehdejší Jugoslávii.18 Významnou postavou pro vznik Mezinárodního trestního
tribunálu pro bývalou Jugoslávii byl tehdejší německý ministr zahraničních věcí, a později i
vicekancléř Spolkové republiky Německo, Klaus Kinkel. 19 Ten již od roku 1992 velmi
usilovně agitoval na různých významných shromážděních (např. Valné shromáždění OSN
v Londýně) za vznik mezinárodního trestního tribunálu, který by fungoval na mezinárodní
úrovni po vzoru těch poválečných (Tribunály v Norimberku a Tokiu).20 Hlavním motivem byla
reakce na šokující události, které se odehrávaly v té době v Jugoslávii. Rada bezpečnosti OSN
již toho času pozorně monitorovala, co se v oblasti děje a soustředila se zejména na srbské a
bosenskosrbské vrcholné představitele, mezi kterými byli např. srbský prezident Slobodan
Miloševič, či prezident Republiky Srbské Radovan Karadžić, anebo také generál jugoslávské
lidové armády, bosenský Srb, Ratko Mladić.21
První mezinárodní tribunály, které se zabývaly vyšetřováním válečných zločinů,
vznikly již po druhé světové válce. Jednalo se o Tribunály v Tokiu a Norimberku, které se
zabývaly zločiny Japonců spáchaných na Dálném Východě a dále pak nacistů zejména
v Evropě. Norimberský Tribunál vznikl dne 8. srpna 1945 na základě smluvní dohody, kterou
mezi sebou uzavřely vítězné mocnosti Dohody. Hlavním cílem Norimberského tribunálu bylo
stíhání a následné potrestání válečných zločinců v rámci fašistických sil Osy. 22
Následující rok v dubnu vznikl Mezinárodní vojenský tribunál pro Dálný východ se
sídlem v japonském Tokiu. Na vzniku tohoto Tribunálu měl zásadní podíl generál armády
Spojených států amerických Douglas MacArthur. Tento Tribunál byl již strukturován po vzoru
svého norimberského předchůdce.23 Zásadní rozdíl mezi těmito původními Tribunály a ICTY
byl ten, že soudci, kteří řídili procesy s obžalovanými, se soustředili z vítězných států, zatímco
u Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii byl kladen větší důraz na
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Icty.org. (2019). About the ICTY | International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. [online]
dostupné z: http://www.icty.org/en/about [staženo 10. 4. 2019].
19

televize, Č. (2019). Zemřel exšéf berlínské diplomacie Klaus Kinkel. Jeho podpis je pod česko-německou
deklarací. [online] ČT24-Nejdůvěryhodnější zpravodajský web v ČR-Česká televize. Dostupné z:
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2751086-zemrel-exsef-berlinske-diplomacie-klaus-kinkel-jeho-podpis-je-podcesko-nemeckou [staženo 30. 4. 2019].
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objektivitu během soudních procesů.24 Soudci, kteří v Haagu operovali, byli tedy precizně
vybíráni tak, aby nedocházelo ke sporným situacím, například, že by srbského obžalovaného
soudil chorvatský soudce či naopak.
První impuls vytvořit tento mezinárodní trestní tribunál padl v rezoluci OSN č. 808,
která vyšla dne 22. února 1993. Ta pojednává o tom, že je nutné založit mezinárodní trestní
tribunál ke stíhání osob odpovědných za vážné porušování mezinárodního humanitárního
práva spáchané na území bývalé Jugoslávie od roku 1991.25 Poté se touto myšlenkou zabýval
tehdejší generální tajemník Butrus-Butrus Ghálí26, který ji přednesl Valnému shromáždění
OSN. Tento nejvyšší správní orgán návrh schválil a na základě další rezoluce OSN č. 827, ze
dne 25. května 1993, byl založen ad hoc Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii.
V momentu vzniku bylo jeho jedinou funkcí stíhání osob odpovědných za vážné porušení
mezinárodního humanitárního práva na území bývalé Jugoslávie v období od ledna 1991 do
doby znovuobnovení míru.27 Tribunál prozatím nesl přízvisko ad hoc, což ho znevýhodňovalo,
jelikož to označovalo jeho časově a místem omezenou působnost. Tudíž v momentě, kdy
trestní tribunál splní svůj úkol, měl by ukončit svou činnost.28 K tomuto kroku formálně došlo
na konci roku 2017.

1.1 Orientace tribunálu
Založením tohoto justičního orgánu se Rada bezpečnosti snažila dosáhnout tří
primárních cílů. Okamžitého zastavení páchání zločinů na území bývalé Jugoslávie. Za druhé
postavit ty, kteří měli tyto zločiny na svědomí, před spravedlnost v podobě haagského soudu.
Třetím cílem pak bylo znovunastolení a udržení pořádku na území postiženém válečným
konfliktem. S tímto posledním bodem se slučovala i jistá kompenzace poskytnutá občanům,
24
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které tato válka sužovala po několik let.29 Kompenzace se vyznačovala finanční pomocí
civilnímu obyvatelstvu zasaženým válečným konfliktem. 30 V rámci Organizace spojených
národů, jsou členské státy dle legislativy povinny do jisté míry kooperovat s Tribunálem na
mezinárodní úrovni. Do této kooperace například spadá zatčení a následné předání obviněných
zločinců do Haagu, dále pak poskytování důkazních materiálů a dalších různých informací,
které by mohly vést k dopadení stíhaných osob. Tato nařízení spadají pod článek 29. Statutu
ICTY.31

1.2 Struktura Tribunálu
Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii se skládal ze soudní komory
složené ze tří soudních senátů a jednoho odvolávajícího senátu. Dále pak zde byl zastoupen
úřad prokurátora a kancelář. Tyto tři instituce vzájemně spolupracovaly.32 Klíčovou roli
Tribunálu zastávali samotní soudci, kterých bylo celkově čtrnáct. Ti byli stejně jako například
v Evropské unii nominováni svými domovskými státy, přičemž členský stát zároveň ani
nemusí být členem OSN. Postačuje pokud je ten stát ale jinak zainteresován (např. je
pozorovatelem zahraniční mise). Česká republika zde měla za existenci fungování Tribunálu
jen jednu zástupkyni v období let 2001-2003.33 Nominované soudce pak volilo Valné
shromáždění OSN ze seznamu předem schváleného Radou bezpečnosti OSN. Zvolení soudci
si pak následně zvolili ze svých řad předsedu. Posléze byli soudci rozděleni do dvou typů
senátů, soudního a odvolávajícího. Odvolávající senát tvořil sedm stálých soudců. Prokurátor
byl odpovědný za vyšetřování zločinů, shromažďování důkazů, stíhání a celkové vedení úřadu
prokurátora. Prokurátor byl jmenován Radou bezpečnosti OSN po jmenování generálním
tajemníkem OSN. Posledním orgánem Tribunálu byla tzv. kancelář (Registry). Ta byla
pověřena řízením zejména administrativní správy Tribunálu včetně vedení soudních záznamů
a překladů soudních dokladů. V rámci logistické sféry se jednalo o přepravu a ubytování těch,
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kteří vypovídají. Dále pak provozování oddělení pro informace veřejnosti a obecné povinnosti
jako mzdová správa, personální řízení a zadávání veřejných zakázek. Kancelář Tribunálu byla
také zodpovědná za tzv. zadržovací jednotku (Detention unit) pro obviněné, která se konala
během jejich soudního procesu, a s programem právní pomoci pro obviněné, kteří nemohou
platit za svou vlastní obhajobu. V čele stojí tajemník. Tento post zastávaly za existenci ICTY
jen čtyři osoby, z nichž 3 byly nizozemského původu.34

1.3 Soudní pravomoci Tribunálu
Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii z legislativní stránky věci
nedisponoval pravomocí vytvářet tzv. nové (vlastní) právo, naopak se musel řídit podle již
zaběhnutých

pravidel

stanovených

v mezinárodním

humanitárním

právu.

Podle

mezinárodního práva definoval ICTY zločin jako „všechny spáchané činy proti lidskosti, míru
a válečné zločiny“. 3536 Dalším významným prvkem v tomto konfliktu bylo posuzování tzv.
genocidy. 37 Ta byla jako zločin kodifikována v rámci mezinárodních tribunálů po druhé
světové válce. Zločin proti míru byl nakonec z věcné příslušnosti vyřazen, jelikož mezinárodní
právo definuje tento akt jakožto dlouhodobé plánování či rozpoutání války, a to se v tomto
případě s jistotou nedá objektivně určit. Zůstaly tak tři zmíněné kategorie zločinů.38
Nástupnickým státem SFRJ byla Svazová republika Jugoslávie, kterou tvořily pouze dva státy,
a to Srbsko a Černá Hora. Tyto dva sousední státy společně fungovaly do léta roku 2006, kdy
se v rámci referenda odloučila Černá Hora.39 Průměrné roční náklady na provoz Tribunálu se
pohybovaly v částkách přesahující 100 milionů amerických dolarů. 40
34
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Kompetence Tribunálu v oblasti stíhání osob podezřelých ze spáchání zločinů určených
podle mezinárodního trestního práva na území bývalé Socialistické federativní republiky
Jugoslávie jsou vymezeny článkem č. 8 Statutu ICTY.41 Tribunál mohl soudit jen fyzické
osoby, tedy jednotlivce. Individuální trestní odpovědnosti jednotlivců se věnuje článek 7
Statutu ICTY.42 Tribunál, za svou více jak dvě desetiletí dlouhou působnost, obvinil celkem
161 osob.43 Jedno z největších úskalí těchto procesů bylo mnohdy vůbec obžalované osoby
dopadnout a předvést před soud. Někteří obžalovaní se totiž úspěšně skrývali před příslušnými
policejními orgány, například právě již zmíněný Ante Gotovina. Za pomoci mezinárodních
složek (Europol a další) se nakonec podařilo všechny obžalované vypátrat. Poslední soudní
procesy proběhly v listopadu 2017 s generálplukovníkem Ratko Mladićem, 44 kterému byl v
jeho 75 letech udělen doživotní trest45 a Radovanu Karadžićovi byl trest 20. března
2019 navýšen z původního čtyřicetiletého odnětí svobody k doživotnímu trestu.46 Oba zmínění
byly odsouzení v rámci zodpovědnosti za masakr ve Srebrenici, kde došlo ke genocidě více
než osmi tisíců Bosňáků. 47 K další genocidě v rámci Bosenské války došlo v malém městě
Žepa na východě Bosny a Hercegoviny nedaleko zmíněné Srebrenici. Příslušníky armády
Republiky Srbské bylo zabito 116 Bosňáků a zbytek byl transportován do Srebrenici, kde je
čekal stejný osud.48

1.4 Spolupráce při vydávání stíhaných osob a poskytování materiálních důkazů
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Na počátku své existence nedisponoval Mezinárodní tribunál pro bývalou Jugoslávii
takovou důkazní dokumentací, jaká by byla žádoucí. Bylo proto nutné spolupracovat
s jednotlivými státy. V tomto konkrétním případě s Chorvatskem. V souvislosti s touto
skutečností došlo k významným událostem v případech třech velice známých chorvatských
generálů. U Tihomira Blaškića a Janka Bobetka se jednalo o odmítnutí vydání ze strany
chorvatské vlády. V případě Ante Gotoviny mu vláda dokonce svou nečinností prakticky
umožnila útěk ze země.49 Generál Bobetko zemřel dříve něž se mohlo uskutečnit jeho vydání
do Haagu, čímž tak trochu ulehčil situaci tehdejší chorvatské vládě. Dopadení generál
plukovníka Gotoviny trvalo celých pět let od chvíle, kdy byl obviněn ze strany Tribunálu.50

1.4.1 Vymezení pojmu vydávání
Vydávání nebo také extradice je právní jednání, při kterém jedna soudní pravomoc
doručuje obviněnou či odsouzenou osobu za spáchání trestného činu jiné jurisdikci, v rámci
uskutečnění vymáhání práva.51 Je to proces spolupráce mezi oběma jurisdikcemi, při kterém
vysoce záleží na vzájemných dohodách. Tato spolupráce může obsahovat vyšší množství tzv.
dohodových smluv. Jedná se například o extradiční smlouvy, extradiční doložky, smlouvy o
právní pravomoci a další. Kromě formálních právních aspektů procesu zahrnuje vydání také
fyzický převod osoby pod dohled dožadující se jurisdikce. Primárním cílem procesu vydávání
je znemožnění potenciálnímu pachateli únik před výkonem spravedlnosti, v případě, kdy
uprchne ze země, ve které je již trestně stíhán. 52

1.4.2 Evropský zatýkací rozkaz
Jedná se o typ zatýkací rozkazu, který je platný ve všech členských státech Evropské
unie. Toto justiční rozhodnutí je vydáno na základě žádosti jedné unijní země, aby další unijní
státy na svém území zatkly a posléze předaly stíhanou osobu do země, která tento zatykač
vydala. Tento právní mechanismus v Evropě funguje již od 1. ledna 2004, byl tedy spuštěn
krátce před největším tzv. „východním“ rozšířením EU, které se odehrálo v květnu 2004.
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Postup vydávání mezinárodně stíhaných zločinců značně usnadnil často dlouhé a složité
vydávání zločinců uvnitř Unie.53 Podle evropského justičního portálu e-justice.europa, se počet
vydaných osob v EU každoročně navyšuje od doby založení instituce na počátku roku 2004.54

1.4. 3 Spolupráce v oblasti justice na mezinárodním poli
Jedná se o mezinárodní justiční spolupráci, která funguje na základě mezinárodních
smluv, které upravují podmínky za účelem úspěšného naplnění dané spolupráce.

Tato

spolupráce probíhá mezi státními orgány dožadovaného a dožadujícího státu, většinou na
základě podnětu v podobě žádosti nebo dožádání. 55 Na evropském poli funguje speciálně
zřízený justiční orgán Eurojust, který má za cíl pomáhat vnitrostátním orgánům v boji proti
terorismu a závažným organizovaným trestním činnostem, které přesahují hranice jednoho
státu EU.56

2. Chorvatsko vyhlašuje nezávislost
Již na počátku září roku 1990 předložilo Chorvatsko a Slovinsko vládě SFRJ 57 návrh
na vytvoření konfederace, čímž by získaly větší politickou autonomii v rámci jugoslávské
federace. Proti tomuto návrhu, ale ostře vystoupilo Srbsko s Černou Horou a jugoslávský
ústavní soud stanovil v souladu s ústavou z roku 1974, že k odtržení jedné z republik může
dojít pouze v situaci, kdy takový krok schválí všechny zbývající republiky. 58 Avšak tento dílčí
neúspěch ony dvě zmíněné republiky neodradil ve smyslu opuštění od svých záměrů. Jejich
politické reprezentace se tak nadále připravovaly na vyhlášení nezávislosti. V případě
Slovinska šlo o nesouhlas Bělehradu s potenciálním odtržením od Jugoslávie. Slovinsko oproti
ostatním jugoslávským republikám mělo takřka plně etnicky homogenní obyvatelstvo
s nepatrným počtem menšin. Šlo převážně o obyvatele z ostatních jugoslávských republik.
Naopak Chorvatsko disponovalo vysokým počtem chorvatských Srbů, kteří v té době tvořili
53
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tzv. konstitutivní národ. Tato skutečnost jim předurčovala občanská práva uvnitř jednotlivých
republik, ve kterých žili. Tito Srbové, kteří žili v Chorvatsku, většinově nesouhlasili
s myšlenkou plně nezávislého Chorvatska.59
V prvních svobodných volbách v Chorvatsku, které se konaly v dubnu 1990, zvítězila
strana Chorvatského demokratického společenství (HDZ), v jejímž čele stál pozdější prezident
Franjo Tuđman. V těchto parlamentních volbách získala strana HDZ 205 z 356 možných křesel
a zajistila si tak většinu v parlamentu.60 V prosinci téhož roku přijalo Chorvatsko novou ústavu
tzv. prosincovou, která z chorvatských Srbů učinila národní menšinu. Tzv. Božićni ustav neboli
vánoční ústava byla přijata a nadefinována tehdejším parlamentem. Tento nový státní pořádek
byl pro většinovou populaci Srbů žijících v Chorvatsku nepřijatelný. V reakci na tento krok
Srbové bezprostředně vyhlásili v oblasti Krajina autonomní oblast SAO (Srbska autonomna
oblast).61
Napětí mezi Chorvaty a chorvatskými Srby se postupně navyšovalo a již na jaře roku
1991 došlo v oblasti Plitvických jezer a u vesnice Borovo Selo k prvním ozbrojeným střetům.
V květnu se posléze uskutečnilo samotné referendum o chorvatské nezávislosti. Avšak v rámci
vyjádření nesouhlasu s tímto referendem, proběhlo bez účasti většiny Srbů žijících na území
Chorvatska. Díky tomuto bojkotu byl tak výsledek naprosto jednoznačný. Pro chorvatskou
nezávislost se tak kladně vyslovilo přes 93 % voličů, což představovalo necelé 3 miliony
hlasů.62 Chorvatsko tak společně se Slovinskem vyhlásily dne 25. června 1991 nezávislost na
Socialistické federativní republice Jugoslávie. OSN uznala Chorvatsko v květnu 1992.63 Ve
Slovinsku brzy po vyhlášení nezávislosti došlo ke střetům mezi JNA64 a příslušníky slovinské
teritoriální obrany. 65 Tzv. Slovinská válka ale trvala jen 10 dní a skončila vítězstvím slovinské
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armády TO (Teritorialna obramba Republike Slovenije).66 V tomto krátce trvajícím konfliktu
již poprvé zasáhlo Evropské společenství, které napomohlo uskutečnění příměří mezi
Slovinskem a JNA.67 V Chorvatsku se však následně rozhořel konflikt zcela jiného rázu.

2.1 Příčiny vypuknutí války v Chorvatsku
Na konci 80. let panovaly napříč Jugoslávií velké rozdíly v hospodářské vyspělosti
mezi jednotlivými republikami. Mezi ty nejrozvinutější státy tehdejší Jugoslávie patřilo právě
Slovinsko a Chorvatsko. Také skutečnost, že ve východní Evropě v té době takřka celoplošně
padl komunismus, ovlivnila Jugoslávii, která „trpěla“ oslabující komunistickou mocí již od
úmrtí prezidenta Tita. Právě Tito do jisté míry držel Jugoslávii jednotnou.68 Bělehrad si byl
vědom toho, že pokud by se Chorvatsko osamostatnilo, znamenalo by to pro Jugoslávii citelnou
ztrátu obyvatelstva a financí, které byly potřeba na rozvoj méně vyspělých států Jugoslávie,
jakož byla například Makedonie. Proto již od konce roku 1990 vláda začala šířit dezinformace
o procesu možného znovunastolení fašistického režimu v Chorvatsku. To by potencionálně
znamenalo perzekuci ne-chorvatského obyvatelstva. 69 Tyto proklamace vzbuzovaly u Srbů
žijících na chorvatském území strach a nejistotu, co s nimi v případě odloučení Chorvatska
bude. Srbové si navíc, 12. května 1991, v referendu o nezávislosti na Chorvatsku odhlasovali,
že tato oblast bude konstitutivní součástí jednotného území Srbska. 70
Na to reagovalo Chorvatsko, již zmíněným vyhlášením nezávislé republiky, které se
uskutečnilo na konci června roku 1991, a tak jugoslávská strana stejně tak jako v případě
vyhlášení slovinské nezávislosti, vyslala jugoslávskou lidovou armádu, aby tuto „rebelii“
potlačila. Od vypuknutí konfliktu na jaře 1991 se bojovalo velice urputně. Boje zasahovaly
civilní obyvatelstvo, což vedlo k prohlubování vzájemné zášti mezi Srby a Chorvaty, a ještě
k prudšímu nárůstu radikálního nacionalismu.71 Na konci léta 1991 vypukla jedna
z nejzásadnějších bitev Chorvatské války, a to střet o Vukovar.72 Tato bitva znamenala předěl
66
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v rámci srbské brutality vůči chorvatskému civilnímu obyvatelstvu, ale chorvatská strana
v tomto směru nezůstávala daleko pozadu. Nejhrůznějším případem v rámci této bitvy byl tzv.
Vukovarský masakr. Z vukovarské nemocnice bylo transportováno více než dvě stě lidí
chorvatské národnosti a následně popraveno v nedalekém táboře Ovčara zřízeném pro
koncentrování chorvatských zajatců. Tribunál v roce 2007 odsoudil generála Mile Mrkšiće na
dvacet let za zločiny proti lidskosti, které obsahovaly mučení a vraždění válečných zajatců. 73
Dále byl odsouzen černohorsko-srbský plukovník JNA Veselin Šljivančanin 74 za podílení se
na mučení válečných zajatců k pěti letům, ale nakonec byl předčasně propuštěn na základě
dobrého chování. Třetí obžalovaný byl srbský kapitán Miroslav Radić, u kterého byly ale
všechny obvinění staženy poté, co se nedokázalo prokázat, že o celé akci věděl. 75

3. Chorvatsko ve spolupráci s Tribunálem
Chorvatská válka za nezávislost byla brána v rámci chorvatské společnosti jako součást
nacionálního a patriotického cítění. V souvislosti s tímto tvrzením si ji Chorvaté, stejně jako
Sověti za druhé světové války, pojmenovali jako tzv. „Domovinski Rat“ neboli vlastenecká
válka. 76
Franjo Tuđman byl během svého života velice vytížený člověk. Aktivně se zúčastnil
druhé světové války, za což byl i posléze oceněn partyzánským řádem za hrdinství. Již během
války se stal členem Ligy jugoslávských komunistů. Tuto stranu však posléze opustil v druhé
polovině 60. let, protože nesouhlasil s tím, jak Bělehrad postupuje a byl zastáncem reforem.
V armádě vytrval i dlouho po skončení války a postoupil až na generálskou hodnost.77 Od 60.
let se věnoval zejména Institutu pro dělnická hnutí (Institut za historiju radničkog pokreta),
kde stál přímo u zrodu. V rámci tohoto institutu pracoval se svými kolegy na textech, které
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měly silně nacionální prochorvatský význam. Tato činnost, která podkopávala integritu
jugoslávského státu, nesla velikou nelibost vlády, a tak byl Tuđman v roce 1973 uvězněn,
nakonec „jen“ na 9 měsíců. 78 Již v roce 1981 byl uvězněn znovu. Tentokrát si odpykal necelý
rok, poté co mu byl trest zkrácen z původních tří let kvůli špatnému zdravotnímu stavu. Po
zbytek 80. let byl tak přísně monitorován státním aparátem. Bylo mu dokonce zakázáno veřejně
publikovat a vystupovat. V červnu 1989 využil situace, která se odehrávala ve Východním
bloku a založil politickou stranu HDZ (Hrvatska demokratska zajednica), se kterou posléze
slaví úspěch, když strana vyhraje první chorvatské parlamentní volby v dubnu roku 1990. Od
roku 1990 až do své smrti v roce 1999 pak zastával post prezidenta Chorvatské republiky.79
Po ukončení války v roce 1995 se tehdejší chorvatská vláda jedné strany HDZ v čele
s premiérem Zlatko Matešou80 chtěla vypořádávat s obviněnými krajany na svém území
pomocí vlastních soudních instancí. Největším problémem byla jednoznačná zaujatost a
neobjektivnost chorvatských soudů. Tato skutečnost přímo souvisela s osobou prezidenta,
který v rámci poloprezidentského systému vládnutí v tehdejším Chorvatsku, disponoval mocí
přímého ovlivňování soudnictví v zemi. Obžalovaní z chorvatské strany dostávali jen
symbolické, a tudíž velmi nízké, tresty. Tento mechanismus byl praktikován za účelem
uspokojení zahraničních úřadů a do jisté míry i médií, zejména těch západních. 81 Primární
aspekt, kterým Chorvatsko argumentovalo, byl ten, že podvolovat se vůli Tribunálu, který
disponuje jen ad hoc statutem, je pro ně v této situaci nepřijatelné. Ve skutečnosti se jednalo
spíše o rétorickou záminku, proč s Tribunálem nespolupracovat. Během druhé poloviny 90. let
se několikráte stalo, že se na povrch dostala informace o válečných zločinech spáchaných
chorvatskými armádními složkami. Zakrytí či ignorování těchto skutků mělo být doprovázeno
tichým souhlasem chorvatské vlády či některých ministrů, kteří to ale veřejně bez výjimky
odmítali. 82
Chorvatská vláda v čele prezidentem s Tuđmanem a premiérem Matešou odmítala
Tribunálu poskytnout materiály v rámci vojenských operací, které se udály v roce 1995
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zejména na území Republiky Srbské Krajiny. Přestože již v roce 1996 přijal chorvatský
parlament zákon o možnosti stíhání a vydávání chorvatských občanů mezinárodním soudním
instancím, do konce roku 1999, kdy byla samostatně u moci strana HDZ v čele s Tuđmanem a
Matešou, se dá hovořit o období absence spolupráce Chorvatska s Tribunálem či dokonce o
období nespolupráce. Tuto skutečnost potvrzují mnohé stížnosti ze strany Tribunálu, kde
Chorvatsku dokonce hrozily sankce ze strany Rady bezpečnosti OSN. 83

3.1 Změna přístupu spolupráce s Tribunálem s nástupem nového milénia a
nového politického vedení
Na konci roku 1999 dochází v kontextu chorvatské spolupráce s Mezinárodním
trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii k významné události. Dne 10. prosince umírá
chorvatský prezident Franjo Tuđman. Díky této události v lednu roku 2000 v Chorvatsku
proběhly prezidentské volby. 84 V polovině února se po dvoukolové volbě stává novým
prezidentem Chorvatska bývalý předseda vlády Stjepan Mesić. 85 Ve volbách získal 56 % hlasů
a porazil tak svého rivala Dražena Budišu z Chorvatské sociálně liberální strany (Hrvatska
socijalno-liberalna stranka) (HSLS).86 Předešlé parlamentní volby, které se udály o dva týdny
dříve, vyhrála koalice skládající se ze šesti opozičních stran. Zlepšení dojmu z nové vlády
interpretovala zejména srbská menšina žijící na území Chorvatska. 87 S touto novou vládou
došlo ke zlepšení vztahů mezi Záhřebem a Haagem. Tato skutečnost se projevovala navázáním
užšího dialogu a pružnější spoluprací mezi jednotlivými orgány, což se vyznačovalo zvýšenou
vstřícností v přístupu souzení obviněných Tribunálem. S tím také přímo souvisí založení tzv.
Zvláštního úřadu pro válečné zločiny a přijetí dokumentu, ve kterém se chorvatská vláda
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zavazovala, že bude spolupracovat s Tribunálem.88 Na těchto krocích se podílel zejména
čerstvě zvolený prezident Stjepan Mesić. V době nástupu Stjepana "Stipe" Mesiće do
prezidentského úřadu fungovalo Chorvatsko ještě na principu poloprezidentského systému.
Tudíž postava prezidenta republiky představovala klíčovou roli v rámci fungování státu.89
Přestože byl Mesić dříve spolupracovníkem Tudjmana, posléze se z něj stal tvrdý kritik
způsobu vládnutí svého předchůdce. Kritizoval ho zejména za potlačování demokratických
principů, autoritativního způsobu vládnutí a až fanatického nacionalismu. V souvislosti s tímto
nesouhlasem s politikou prezidenta Tudjmana, vystoupil Mesić z vládní strany HDZ a
spoluzaložil vlastní stranu Chorvatských nezávislých demokratů (Hrvatski nezavisni
demokrati) (HND).90 Sám prezident Mesić poté také v Haagu svědčil, čímž si proti sobě značně
popudil krajní pravici a část válečných veteránů z dob Války za nezávislost.91
Významnou tváří nové vlády se stal premiér Ivica Račan (SDP), který prosazoval
reformní pro evropskou politiku. 92 Hlavní tématem, které vyvstalo u nově jmenované vlády,
byl postoj k haagskému tribunálu a zejména stíhání chorvatských válečných zločinců. Tyto
propojené záležitosti představovaly primární překážku v rámci chorvatské integrace do
západních struktur.93
Již na začátku března 2000 se uskutečnil u soudu v Haagu první velký proces, při
kterém byl odsouzen za válečné zločiny proti lidskosti, dále za porušení zákonů války a za
porušení ženevských konvencí ke 45 letům chorvatský generál Tihomir Blaškić. 94 Tomu byl
ale po pár letech trest zkrácen na „pouhých“ 9 let, a krátce poté byl zcela propuštěn. V září
téhož roku napsalo dvanáct významných chorvatských generálů dopis (tzv. dopis dvanácti
generálů), ve kterém výrazně protestovali proti počínání si chorvatské vlády. Tito zmínění
generálové vládě například vytýkali, že současná vláda nemá dostatečnou úctu k válečným
veteránům, kteří získali nezávislost pro svou vlast. Také nesouhlasili s tím, jak moc Tribunál
88
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zasahuje do právních záležitostí suverenní země. Jednalo se o vládní stanovisko vydávat
Tribunálu chorvatské vojáky, kteří v první polovině 90. let bojovali za nezávislost pro svou
vlast.95 Tento dokument se setkal s masivní podporou chorvatského obyvatelstva, což vyústilo
v četné demonstrace po celé zemi. 96 V tomto případě došlo ke střetu dvou hlavních mužů
Chorvatska. Prezident Stjepan Mesić volil cestu částečného kompromisu a to tak, že generály,
kteří se zúčastnili války a byli obviněni Tribunálem, posílal do předčasné penze, samozřejmě
se značnou rentou. Tato skutečnost představovala vstřícný postoj Chorvatska vůči Tribunálu.
Nešlo tedy o stěžejní část spolupráce s Tribunálem. Zato předseda vlády Ivica Račan byl
v tomto ohledu méně vstřícný vůči Tribunálu a nehodlal tyto obviněné generály za žádnou
cenu vydávat, jelikož se podle jeho mínění nejednalo o zločince. V tomto konkrétním
stanovisku měl podporu vlády. Postoj se ale do jisté míry proměnil v červnu 2001, když byli
Tribunálem obžalováni generálové chorvatské armády Rahim Ademi a Ante Gotovina. 97
Chorvatsko vykazovalo vážné ambice stát se součástí evropského integračního procesu a tato
skutečnost v podobě obžalovaných generálů znamenala překážku v potencionálním
přistoupením. V návaznosti na stažení ratifikace procesu stabilizace a přidružení (Stabilisation
and Association Process) Chorvatska s EU se premiér Račan zavázal, že oba obviněné vydá
Tribunálu. Rahim Ademi tuto situaci vládě usnadnil tím, že nedlouho poté se sám dobrovolně
vydal do rukou Tribunálu, ale Gotovinovi se podařilo uprchnout, či mu bylo podle
prokurátorky Tribunálu Carly Del Ponte98, dokonce umožněno uprchnout ze země.99 Tato
událost zapříčinila stažení ratifikace přístupové smlouvy a Chorvatsko tak muselo vyčkat další
3 roky.
V květnu roku 2000 nalezli vyšetřovatelé Tribunálu masový hrob v centrálně
položeném chorvatském městečku Gospić, obsahující přes sto lidských těl.100 Tento nález
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vzbudil pobouření zejména v sousedním Srbsku, protože se z velké většiny jednalo o srbské
oběti.101

3.2 Rok 2001 a Chorvatsko na mezinárodní scéně
Již v roce 2000 Chorvatsko s nástupem nové vlády projevilo značný zájem o přičlenění
se k Severoatlantické alianci. Nedlouho poté bylo Chorvatsko přijato do programu Partnerství
pro mír, které tvoří předstupeň právě zmíněného NATO.102 Dalším krokem v rámci evropské
integrace bylo podepsání asociační dohody s Evropskou unií na konci října 2001.103 Chorvatsko
stejně jako ostatní země bývalé Jugoslávie (s výjimkou Slovinska) hospodářsky stagnovalo, což
mělo mimo jiné také negativní dopad na Račanovu vládu. Tato situace, kdy se zemi moc
nedařilo, vyústila až v předčasné volby na podzim 2003, kdy se k moci po osmi letech opět
dostala strana HDZ.104
V prosinci roku 2003 je tak na post předsedy vlády zvolen Ivo Sanader, předseda
Chorvatské demokratické unie. Tato se tak stejně jako v 90. let ujímá samostatně vládnoucí
pozice v zemi. Strana HDZ sice v době, kdy byla v opozici (2000-2003), Tribunál velmi často
a ostře kritizovala a spolu s tím i tehdejší vládu, ale poté, co se dostala k moci, tak svoje
stanovisko značně přehodnotila a navázala v podstatě tam, kde předešlá koaliční vláda skončila.
To znamená, že začlenění do NATO a EU zůstalo hlavní vládní prioritou. Sanaderova vláda
dokonce měla ambice zúčastnit se dalšího rozšíření (tzv. 2. východního), které se plánovalo na
rok 2007. Toto datum bylo ale prakticky nereálné vzhledem k tomu, že Chorvatsko nadále
nemělo dořešenou otázku ohledně válečných zločinců. Přestože Ante Gotovina stále unikal
spravedlnosti, což nenechávalo Tribunál a Evropskou komisi klidnými, Chorvatsku byl
v červnu 2004 udělen status kandidátské země a o rok později v říjnu pak započala přístupová
jednání, i přes tu skutečnost, že Gotovina stále nebyl dopaden.105 Ačkoliv návratu strany HDZ
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na politickou scénu předcházela skepse snad ze všech stran, co se týče počtu vydaných osob
Tribunálu Sanaderova vláda dokonce předčila tu předchozí Račanovu.106 Dokonce i Tribunál
prostřednictvím úřadu prokurátora konstatoval, že Chorvatsko zlepšilo svoji spolupráci.
Popularita Ivo Sanadera byla zřejmá, jelikož na podzim roku 2007 HDZ opětovně vyhrála
v parlamentních volbách a Sanader si tak udržel premiérské křeslo. Druhá Sanaderova vláda
však byla postižena celosvětovou hospodářskou krizí, která zapříčinila ekonomickou stagnaci
Chorvatska. Během druhého mandátu HDZ se stala ještě další nepříjemnost, to ta, že Slovinsko
blokovalo finální krok v rámci chorvatského vyjednávání s EU. V konečném výsledku to
znamenalo tu skutečnost, že celý proces přistoupení se protáhl přibližně o necelý rok. 107
Nástup nového století přinesl významnou událost také v sousedním Srbsku. V souladu
se zatykačem, který byl vydán v květnu roku 1999 během bombardování Bělehradu
spojeneckými silami NATO, byl obviněn ze zločinů proti lidskosti, bývalý prezident Svazové
republiky Jugoslávie a v té době ještě sloužící prezident Srbska, Slobodan Milošević.108 Tím,
že srbský stát vydal jednu ze svých nejvýznamnějších postav jugoslávských válek, postavil
Chorvatsko do nepříjemné pozice.109 Obdobná situace s obžalováním hlavy státu by s vysokou
pravděpodobností tedy nastala i v Chorvatsku, ale bývalý prezident Franjo Tuđman na konci
roku 1999 zemřel po dlouhé nemoci. Tuto skutečnost, o případném obvinění Tuđmana, dokonce
v jednom z rozhovorů pro západní média, z roku 2002, potvrdila tehdejší prokurátorka
Tribunálu Carla del Ponte.110

4. Role Ante Gotoviny v rámci Chorvatské války za nezávislost
Generálplukovník chorvatské armády Ante Gotovina byl ve své vlastní zemi jednou
z nejvýznamnějších a nejoblíbenějších tváří chorvatské války za nezávislost. Přestože byl
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Gotovina ve své zemi považován za válečného hrdinu, byl Mezinárodním trestním tribunálem
pro bývalou Jugoslávii obviněn a byl na jeho osobu vydán, v červenci roku 2001, mezinárodní
zatykač. Jak jsem již zmiňoval dříve v předchozí části práce, chorvatská vláda, v čele
s premiérem Ivicou Račanem, v podstatě „dovolila“ Gotovinovi uprchnout ze země. Toto
umožnění se projevovalo tím, že vláda nevěnovala stihání Gotoviny plnou pozornost a
upřednostňovala vnitropolitické záležitosti na úkor svých závazků vůči Tribunálu.111

4.1 Stručné přiblížení osoby Ante Gotoviny
Vysloužilý chorvatský voják Ante Gotovina se narodil v 15. října roku 1955 nedaleko
Dalmatinského pobřeží na ostrově Pašman. Kariéru začal jako profesionální voják v řadách
francouzské cizinecké legie.112 Zde získal cenné vojenské zkušenosti, ale poté co měl být ve
Francii souzen za loupež spojenou s vydíráním, se raději vrátil v roce 1991 zpět do vlasti. Po
návratu se ihned přidal jako dobrovolník do řad Chorvatské národní gardy, která tvořila jádro
později vzniklé Chorvatské armády (Hrvatska vojska). Jelikož byl Gotovina v té době již
zkušený voják a měl zkušenosti i s velením, postupoval v armádě takovou rychlostí, že
nedlouho po oficiálním vzniku Chorvatské armády byl povýšen na plukovnickou hodnost.113
Na počátku roku 1993 patřil k hlavním postavám, které stály za zorganizováním tzv. operace
Maslenica. Jednalo se o vojenskou operaci, při které chorvatské armádní složky získaly
nazpátek území v severní Dalmácii. Toto území do té doby bylo obsazeno vojenskými
složkami Republiky Srbské Krajiny. 114 Tato zdařilá operace navýšila povědomí o Gotovinovi
na nejvyšších armádních postech a posléze byl tak povýšen do hodnosti generálmajora. Od
roku 1994 tak byl součástí nejvyššího velení chorvatské armády.
Událostí, kterou je Ante Gotovina nejvíce proslaven, je bezesporu tzv. operace Bouře,
která volně navazovala na operaci Blesk. Generálplukovník Gotovina v operaci Bouře zastával
post hlavního velitele, tudíž nesl za akci primární zodpovědnost. To je také jedna z příčin jeho
následného trestního stíhání. Obvinění generála Ante Gotoviny Tribunálem se přímo týkala
této vojenské operace. Během ní se měl od počátku aktivně účastnit plánování a následných
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příprav útoku na civilní cíle.115 Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii poslal
oficiální požadavek chorvatské vládě pro vydání Ante Gotoviny počátkem roku 2001. V té
době byl již generál Gotovina postaven mimo službu, jelikož se také podílel na kontroverzním
dopisu dvanácti generálů.116 Přestože Chorvatsko od nástupu nové Račanovy koaliční vlády
zlepšilo svůj přístup vůči Tribunálu, na jaře již Tribunálu začala docházet trpělivost kvůli
pasivitě, kterou vykazovala chorvatská vláda v rámci vydání obžalovaného a začal vyhrožovat
skrze OSN různými postihy. Bývalý generál Ante Gotovina se dokázal skrývat před orgány
Tribunálu dlouhé čtyři roky. Nakonec byl však dopaden 7. prosince 2005 na španělském
ostrově Tenerife. Dopadení umožnila spolupráce španělské policie s tajnými bezpečnostními
službami Chorvatska, které místním orgánům poskytovaly informace nápomocné pro zadržení.
Bezprostředně poté byl Gotovina přepraven letadlem do Haagu, kde ho čekalo dlouho
očekávané soudní řízení. Jeho zatčení okamžitě vyvolalo masové demonstrace lidí zejména ve
velkých chorvatských městech (Split, Záhřeb a Rijeka), kteří ho pokládali za hrdinu a vlastence
nikoliv válečného zločince.117 Na konci roku 2006 byl případ Gotoviny sloučen s případem
Ivana Čermaka, bývalého zástupce ministra obrany, a také s případem Mladena Markače, což
byl velitel speciálních policejních složek Chorvatska od února 1994. Všichni tito obžalovaní
figurovali ve zmíněné operaci Bouře. Soudní řízení s nimi započalo dne 11. března 2008 a
probíhalo více než rok.118

4.2 Operace Bouře
Jedna z nejvýznamnějších událostí, která v podstatě znamenala ukončení válečného
konfliktu v rámci chorvatské války za nezávislost, byla tzv. Operace Bouře (Operacija Oluja).
Tato vojenská operace proběhla ve dnech od 4. do 7. srpna roku 1995 a definitivně rozhodla o
chorvatském vítězství a ukončení existence quasi státu Republika Srbská Krajina. 119 Operace
také znamenala významný předěl v bosenské válce v rámci chorvatsko-bosenské vojenské
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aliance.120 Vojenská operace byla postavena na ostřelování srbských pozic chorvatským
dělostřelectvem. Palba byla zaměřena zejména na hustě osídlené oblasti, mezi nimiž měl
dominantní roli Knin, tehdejší hlavní město Republiky Srbská Krajina. Chorvatské armádní
síly zde stanuly v těžké přesile (chorvatská armáda disponovala až pětinásobným počtem
mobilizovaných vojáků a vojenské techniky), a proto tento střet netrval dlouho. Významným
aspektem také bylo to, že na přípravě operace se podíleli zkušení američtí vojenští velitelé (již
ve výslužbě) a celý proces příprav trval dva roky, za účelem maximalizace efektivity a
minimalizace chorvatských ztrát.121 Jugoslávský prezident Slobodan Milošević záměrně
neposlal posily z řad Jugoslávské lidové armády a obětoval tak budoucnost tohoto územního
celku, jelikož nechtěl riskovat potenciální ztrátu značné části vojenských sil JNA. Oblast
Krajiny se již několik týdnů před příchodem chorvatských vojenských sil zmítala v chaotickém
stádiu, a proto její udržení postrádalo větší smysl vzhledem k potencionálním ztrátám. Tento
chaos v řadách srbských vojáků byl do jisté míry ovlivněn mediální propagandou, která
představovala chorvatskou armádu jako neporazitelnou. Dalším negativním aspektem v rámci
morálky uvnitř srbské armády byla absence jakékoliv pomoci ze strany Bělehradu spojená s
útěkem značné části vojenského velení krajinských Srbů. Jugoslávská lidová armáda v té době
byla mimo jiné zaměstnána boji, které probíhaly v Bihaći. 122 Evakuace obyvatelstva započala
po výzvě tehdejšího prezidenta Milana Martiće123 3. srpna.124 K této evakuaci se připojila
naprostá většina obyvatel, s výjimkou zejména starších lidí, kteří nechtěli opustit svůj
domov.125

4.3 Exodus srbské populace z chorvatského území – uprchlická krize
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Vojenské operace Blesk a Bouře způsobily rozpad srbského quasi státu Republiky
Srbská Krajina (formálně území přestalo existovat až v roce 1998) a zpětné dobytí tohoto
území Chorvatskem. Proces ukončení fungování tohoto státního útvaru doprovázela etnická
čistka převážně srbského obyvatelstva, která rychle přerostla v uprchlickou krizi. Podle OSN
se odhadovaný počet uprchlíků přibližoval ke dvěma stům tisícům lidí. 126 Ve dvou bývalých
sektorech (jižní a severní) zůstalo jen přibližně na šest tisíc obyvatel, zatímco zbytek uprchl
převážně na jugoslávské (srbské) území, ale také na území Bosny a Hercegoviny. Právě proces
vyhánění krajinských Srbů či jejich nucený odchod poté používala srbská strana ve spojitosti
s pojmem genocida. 127 Srbská strana často přirovnávala chorvatské kroky během války a
zejména během zmíněné operace Bouře k bývalému fašistickému (ustašovskému)128 státu
Nezávislý stát Chorvatsko neboli NDH (Nezavisna Država Hrvatska). Tato tvrzení se do jisté
míry zakládala na pravdivém podkladu, jelikož prezident Tuđman označoval koncentrační
tábor Jasenovac129 ve fašistickém Chorvatsku za mýtus a popíral mnohé z prokázaných událostí
té doby. Dále se veřejně vyznačoval antisemitskými xenofobními názory a zpochybňoval počet
obětí holokaustu.130 Co se týče diskursu o konci války v oblasti RSK ze strany Chorvatska a
Srbska, ten byl následující. Prezident Chorvatska Franjo Tudjman veřejně vyzýval srbské
obyvatelstvo, aby zůstalo na chorvatském území a ve spojitosti s tím je rovnou nabádal, aby
přišli k parlamentním volbám, které se odehrály na podzim. Tyto předčasné volby ještě
podpořily už tak velmi silnou pozici HDZ. Strana se totiž nesla na tehdejší vlně popularity
Tudjmana, co by člověka, který dovedl chorvatský národ k vítězství a nezávislosti.131 U
srbského obyvatelstva žijícího v oblasti Krajiny panovalo zmatení, jelikož očekávali nějakou
pomoc ze strany Bělehradu, ta se však nikdy nedostavila. Této skutečnosti se věnovala vládní
opozice, která osočovala Slobodana Miloševiče z kolaborace s chorvatskou vládou. Avšak
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oficiální vládní stanovisko bylo takové, že vinu za uskutečnění drtivé porážky nese místní
krajinská správa v čele s Kninem, nikoliv tak centrální vláda.132
Následkem války se srbská populace v Chorvatsku snížila do konce roku 1999 takřka
o dvě třetiny, což v reálu znamenalo úbytek z šesti set tisíc na přibližně dvě stě tisíc „srbských
Chorvatů“ během necelých šesti let.133 Podle sčítání lidu z dubna roku 2011 uvádí chorvatský
statistický úřad, že na území Chorvatska žilo v té době (2011) na sto osmdesát šest tisíc Srbů,
což znamená jen přibližně 4,4 % celkové populace.134 Odchod chorvatských Srbů se slučoval
s politikou, kterou razil Tuđmanův režim. Oficiální vládní politika sice vybízela srbskou
populaci v Chorvatsku k setrvání, ale přesto bylo zřejmé, že se jedná jen o prázdná slova,
kterými se chránila na poli mezinárodní sféry. 135

5. Chorvatsko a Tribunál v případu Ante Gotoviny
V prosinci roku 2005 došlo ke klíčové události, která determinovala pozdější vztah
Chorvatska v západních strukturách, jakožto byla Evropská Unie a Severoatlantická aliance.
V té době již chorvatské připojení do těchto, zejména západních, organizací začínalo nabývat
reálných parametrů. Hlavní roli v této záležitosti sehrál chorvatský generál plukovník Ante
Gotovina, na kterého byl podán mezinárodní zatykač za válečné zločiny a zločinům proti
lidskosti, kterých se měl dopustit on a vojáci pod jeho velením v roce 1995.
Gotovinově obrazu národního hrdiny značně napomáhala chorvatská média, která se
starala o glorifikaci války. Ta také vytvořila auru archetypálního hrdiny „hajduckého“ typu. 136
Paradoxní je ten fakt, že za vysokou popularitou Gotoviny stál také sám Tribunál, protože ho
obvinil jako hlavního strůjce tzv. operace Oluja (Bouře), která je často označována jakožto
nejvýznamnější vojenská akce Chorvatské války za nezávislost. 137 Váleční veteráni byli
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vnímáni širokou chorvatskou veřejností veskrze pozitivně, a proto chorvatská vláda nemohla
tvrdě prosazovat politiku Tribunálu, protože by značně ztratila volební preference. 138

5.1 Ante Gotovina na útěku
Gotovina měl podle zprávy, se kterou přišel Tribunál, nařídit ostřelování pozic, které
byly obsazeny civilním obyvatelstvem. Byl obviněn za spáchání zločinů proti lidskosti, které
obsahovaly pronásledování, deportaci násilné přemísťování, drancování a bezohledné ničení
cizího majetku.139
Na mezinárodním poli se do stíhání Gotoviny velmi urputně vložila věhlasná britská
tajná služba Secret Intelligence Service (SIS) známá především pod názvem MI6. Další
instituce, která byla nápomocná během stíhání byl International Criminal Police Organization
neboli Interpol, tedy mezinárodní organizace, která pracuje v rámci mezinárodní policejní
spolupráce.140 Tito dva představitelé boje s kriminální činností s podporou USA a zejména
vlády zemí, které se angažovaly v těchto institucích, tlačili na chorvatskou vládu, aby byla ve
věci stíhání maximálně nápomocná, zejména co se týče sdílení jakýkoliv informací, které by
mohly vést ke Gotovinově dopadení. V tomto směru byla velice efektivní britská rozvědka,
které se podařilo dostat do Chorvatska nejmodernější odposlouchávající techniku a zahájit tak
rozsáhlé vyšetřovací akce.141

5.2 Ante Gotovina v Haagu
Na počátku trestního řízení Gotovina prohlásil, že je nevinen ve všech ohledech,
ze kterých je obviněn. 142 Následoval návrh Tribunálu na sloučení případu s dalšími
chorvatskými generály (viz. uvedeno výše). Jednalo se o obvinění ze spáchaní tzv. společného
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zločinného podniku (the joint criminal enterprise).143 Tento návrh byl podán v polovině
července 2006 a již za týden byla vypracována nová žaloba, která umožnila spojení soudních
řízení. 144 Na návrh soudců se v zahájeném procesu pozměnila verze obžaloby, jelikož počet
obvinění těchto tří obžalovaných byl již příliš vysoký. Jednalo se o následující trestné činy:
vraždy, násilné přemísťovaní obyvatelstva, drancování soukromého či veřejného majetku,
vyhošťování, bezohledné ničení měst a vesnic, zločiny proti lidskosti a jiné nehumánní akty.
Tato změna obžaloby znamenala odložení začátku řízení na dobu neurčitou. Bylo to z důvodu
obavy soudu z možného střetu zájmů, v případě obžalovaných Markače a Čermaka. Soud tedy
v dubnu 2007 rozhodl o tom, že každý z obžalovaných potřebuje vlastního obhájce. K tomu
došlo v listopadu téhož roku. Obžalovaní mezitím požádali Tribunál, zdali by nemohli
vykonávat svůj vazební čas v rámci domácího vězení v rodném Chorvatsku, což bylo soudem
rezolutně zamítnuto.145
Konečný verdikt v soudním řízení, který znamenal odsouzení Ante Gotoviny k 24
letům odnětí svobody, padl dne 15. dubna 2011. Mladen Markač, který zastával funkci
náměstka ministra vnitra pro záležitosti zvláštní policie, obdržel trest ve výši 18 let.146
Odsouzeni byli za pronásledování, deportaci, loupež, bezohledné ničení, nelidské činy a kruté
zacházení. Nakonec, ale byli zproštěni obvinění z nelidských činů a násilného přemísťovaní
civilního obyvatelstva. Ivan Čermak, který byl v té době velitelem opevnění v hlavním městě
Krajiny Kninu, byl zproštěn ode všech obvinění. 147
Velký přelom v celé kauze proběhl více než rok a půl po vyřčení soudního verdiktu a
to tedy 16. listopadu roku 2012. Odvolací senát Tribunálu jednomyslně zvrátil rozsudek
prvního stupně a osvobodil Gotovinu a Markače ze zločinů proti lidskosti a porušování zákonů
či válečných zvyklostí. V přímé návaznosti na to soudní komora nařídila jejich okamžité
propuštění. Jádrem této změny rozsudku byla tzv. norma 200 metrů. Odvolací senát usoudil na
základě soudní komory, že došlo ve věci ostřelování hlavního města RSK Kninu k chybnému
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závěru. Nedošlo totiž k průkaznému doložení toho, že by dělostřelecké zásahy dopadly ve
vzdálenosti 200 metrů od vojenských cílů, které jsou považovány za legitimní. To se týká
nemocnic, továren, hřbitovů a velitelství Spojených národů.148 Dále šlo o nález, že existence
společného zločinného podniku 149, jejíž účelem bylo trvalé a násilné odstranění srbských
civilistů z regionu Krajina, nebyla dostatečně prokázána. 150

5.3 Ante Gotovina na svobodě
Propuštění generálů Gotoviny a Markače vzbudilo velmi rozporuplné emoce, a to
zejména v oblasti tzv. Západního Balkánu. Tehdejší čerstvě zvolený srbský prezident Tomislav
Nikolić151 o zproštění dvou chorvatských generálů prohlásil, že se jedná o skandální politicky
vykonstruovanou kauzu a také, že to bude mít za následek otevření starých ran, které už se
poměrně úspěšně hojily, zejména díky přítomnosti Tribunálu. 152 Nikolić byl celkově
nespokojen s konáním Tribunálu a často ho považoval za velmi účelné, až protisrbské.
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Nikolić se dá bezesporu označit za velmi kontroverzní postavu vzhledem k jeho mnohým
činům a prohlášením. Prosazoval velice nacionalistickou a populistickou politiku, což také
souviselo s faktem, že byl dlouhé roky členem Srbské radikální strany (Srpska radikalna
stranka). Tuto stranu dokonce spoluzaložil s další kontroverzní postavou Vojislavem
Šešeljem. 154 Tato pravicová nacionální strana byla mimo jiné často spojována s četnickým
hnutím, což souvisí se srbskou nacionální ideologií Velkého Srbska.155 Sám Nikolić v době
předtím, než se stal prezidentem, byl velkým podporovatelem této ideologie. Další z jeho
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kontroverzních výroků a postojů se týkal masakru Bosňáků v Srebrenici, kdy Nikolić popíral
uskutečnění se celé události a zapojení srbských vojenských sil. Po nástupu do prezidentského
úřadu se za tento výrok veřejně omluvil. Stejně tak jako za další své předešlé výroky.156
Další

sporná

záležitost

zejména

pro

srbskou

stranu,

která

byla

se

zprošťujícím rozsudkem přímo spojena, byl ta skutečnost, že Gotovinův obhájce, Gregory
Koehl, byl občan Spojených států amerických. Chorvatská veřejnost včetně chorvatské vlády
v čele s prezidentem Ivo Josipovićem157 brala zproštění chorvatských generálů jako vítězství
pravdy a spravedlnosti. Podle Josipoviće se potvrdilo, že Chorvaté v žádném případě během
války nevyháněli srbské obyvatele Krajiny či nevykonávali etnické čistky. Zproštění
chorvatských generálů mělo daleko větší přesah než jen osvobození dvou Chorvatů. Šlo o
prokázání toho, že operace Bouře, byla vykonána v mezích zákona a nedošlo tedy k vytvoření
společného zločineckého podniku za účelem vyhánění srbského obyvatelstva z oblasti
Krajiny. 158
Chorvatsko přivítalo své krajany vskutku velkolepě. Pro Gotovinu s Markačem byl
dokonce poslán vládní letecký speciál, který je dopravil bezpečně do vlasti. Na Náměstí bána
Jelačiće v centru Záhřebu čekaly na generály desetitisíce občanů včetně předních vládních
představitelů v čele s tehdejším ministerským předsedou Zoranem Milanovićem. 159

5.4 Postoj Milanovićovy vlády ve věci zproštění chorvatských generálů
V době zproštění chorvatských generálů byla v Chorvatsku u moci vláda premiéra
Zorana Milanoviće, která se skládala z koaličního uskupení tří politických stran. Konkrétně šlo
o Sociální demokratickou stranu Chorvatska (Socijaldemokratska partija Hrvatske.) (SDP),
Chorvatskou lidovou stranu – Liberální demokraté (Hrvatska narodna stranka – Liberalni
demokrati) (HNS-LD) a Istrijské demokratické shromáždění (Istarski demokratski sabor)
(IDS). Podle očekávání tato vláda vítala zbavení trestních obvinění chorvatských generálů
velice pozitivně. Sám předseda vlády Milanović o zproštění mluvil jako o „významném
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momentu pro Chorvatskou republiku.“160 Toto tvrzení bylo v souladu s chorvatským narativem
války, tedy, že Chorvatko bojuje za naplněné své nezávislosti a čelí tak agresi ze strany
Svazové republiky Jugoslávie (Savezna Republika Jugoslavija). Milanovićova vláda byla
veskrze chválena mezinárodními organizacemi, jakož je NATO a EU, za kvalitní práci
v regionální oblasti západního Balkánu, která se projevovala začleňováním zemí bývalé
Jugoslávie do struktur Evropy a NATO, kde zastávalo Chorvatsko pozici lídra regionu. 161
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Závěr
Po konci války, která pro Chorvatsko znamenala vydobytí si kýžené nezávislosti, zůstal
u moci prezident Franjo Tuđman, který představoval chorvatské vítězství a měl tak podporu
obyvatelstva. Tuđman stál v čele chorvatského státu až do své smrti na sklonku roku 1999.
Jeho autoritářský způsob vládnutí s důrazem na nacionalismus potencionálně držel Chorvatsko
od přístupu do západních struktur. Sousední Slovinsko, které vyhlásilo nezávislost na
Jugoslávii zhruba ve stejné době, započalo dialog s EU již v dubnu 1993. Nutno zmínit, že
nebylo zatíženo válečným konfliktem jako Chorvatsko. Úmrtí prezidenta Tuđmana znamenalo
silný předěl, jak v domácí, tak zejména v zahraniční politice Chorvatska. Na premiérský post
usedl Ivica Račan, kterému se částečně povedlo vyvést Chorvatsko z „izolace“ a nastartovat
funkční dialog se Západem. Šlo především o zlepšení spolupráce s Mezinárodním trestním
tribunálem pro bývalou Jugoslávii ve věci vydávání válečných zločinců z dob jugoslávských
válek. Račanova vláda ale uvízla na mrtvém bodě, jelikož Tribunál obvinil chorvatské generály
podílející se na operaci Bouře v čele s Ante Gotovinou. Račan posléze trochu slevil ze svých
postojů, protože se do věci zapojila EU, která Chorvatsku vyhrožovala stažením asociační
dohody, v případě, že nebude naplněna spolupráce s Tribunálem. Na domácí scéně to
vyvrcholilo až předčasným rozpadem koaliční vlády v roce 2002, jelikož někteří koaliční
partneři zastávali spíše nacionální stanovisko a vydávání „hrdinných“ krajanů za žádných
okolností neschvalovali.
O klíčovém předělu v záležitosti spolupráce Chorvatska s Tribunálem můžeme hovořit
ale až v roce 2005. Hlavním motorem této změny kurzu byl nátlak Evropské Unie na
Chorvatsko, které mělo silné ambice stát se členským státem Unie. Premiér Ivo Sanader, který
nemusil čelit takové opozici v podobě pravicových nacionálních stran (jelikož sám byl jejím
členem) jako jeho předchůdce, úspěšně vedl Chorvatsko západním směrem. Během jeho vlády
se stalo Chorvatsko kandidátskou zemí EU i NATO. Do obou těchto struktur posléze
přistoupila. Další významná událost, která se udála za Sanaderovy vlády, bylo dopadení
Gotoviny v prosinci 2005, se kterým byl následně zahájen soudní proces v Haagu.
V dubnu 2011 byl Gotovina shledán vinným a byl tedy odsouzen ke 24 letům odnětí
svobody. Zvrat, ale nastal již následující rok v listopadu, kdy byl generál Ante Gotovina
zproštěn obvinění odvolacím senátem Tribunálu a po roce půl v trestu byl propuštěn na
svobodu. Tato skutečnost byla v Chorvatsku přijata velice pozitivně, vzhledem k tomu, že
Gotovina ve své domovině disponoval statutem válečného hrdiny.
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Bakalářská práce si v úvodu vytyčila za cíl analyzovat postoj a přístup spolupráce
Chorvatska vůči Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro bývalou Jugoslávii ve věci stíhání a
vydávání válečných zločinců. Chorvatsko tedy prošlo od období vlády prezidenta Franjo
Tuđmana (1991-1999), až po období vlády premiéra Zorana Milanoviće (2011-2016) značnou
politickou transformací. S tím souvisí zejména spolupráce chorvatských vlád s Tribunálem,
která se rok od roku zlepšovala. Dosáhlo to té úrovně, že byly nakonec dopadeny všechny
stíhané osoby obžalované z válečných zločinů vykonaných během válek v Jugoslávii. Z
mezinárodně izolované země, která byla ovládaná autoritativním pravicovým extrémistou, se
tak transformovala až po zemi, která je součástí Evropské Unie a Severoatlantické aliance.
K této skutečnosti právě značně napomohlo to, že Chorvatsko navyšovalo intenzitu spolupráce
s Tribunálem.
Na chorvatskou spolupráci s Tribunálem bych celkově nahlížel spíše pozitivně, jelikož
se ji nakonec podařilo naplnit, přestože to díky občasné pasivitě příslušných chorvatských vlád
trvalo určitě déle, než by bylo žádoucí. Díky zpracovávání této bakalářské práce a dvěma
školním exkurzím do těchto regionů, jsem se podrobně seznámil s četnými reáliemi
problematiky Západního Balkánu. Od období 80. let 20. století takřka a po současnou situaci.
Tento region je natolik komplikovaný a složitý, že napsání jedné práce, určitě nestačí k tomu
ho dostatečně pochopit a rozumět mu. Každopádně ani dnes, v roce 2019, stále ještě neznáme
všechna fakta a důkazní materiály, tudíž vyvodit jeden správný pohled na věc, je více než
problematické.

Summary
Croatia, like most of the former Yugoslavia's state units, was in a very difficult time in
the 1990s to become independent. This process was accompanied by a long and devastating
war, but at the end it generated a virtually homogeneous Croatian state. As a result of this war,
an international judicial body was created to deal with the events that occurred during the
Yugoslav wars and were in violation of international law. This institution is called the
International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia and played a very important role in
the gradual development of post-war Croatia. Cooperation between this institution and the
Croatian state in the second half of the 1990s was certainly not optimal, but this changed with
the emergence of the new government at the turn of the millennium. Since Croatia wanted to
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integrate into European structures, there was nothing else but to start working with the
Tribunal.
At this point, Croatia has managed to gain somewhat ahead of the other Yugoslav
countries with the exception of Slovenia, and to cease to be just that "another country in the
western Balkans". As part of the prosecution of Croatian General Ante Gotovina, who was able
to escape in 2001, relations between Croatia and Europe, or the EU, could not be fulfilled to
the extent that both parties would have been satisfied with. The main twist, therefore, came
after the capture of Gotovina in December 2005, where was also involved the Croatian secret
service. Since October 2005 the Tribunal has confirmed to the EU leadership, that Croatia is
fully cooperating. This moment set a new course, and there was hardly anything in the way of
improving relations between the EU and Croatia. At that time, the accession negotiations had
already begun, which was soon followed by accession negotiations. These included large
number of categories, so that Croatia's subsequent accession took place only in early 2013.
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