
Zákonodárná moc:

Výkonná moc:

Srbské národní shromáždění

Vláda Srbské republiky

(
): 250 členů

volených přímo na čtyři roky

(
): vedená předsedou vlády, vybíraným Národním

shromážděním, členy vlády nominuje předseda vlády a schvaluje
Parlament

Narodna

skupština Republike Srbije

Vlada

Republike Srbije

Prezident: volen v přímých volbách na
pět let

SRBSKO
Zákonodárná moc:

Výkonná moc:

Lidové shromáždění

Prezident

Vláda

(
): 140 členů

přímo volených na čtyři roky

: volen nepřímo na pět let
dvěma třetinami hlasů poslanců
Lidového shromáždění

: navrhuje ji premiér a schvaluje prezident, předsedá jí premiér;
premiéra jmenuje prezident a schvaluje Lidové shromáždění

Kuvendi

i Republikës së Shqipërisë

Zákonodárná moc:

Výkonná moc:

Sněm

Prezident
Vláda

( ): 120 členů, volených
přímo na čtyři roky

: volen přímo na pět let
( ): volí jí Sněm,

v čele stojí premiér (předseda strany
nebo koalice s většinou v Parlamentu)
navržený prezidentem a schválený Sněmem

Sobranje

Rada ministrů

MAKEDONIE

ALBÁNIE

Zákonodárná moc:

Výkonná moc:

Národní shromáždění

Národní rada

Prezident
Vláda

( ) –
dolní komora: 90 členů volených přímo
na čtyři roky

( ) – horní
komora: 40 členů, volených na pět let
profesními a zaměstnaneckými
zájmovými skupinami

: volen přímo na pět let
: členy navrhuje premiér a volí Parlament, předsedou vlády je vůdce

strany nebo koalice s většinou v Parlamentu, navrhuje ho prezident
a schvaluje Parlament

Državni zbor

Državni svet

SLOVINSKO
Zákonodárná moc:

Výkonná moc:

Sněmovna Kosova

Prezident

Vláda

( ):
120 členů volených přímo na čtyři roky

( ): volen
nepřímo Sněmovnou na tři roky

: vede jí premiér (vůdce strany
nebo koalice s většinou v Parlamentu),
kterého jmenuje prezident a schvaluje Parlament

Kuvendi i Kosovës

Kryetari i Kosovës

KOSOVO BOSNA A HERCEGOVINA
Zákonodárná moc:

Výkonná moc:

Skupština BaH/Shromáždění

Sněmovna zastupitelů

Sněmovna lidu

Předsednictvo Bosny a Hercegoviny

Vláda (Rada ministrů)

–
2 komory

(
) – dolní komora: 42 členů

(14 Srbů, 14 Chorvatů, 14 Bosňanů)
volených přímo na čtyři roky

( ) – horní
komora: 15 členů (5 bosenských
Muslimů, 5 Chorvatů, 5 Srbů), voleni na dva roky Sněmovnou zastupitelů
Bosensko-chorvatské federace a národním shromážděním Republiky
srbské

: trojčlenné kolektivní vedení státu:
jeden Bosňan, jeden Chorvat, jeden Srb; každého volí občané vlastní
etnické skupiny v přímých volbách na čtyři roky; v předsednictvu se
střídají každých osm měsíců

: schvaluje jí Sněmovna zastupitelů, předsedu
jmenuje Předsednictvo BaH a potvrzuje Sněmovna lidu

Predstavnički

dom

Dom naroda

Zákonodárná moc:

Výkonná moc:

Shromáždění Republiky Černá Hora

Vláda Republiky Černá Hora

( ):
77 členů, voleno v přímých volbách
na čtyři roky

(
): realizuje výkonnou moc, vedená premiérem, který

navrhuje Parlamentu ministry, demise premiéra znamená pád vlády

Skupština Republike Crne Gore

Vlada

Republike Crne Gore

Prezident: volen přímo na pět let

ČERNÁ HORA
Zákonodárná moc:

Výkonná moc:

Sněmovna

Prezident

Vláda

( ):
151 členů, volených přímo na čtyři roky,
několik křesel vyhrazeno menšinám,
odvolává vládu i jednotlivé ministry

: volen na pět let v přímých
volbách

( ): jmenuje jí prezident na doporučení premiéra, schvaluje jí
Parlament, premiéra jmenuje prezident se schválením Parlamentu

Hrvatski Sabor

Vlada

CHORVATSKO

CHRONOLOGIE BALKÁNSKÉHO KONFLIKTU

červen–červenec 1991

1991–1995

: Slovinská válka za nezávislost, krátký ozbroje-
ný konflikt mezi Slovinci a Srby kontrolovanou jugoslávskou lidovou armá-
dou, ukončena uznáním nezávislého Slovinska.

: Chorvatská válka za nezávislost Když sněm svazové
Socialistické republiky Chorvatsko v červnu 1991 vyhlásil nezávislost na
Jugoslávii a prohlásil Chorvatsko jako „stát Chorvatů“, zareagovali na to
Srbové žijící na území bývalé Vojenské hranice přáním setrvat v rámci
Jugoslávie a proklamací nezávislé republiky Srbská krajina s hlavním
městem Knin a prezidentem dr. Milanem Martićem, loajálním k srbsko-
-černohorské Jugoslávii. Chorvatské území obývané převážně etnickými
Srby mělo rozlohu přes 17000 km a chorvatské vedení nechtělo dopustit
vznik nově vyhlášené republiky Srbská krajina. Po selhání OSN proběhla
v srpnu 1995 za podpory letectva NATO rozhodující chorvatská ofenzíva
„Oluja“ (Bouře) a došlo k etnické čistce srbského obyvatelstva obývající-
ho toto území déle než tři století. V rukou Srbů se udržela po roce 1995 jen
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provincie Východní Slavonie, která byla pod správou OSN až do roku
1998. Vyhnání zhruba 200 tisíc Srbů se neobešlo bez jejich masového
vraždění chorvatskými jednotkami.

: Válka v Bosně a Hercegovině: po úvodní fázi konfliktu se
spojili bosenští Chorvati a muslimové (Bosňáci) do federace, v jejímž čele
stanul Alija Izetbegović, zatímco srbským obyvatelstvem zde byla vyhlá-
šena Republika srbská. Jejím prezidentem se stal Radovan Karadžić.
Klíčovým střetem se stala bitva o město Brčko, ležící v průsmyku spojují-
cím západní oblasti Bosny se srbským územím na východě podél řeky
Driny. Zde se Srbům podařilo prolomit protivníkovy linie a udržet koridor
umožňující přísun zásob a posil z Jugoslávie. Během těchto střetů došlo
na obou stranách k masovým vraždám, z nichž největší spáchali Srbové
na muslimských vojácích, zajatých v enklávě Srebrenica, když předtím
Bosňáci, podporováni bojovníky z al-Káidy, prováděli masakry srbského
obyvatelstva v jejím okolí. Oficiální čísla Srebrenického masakru hovoří
o 7000 muslimských obětí, ovšem tato čísla jsou zpochybňována jako
zveličená. Součástí občanské války se staly i boje mezi Chorvaty
a Bosňáky, jejichž tichým mementem byl zničený most v Mostaru. Ačkoliv

1992–1995

stále navenek trvalo „manželství z rozumu“ mezi těmito dvěma etniky,
probíhaly i zde navzájem urputné boje, doprovázené masakry, kterých se
na bosenské straně účastnili najatí žoldáci z al-Káidy. Po dobytí podstatné
části území Bosny a Hercegoviny Chorvaty se postavení bosenských
Srbů zhoršilo a docházelo k jejich vyhánění. Muslimsko-chorvatská fede-
race ovládla jihozápad země. Válku ukončilo uzavření míru v roce 1995,
sjednané s představiteli Svazové republiky Jugoslávie.

: válka v Kosovu: konflikt mezi Srby a Albánci, jejichž vztahy
se od počátku 90. let zhoršovaly, zejména po podepsání Daytonské doho-
dy, která ponechávala Svazovou republiku Jugoslávii v jejích dosavadních
hranicích, tedy včetně Kosova. V roce 1996 vznikla Kosovská osvoboze-
necká armáda (UCK), která zahájila teroristické akce. Roku 1997 vypukla
v Kosovu občanská válka mezi UCK a jugoslávským státem. Bělehrad
nejprve váhal s rozsáhlou ofenzívou proti povstalcům, ale když 23. března
1998 označil velvyslanec USA pro Balkán, Robert Gebard, UCK jako
„nepochybně teroristickou organizaci,“ prezident Slobodan Miloševič
zahájil vojenské akce. V průběhu války docházelo k oboustrannému teroru
na civilním obyvatelstvu i k oboustrannému vyhánění lidí z domovů. Podle

od roku 1999

posledních informací zahynulo v tomto období 2 až 2,5 tisíce Albánců.
24. června 1998 došlo k tajné schůzce zástupců USA a UCK v Juniku.
V září zasedala Rada bezpečnosti OSN i vedení NATO, které 13. října dalo
Miloševičovi ultimátum, aby stáhl svá vojska z Kosova. Jakmile se jugo-
slávská armáda stáhla, UCK obsadila rozsáhlá území, na kterých začala
provádět genocidu nealbánského obyvatelstva. Během prosince její útoky
eskalovaly, a tak v lednu 1999 zahájila jugoslávská armáda další ofenzívu.
V únoru a v březnu byla zahájena jednání mezi Srby a Albánci, která však
skončila, s ohledem na podmínky Rambouilletské smlouvy, podle níž se
Kosovo mělo postupně osamostatnit, fiaskem. Od března do června 1999
se do války zapojila NATO na straně kosovských Albánců. Konflikt mezi
kosovsko-albánským UCK byl ukončen v červnu 1999 mezinárodní
okupací Kosova pod vedením OSN. V roce 2000 až 2001 se střety již
v mnohem menší míře přesunuly do sousední Makedonie, kde byly ukon-
čeny po dosažení politických ústupků.14
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