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Kapitola 8

Balkánský rozměr české zahraniční 
politiky

Tomáš Dopita

Předchozí vydání této publikace zaznamenávaly důležité události v české zahraniční 
politice vůči jihovýchodní Evropě, zejména ty ve spojení s evropskou integrací, mig-
rační vlnou, zesílením geopolitického soupeření Západu s Ruskem, sporem polostátní 
skupiny ČEZ s Albánií, dohodou o normalizaci vztahů a dialogu mezi Bělehradem 
a Prištinou či dlouhodobými dopady finanční krize. Během této doby aktéři české za-
hraniční politiky rozvíjeli vztahy s jihovýchodní Evropou a v roce 2015 se v aktua-
lizované Koncepci zahraniční politiky České republiky zaměřili zejména na aktivní 
podporu integračního „úsilí Srbska, dalších zemí západního Balkánu a Turecka“.1 

Přitom se však museli vyrovnávat s vlastním ambivalentním a polarizovaným vzta-
hem ke Kosovu i s podnikatelskými neúspěchy při balkánské expanzi skupiny ČEZ. 
Mediálně zdaleka nejzmiňovanější balkánskou zemí bylo v posledních letech Řecko, 
a to zejména ve spojitosti s dluhovou a posléze migrační krizí. Přímé politické vztahy 
České republiky s Řeckem však byly doposud poměrně omezené.

I v roce 2016 se o jihovýchodní Evropě v České republice politicky diskutovalo ze-
jména ve vztahu k integraci do EU a NATO, bezpečnosti, ekonomice a migraci. Čeští 
aktéři si obecně zachovali aktivní prointegrační přístup, akcentující stabilitu a hospo-
dářskou spolupráci. Ve vztahu k migraci se čeští aktéři aktivně zapojili do restriktiv-
ního proudu v EU, kladoucímu důraz na aktivní ochranu vnějších hranic EU a uza-
vírání balkánské migrační trasy. Ve vztahu ke Kosovu zůstali vnitřně polarizováni, 
neboť Poslanecká sněmovna i prezident i nadále kladli aktivní odpor vůči spolupráci 
s kosovskými úřady. Politická diskuse balkánského rozměru české zahraniční politiky 
však byla v roce 2016 výrazně nová v tom, že dříve jen mediálně existující napětí ve 
vztahu k Řecku jako „černé ovci“ EU se výrazně projevilo i na politické úrovni, když 
výroky českého prezidenta na adresu Řecka vyvolaly diplomatickou roztržku s tímto 
státem. V roce 2016 došlo i k velkým komplikacím ve vztazích mezi EU a Tureckem, 
což vyvolalo otazníky nad udržitelností přístupových rozhovorů s touto zemí. Ak-
téři české zahraniční politiky na tento nepříznivý vývoj reagovali opakováním pod-
pory Turecku. Konečně, brexit a vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách 
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v USA v roce 2016 naznačily, že v euroatlantickém společenství existuje poměrně 
silná tendence k politické a ekonomické fragmentaci. To do určité míry oslabilo cel-
kové ideové základy české zahraniční politiky vůči balkánskému prostoru, která byla 
v poslední době založená zejména na integrační dynamice.

BALKÁNSKÝ ROZMĚR ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY:  
VÝCHODISKA A POLITICKÝ KONTEXT

Současná jihovýchodní Evropa je provázána spletí spojenectví a konfliktů mající 
kořeny často ještě v období rozpadu Jugoslávie. I vztahy mezi Slovinskem a Chor-
vatskem nejsou zcela ideální. Stále pokračuje spor o Piranský záliv a Slovinsko 
neposkytuje občanům Chorvatska přímý přístup na svůj pracovní trh. Opravdu pro-
blematickými jsou však zejména spory mezi představiteli tří konstitutivních národů 
Bosny a Hercegoviny a bilaterální problémy mezi Srbskem a Chorvatskem a Srbskem 
a Kosovem. K tomu je třeba připočíst napjaté vztahy mezi Srbskem a Albánií a spor 
o jméno mezi Makedonií a Řeckem, abychom získali hrubé obrysy dlouhodobých po-
litických problémů v jihovýchodní Evropě.

V tomto prostředí se v posledních letech projevovalo stále silnější geopolitické 
soupeření nejrůznějších aktérů z vnějšku regionu, jakož i impulzy spojené s migrační 
krizí, zadlužením či náboženským radikalismem a strachem z něho. To celé, prová-
zané s dlouhodobým procesem evropské a euroatlantické integrace, představuje zá-
kladní kontext, do kterého jsou na Balkáně zapojeni aktéři české zahraniční politiky 
– diplomaté, politici, úředníci, firmy, neziskové organizace či jednotlivci.

Česká republika na Balkáně dlouhodobě nehraje některou z hlavních rolí, přesto 
jsou české vazby na tento prostor poměrně silné. Tomu odpovídá i status připisovaný 
Balkánu či jihovýchodní Evropě v české oficiální zahraniční politice, tak jak je vy-
tvářená vládou, jednotlivými ministerstvy, prezidentem, Parlamentem ČR či Českou 
rozvojovou agenturou a jak je artikulována v oficiálních dokumentech ČR.2 I v roce 
2016 byla východiska české politiky vůči jihovýchodní Evropě strategicky ukotvena 
zejména ve vztazích zprostředkovaných skrze EU, ať už v rámci institucí EU, nebo 
v rámci integrace, rozšiřování či vnějších vztahů EU. Specifická a poměrně výrazná 
byla i společná politika zemí V4 vůči šesti zemím západního Balkánu. V neposlední 
řadě docházelo k rozsáhlé přímé kulturní, obchodní i politické výměně mezi obyva-
teli České republiky a jednotlivých balkánských zemí.

BALKÁNSKÝ ROZMĚR ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY:  
AGENDA A UDÁLOSTI
 
Konflikty a spolupráce
Do politických i bezpečnostních konfliktů a spolupráce v jihovýchodní Evropě se stále 
více promítalo geopolitické soupeření mezi vnějšími aktéry. V prvé řadě šlo o zpro-
voznění protiraketového systému Aegis Ashore v rumunském Deveselu v květnu 
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2016, který provozuje americká armáda v rámci NATO.3 Washington a Brusel uvá-
děly, že štít není namířen proti Rusku, ale proti Blízkému východu, zejména Íránu. 
Moskva ale trvala na tom, že jde o ohrožení bezpečnosti Ruska, a oznámila, že pod-
niká příslušné odvetné kroky.4 Rusko začalo posilovat vojenskou přítomnost v Čer-
ném moři, na což Rumunsko reagovalo prohlášeními o posilování obrany a zvyšování 
obranného rozpočtu na 2 % hrubého domácího produktu.5 S tím byly spojené i nepo-
tvrzené zprávy, že USA přesouvají jaderné zbraně z Turecka do Rumunska.6 Aliance 
také v roce 2016 otevřela v Bukurešti jednu ze svých zvláštních integračních jedno-
tek a štáb mnohonárodní divize, který bude koordinovat aktivity NATO v Rumunsku 
a Bulharsku.7 Česká republika se do politiky na jihovýchodním křídle NATO zapojo-
vala skrze užší jednání v tzv. Bukurešťském formátu sdružujícím devět zemí střední 
či východní Evropy.8 Celkově však čeští aktéři spíše přijímali politiky ostatních part-
nerů v NATO, než aby přicházeli s vlastními iniciativami.

Vztahy s Ruskou federací byly důležité i v Bulharsku, které dříve zrušilo spolu-
práci s Ruskem na výstavbě plynovodu Jižní tok. S cílem situaci dále vojensky nees-
kalovat bylo Bulharsko vůči iniciativě Rumunska a Turecka směrem k užší vojenské 
spolupráci v Černém moři zdrženlivé.9 Listopadové prezidentské volby v Bulharsku 
vyhrál Rumen Radev, který je známý poměrně vstřícnými proruskými postoji.10 Ra-
devova výhra vedla v Bulharsku k další demisi vlády a předčasným volbám.11 Bul-
harsko tak směřovalo k šesté vládě během čtyř let.

Také v Černé Hoře se v roce 2016 soupeření „Východu“ se „Západem“ projevo-
valo velmi silně. Černá Hora v roce 2016 nadále podporovala sankce EU vůči Rusku 
a vztahovaly se na ni ruské protisankce. Rusko má v Černé Hoře poměrně velký vliv 
jako zdroj investic; přibližně třetina zahraničních podniků v zemi je vlastněna občany 
Ruské federace, stejně jako i velké množství lukrativních nemovitostí.12 Na konci 
roku 2015 byla Černá Hora oficiálně pozvána do NATO, na což Rusko reagovala od-
mítavě.13 Přizvání Černé Hory do NATO pak bylo jedním z hlavních témat voleb ko-
naných v říjnu 2016, když byla volební kampaň do značné míry vedena jako souboj 
stran, které jsou pro a proti vstupu do NATO. Během těchto sporů se prezident Miloš 
Zeman v dubnu setkal na Pražském hradě se svým černohorským protějškem, pre-
zidentem Filipem Vujanovićem, a vyjádřil podporu evropskému a euroatlantickému 
směřování jeho země. V podobném duchu proběhlo i Vujanovićovo setkání s pre-
miérem Sobotkou.14 Poslanecká sněmovna schválila protokol o přijetí Černé Hory do 
NATO na začátku února a Senát učinil to samé v říjnu. Proti tomuto aktivnímu přijetí 
Černé Hory poslanci a senátory byli jen zástupci KSČM, kteří označili NATO za re-
likt studené války a stabilizaci Černé Hory za domnělou. Výsledkem říjnových voleb 
v Černé Hoře bylo potvrzení politického směřování k NATO.15 Černohorské úřady 
však 16. října, v den voleb, zadržely 20 občanů Srbska, včetně bývalého velitele 
srbské speciální policie Bratislava Dikiće, s podezřením na plánování teroristického 
útoku během voleb, kdy mělo dojít k útokům na voliče a na státní instituce. Černo-
horští politici z vládních stran tuto událost explicitně spojovali se snahou Ruska de-
stabilizovat Černou Horu.16 Opoziční politici naopak mluvili o snaze vládních stran 
zamaskovat jejich korupci a legitimizovat připojení k NATO. Čtyři opoziční strany 
posléze výsledky voleb neuznaly.17
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Přistoupení Černé Hory k NATO je prvním rozšířením Severoatlantické aliance od 
roku 2009, kdy do organizace vstoupily Albánie a Chorvatsko.18 Černá Hora také po-
kračovala v otevírání dalších „přístupových“ kapitol ke členství v Evropské unii. Ko-
misař pro agendu rozšíření Johannes Hahn však v březnu 2016 uvedl, že prozatím do-
šlo pouze k omezenému postupu v oblasti vlády práva, zejména co se týče boje proti 
korupci a organizovanému zločinu.19

Ruský vliv byl viditelný i v Bosně a Hercegovině, když Rusko bylo jedinou vý-
znamnou zemí zapojenou do stále probíhající mezinárodní mírové intervence v této 
zemi, jež neodsoudila konání referenda o oslavě Dne Republiky srbské 9. února. A to 
i přesto, že konání referenda bylo explicitně zakázané Ústavním soudem Bosny a Her-
cegoviny. Naopak, Vladimir Putin se sešel s Miloradem Dodikem, hlavním strůjcem 
referenda, jen pár dní před jeho konáním.20 Navíc docházelo i k vzrůstajícím tenzím 
mezi představiteli jednotlivých konstitutivních národů tohoto státu, které se přely 
o významu, důvodech a důsledcích války, jakož i o vhodnosti některých současných 
kroků. Kupříkladu Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii 24. března za-
tím nepravomocně odsoudil Radovana Karadžiće ke 40 letům vězení, když ho uznal 
vinným v deseti z jedenácti bodů obžaloby, včetně genocidy, v souvislosti s událostmi 
po pádu Srebrenice 11. 7. 1995.21 Současný prezident Republiky srbské, M. Dodik, 
však v březnu po Karadžićovi pojmenoval studentskou ubytovnu ve městečku Pale, 
odkud tento válečný zločinec řídil Republiku srbskou během války.22 To vyvolalo vlnu 
negativních reakcí, podobně jako i výše zmíněné referendum o Dnu Republiky srbské, 
uskutečněné 25. 9. 2016. Navzdory probíhajícím vnitrostátním sporům však předsta-
vitelé Bosny a Hercegoviny předali 15. února v Bruselu žádost o přijetí do Evropské 
unie. Všech čtrnáct úrovní vlády v Bosně a Hercegovině následně přijalo koordinační 
mechanismus pro vztahy s EU, načež byla žádost formálně akceptována 20. září při 
zasedání Rady EU v Bratislavě.23 Aktéři české zahraniční politiky přijali postup Bosny 
a Hercegoviny velmi pozitivně, přičemž však zdůrazňovali, že by tato země měla po-
kračovat v procesu reforem, které povedou k větší funkčnosti státních institucí, eko-
nomickému rozvoji, odstranění segregace ve školství a usmíření.24

Rusko v roce 2016 dále rozvíjelo i tradičně dobré vztahy s Makedonií a Srbskem. 
V Makedonii pokračovala politická krize, která započala již po volbách v roce 2014, 
jejichž výsledky nebyly uznány nejsilnější opoziční stranou SDSM (Sociálně demo-
kratický svaz Makedonie). Na jaře 2015 krize zesílila se zveřejňováním nahrávek 
poukazujících na rozsáhlou vládní korupci, odposlouchávání tisíců lidí, manipulaci 
s justicí a další závažnou kriminalitu ve službách politiky. Představitelé USA, EU, ale 
i Německa, Velké Británie a dalších zemí, včetně České republiky, se snažili adapto-
vat na vývoj v Makedonii a přimět místní aktéry ke krokům k přechodné vládě, ko-
nání nových voleb a vyšetřování celé aféry. V dubnu 2016 se makedonský prezident 
Ďorge Ivanov pokusil řešit krizi tak, že udělil milost osobám vystupujícím v nahráv-
kách. Toto však bylo v červnu odvoláno po mohutných veřejných protestech, poz-
ději nazvaných „Barevná revoluce“. Volby se nakonec, po dvou odkladech, konaly 
11. prosince. Těsně v nich zvítězila dosavadní vládní strana VMRO-DPMNE, ve-
dená Nikolou Gruevskim, která však nedokázala postavit koalici. Prezident Ivanov 
otálel s poskytnutím příležitosti opoziční straně SDSM a VMRO-DPMNE blokovala 
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práci parlamentu, také údajně kvůli obavám z požadavků albánské strany DUI, se kte-
rou SDSM vstoupila do koalice. Počátek práce parlamentu pak byl v roce 2017 spo-
jen s protesty příznivců VMRO-DPMNE. I navzdory těmto politickým střetům český 
prezident oplatil únorovou návštěvu makedonského prezidenta v Praze25 a v červnu 
navštívil česko-makedonské hospodářské fórum konané v Ohridu, kde jednal s pre-
zidentem Ivanovem a přijal od něj nejvyšší makedonské vyznamenání, Řád 8. září.26

Srbsko i v roce 2016 nadále používalo „ruskou kartu“ při vyvažování vlivu Zá-
padu, zejména co se týče postavení Kosova. V roce 2016 pak byla uskutečněna dvě 
společná vojenská cvičení s Ruskem. Srbsko používá ruskou výzbroj a vojenské tech-
nologie a od roku 2012 umožňuje Rusku provozovat humanitární centrum v Niši, pro 
které by Rusko rádo získalo diplomatický status.27 Ruské firmy také vlastní velkou 
část energetické infrastruktury. Na jedné straně Srbsko často nesdílí zahraničněpoli-
tické postoje EU vůči Rusku, což bývá u některých zemí EU často vnímáno velmi kri-
ticky. Na druhou stranu, Srbsko úzce spolupracuje i s NATO, se kterým v roce 2015 
podepsalo Individuální akční plán a v roce 2016 plánovalo vícero společných cvi-
čení. Srbsko také pokračovalo v otevírání přístupových kapitol vyjednávání o podmín-
kách přístupu k EU. Premiér Aleksandar Vućič v lednu učinil kroky k vyhlášení před-
časných voleb, když tento krok odůvodnil tím, že Srbsko „potřebuje další čtyři roky 
stability tak, aby bylo schopné přistoupit k EU“ (17. 1. 2016). Ve volbách v dubnu 
Vučićova Srbská pokroková strana sice získala více než 48 % hlasů, ale díky několika 
menším stranám, které se nově dostaly do parlamentu, vzešla z voleb o něco slabší, 
nežli byla po volbách v roce 2014.28 Čeští představitelé veřejně podporovali a pozi-
tivně přijímali přibližování Srbska k Evropské unii, a to zejména při návštěvě prezi-
denta Srbska Tomislava Nikoliće v Praze na konci listopadu.29 Předpokladem úspěš-
ného postupu Srbska ke členství v EU je však také vyřešení komplikovaných vztahů 
s okolními zeměmi. Zejména se to týká normalizace vztahů s Kosovem a vyřešení bi-
laterálních sporů s Chorvatskem, které ukázalo, že je připraveno postup Srbska v pří-
stupových rozhovorech blokovat.30 Prezident Nikolić se v této souvislosti vyjádřil, že 
považuje podmínky EU pro přijetí za ponižující.31

Ve vztahu ke Kosovu bylo důležité, že Dohoda o stabilizaci a přidružení k EU 
a Kosovem vstoupila v platnost v dubnu 2016. Novým kosovským prezidentem byl 
na konci února zvolen Hashim Thaçi. Opozice Thaçiho zvolení ve třetím kole pros-
tou většinou nezabránila ani vyvoláním incidentu, při kterém došlo k použití slzného 
plynu.32 V roce 2016 však Kosovo zabředávalo do vleklé politické krize, kdy vypjaté 
vztahy se Srbskem33 a dalšími zeměmi byly doprovázené častým blokováním práce 
parlamentu a odporem k politickým dohodám a kompromisům. Otázka vymezení hra-
nice s Černou Horou se stala novým palčivým problémem, doprovázeným protesty 
a novými incidenty se slzným plynem v parlamentu. Ratifikace této dohody se stala 
jednou z hlavních podmínek pro liberalizaci vízového režimu s EU, ale opoziční Ve-
tëvendosje (Sebeurčení), další dvě strany a část poslanců vládní koalice s tímto ne-
souhlasili kvůli údajné ztrátě území. Dohoda tedy neměla potřebnou dvoutřetinovou 
většinu v parlamentu.34 Ze strany českých aktérů vůči Kosovu pokračovala vnitřně 
polarizovaná politika, kdy na jedné straně ministerstvo zahraničních věcí a některá 
další ministerstva byla otevřená vytváření společné politiky.35 Zde šlo např. o spolu-
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práci mezi V4 a západobalkánskou šesticí států, která směřuje k ustavení Západobal-
kánského fondu pro regionální spolupráci, jenž by zahrnoval i Kosovo jako plnohod-
notného účastníka.36 Současně však prezident a Parlament ČR pokračovali v politice 
neuznávání a stavěli se proti spolupráci s představiteli této země, čímž rozvíjeli poli-
tiku ignorace či aktivního odporu vůči Kosovu. Symptomem této politiky neuznávání 
je, že díky aktivitě některých poslanců (J. Foldyna, V. Filip a další) pokračovala Po-
slanecká sněmovna v sérii přerušování při projednávání ratifikace dohody mezi ČR 
a Kosovskou republikou (viz také předchozí vydání této publikace).37 Od roku 2014 
tak byla ratifikace přerušena celkem osmkrát a žádné další bilaterální smlouvy uza-
vřeny nebyly.

I Albánie pokračovala v roce 2016 v procesu sbližování s Evropskou unií. Od 
roku 2014 je tento stát oficiálním kandidátem na členství a v červenci 2016 albán-
ský parlament přijal důležitou legislativu ohledně dalekosáhlé reformy soudnictví.38 
Se vzrůstem domácích politických tenzí se však Albánie začala orientovat spíše na 
volby plánované na červen 2017 než na implementaci justiční reformy. To oddálilo 
zahájení přístupových rozhovorů s Albánií, protože Rada EU se touto otázkou bude 
zabývat až poté, co Evropská komise potvrdí, že bylo dosaženo nutného pokroku. 
Po urovnání sporu o investici ČEZ v Albánii v roce 2014 (viz předchozí vydání této 
publikace) česká diplomacie aktivně podporovala ambice albánských představitelů 
o přidružení k EU,39 a proto se musela na zpomalení justiční reformy i přístupového 
procesu adaptovat.

Kromě politických konfliktů hrál v roce 2016 na Balkáně poměrně silnou roli ná-
boženský radikalismus či strach z něho, když byly zdokumentovány stovky jedinců, 
kteří se vydali bojovat za tzv. Islámský stát. Balkánské státy se tomuto problému brá-
nily zaváděním legislativy a trestáním jednotlivých navrátilců. V českých médiích 
byl tento trend „pečlivě“ sledován, což někdy končilo stereotypními popisy balkán-
ských zemí jako základen džihádu či články o Islámském státu bujícím přímo za plo-
tem EU.40 Řečí čísel však počet odchodů do Sýrie z Balkánu nebyl nikterak vyšší než 
z Belgie, Německa, Francie, Velké Británie či skandinávských zemí.41 Náboženský 
radikalismus jako zdroj terorismu je tedy další problematika, kterou mají EU a bal-
kánské země vně EU, tzv. západní Balkán, společné, což si říká i o společný přístup 
k řešení. Obzvláště investice ze zemí Perského zálivu provázené šířením radikálních 
směrů islámu, které nemají v jihovýchodní Evropě tradici, mohou být vnímány jako 
problematické.

Je zajímavé, že i česká zahraniční politika se v roce 2016 musela vyrovnávat se 
sporem, který měl vazbu na Balkánský poloostrov. Jde o to, že na konci roku 2015 
byl na krátkou dobu z Prahy odvolán řecký velvyslanec kvůli výrokům prezidenta Ze-
mana, který rétoricky podmiňoval vstup ČR do eurozóny s vystoupením Řecka z mě-
nové unie.42 Zeman pak i v roce 2016 pokračoval v kontroverzních výrocích, když 
např. v rozhovoru pro Financial Times navrhoval, aby Řecko splácelo své dluhy usíd-
lováním uprchlíků na neobývaných řeckých ostrovech.43 České vztahy s Řeckem byly 
v roce 2016 komplikované i kvůli protichůdnému přístupu k řešení migrační krize, 
čemuž se budeme věnovat níže. Celkově z české strany docházelo k aktivním po-
kusům o prosazování vlastní politiky týkající se postavení Řecka v institucionálním  
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systému EU. Česká republika však neměla nástroje, aby dokázala navrhovaná opatření 
prosadit. Pokusy o prosazení politiky tedy probíhaly primárně na symbolické úrovni. 
I proto toto ofenzivní jednání vedlo pouze k politizaci evropských témat v ČR a k po-
larizaci vztahů České republiky s Řeckem.

Je také vhodné zmínit, že v roce 2016 se Česká republika pokoušela podporovat 
regionální spolupráci na západním Balkánu skrze aktivity zvláštního zmocněnce pro 
západní Balkán Štefana Füleho i prostřednictvím Visegrádské skupiny (V4). Od čer-
vence 2015 do června 2016 ČR předsedala V4, což přidávalo váhu únorové cestě mi-
nistra L. Zaorálka do Makedonie44 i jeho účasti na zasedání ministrů zahraničních věcí 
šesti zemí západního Balkánu, které se konalo v březnu v albánském městě Drač.45 
Na tyto návštěvy navazovalo červnové zasedání politických ředitelů zemí V4 a zápa-
dobalkánské šestky v Praze.46 Jedním z nejviditelnějších výsledků snahy o rozvíjení 
regionální spolupráce bylo pokračování práce na plném zprovoznění Západobalkán-
ského fondu, který byl formálně založen v listopadu 2015 v Praze a měl by sloužit 
podobným způsobem jako Mezinárodní visegrádský fond (viz předchozí vydání této 
publikace).

Migrace
Snad ještě více než geopolitika byl v roce 2016 pro Balkán silným impulzem proud 
lidí migrujících tudy do Evropy ze Sýrie, Afghánistánu, Iráku či zemí Afriky. Expo-
nenciální nárůst migrace přes Balkán v roce 2015 vyprovokoval reakce mnoha aktérů, 
přičemž mezi zeměmi EU se vyprofilovaly dva hlavní přístupy k tomuto problému. 
První přístup, artikulovaný zejména představiteli Německa či Řecka, byl poskytnout 
azyl válečným uprchlíkům a proud migrace regulovat skrze dohodu s Tureckem, které 
hostilo zhruba tři miliony uprchlíků. Druhý přístup usiloval o přísnější hlídání hranic 
EU a uzavírání balkánské cesty. Jestliže s prvním přístupem byl spojený požadavek 
na povinné přerozdělování uprchlíků mezi jednotlivými zeměmi Unie, pak země V4 
a Rumunsko tento přístup odmítaly a spolu s dalšími zeměmi kritizovaly Řecko za 
nedostatečnou kontrolu hranic.47 Česká republika s výhradami akceptovala první kolo 
přerozdělování uprchlíků z Řecka a Itálie, přitom však aktivně podporovala uzavírání 
hranic na tzv. balkánské cestě, zejména na řecko-makedonských hranicích, a aktivně 
se bránila proti dlouhodobému povinnému přijímání uprchlíků. Řecký premiér Ale-
xis Tsipras v této souvislosti varoval, že pokud nebude uprchlická krize na březno-
vém summitu EU s Tureckem vyřešena ke spokojenosti Athén, začne Řecko vetovat 
všechna rozhodnutí vyžadující jednomyslnou shodu evropské osmadvacítky.48 Roz-
dílné pozice a polarizace v česko-řeckých vztazích (viz také předchozí část textu) se 
projevovaly i opakovaným neumožněním přístupu českému styčnému důstojníkovi 
do tzv. hotspotů na řeckých ostrovech, i když tam ostatní země údajně měly přístup.49

Silný proud migrantů procházel z Turecka přes Řecko směrem dál na západ, což 
přimělo Řecko a Makedonii k výrazné interakci na jejich společné hranici. Tenze na 
této hranici rostly v závislosti na počtu migrantů a stupni propustnosti hranice. Jak 
již bylo zmíněno, vícero zemí EU, jako V4, Rakousko či Slovinsko, usilovalo o přís-
nější režim na makedonské straně hranice. Docházelo tak k situacím, kdy na hranici 
poblíž řecké vesnice Idomeni uvázly tisíce migrantů ve složitých podmínkách.50 Do-
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cházelo také ke střetům migrantů s policií51 nebo ke slovním střetům mezi makedon-
skými a řeckými představiteli. Například v dubnu řecký prezident Prokopis Pavlopu-
los kritizoval makedonskou policii, jež použila proti uprchlíkům slzný plyn a gumové 
projektily, a premiér A. Tsipras nazval její chování „ostudným“. Skopje zase obvi-
nilo Athény, že k vyostření situace přispěla nečinnost policistů na řecké straně hra-
nice.52 Následně v květnu prezident Pavlopulos argumentoval, že „brutální chování 
vůči uprchlíkům“ ukazuje, že „padělatelé historie“ nemohou „předstírat přátelství 
s Řeckem“ a neměli by si ani „nalhávat“, že se mohou stát členy EU a NATO.53 Řecký 
problém s názvem Makedonie vedl i k paradoxním situacím, kdy ministr pro migrační 
politiku nabídl rezignaci kvůli tomu, že nazval Makedonii „zakázaným“ jménem.54

K dohodě s Tureckem, podporované zejména velkými státy EU, nakonec došlo 
18. března, což umožnilo navracet všechny nelegální migranty z řeckých ostrovů zpět 
do Turecka. Za každého syrského občana vráceného z řeckých ostrovů do Turecka 
by měl být jeden syrský občan přesídlen z Turecka do EU.55 Tato dohoda, stejně jako 
zpřísňování režimu na hranicích, přispěla k utlumení migračního proudu.56 Turecko 
samotné však procházelo turbulentním vývojem, kdy 15. července došlo k pokusu 
o puč, a následně k čistkám ve státní správě a bezpečnostních složkách. Turecko se 
také začalo přímo zapojovat do bojů v Sýrii, a to proti Islámskému státu i kurdským 
oddílům. Zároveň začalo posilovat vazby s Ruskem a v říjnu tyto země podepsaly do-
hodu o plynovodu TurkStream.57 Bezpečnostní nestabilita v Turecku se zprostředko-
vaně projevovala i v České republice, když turecké autority žádaly své české protějšky 
o prověření osob údajně spojených s tzv. gülenovskými pučisty.58 Navíc došlo v Tu-
recku k zadržení dvou českých osob „napojených“ na kurdské milice yPG.59 Předsta-
vitelé české zahraniční politiky se snažili řešit tuto situaci opakovanou podporou pří-
stupových rozhovorů a strategického dialogu EU s Tureckem.60 Proti tomu však šlo 
prosincové nezávazné hlasování Evropského parlamentu, který hlasoval pro zrušení 
přístupových rozhovorů,61 i neschopnost dosáhnout kompromisu v Radě EU o dalším 
postupu vůči Turecku zapříčiněná postojem Rakouska.62 Česká zahraniční politika se 
tak musela adaptovat na zhoršování vztahů mezi EU a Tureckem.

Země V4, Rakousko, Bulharsko, ale i jiné země, činily společná aktivní opatření 
k zajištění jihovýchodní hranice Evropské unie63 a připravovaly plány pro případné 
selhání dohody s Tureckem.64 V září na toto téma při návštěvě Prahy jednal končící 
bulharský prezident Rosen Plevneliev se svým českým protějškem i s předsedou Po-
slanecké sněmovny Janem Hamáčkem.65 První operace Evropské hraniční a pobřežní 
strážní agentury, pokračovatele Frontexu, začaly v říjnu právě v Bulharsku,66 které 
nadále udržovalo zvýšenou ostrahu a plot na hranicích s Tureckem. České minister-
stvo vnitra kvůli situaci na balkánské migrační trase začalo používat databázi poli-
cistů a policistek se znalostí cizích jazyků, kteří byli vysíláni, aby pomáhali s regist-
racemi, azylovým řízením a navracením migrantů.67 Česká republika už dříve vyslala 
kvůli zvládání migrační krize desítky vojáků a policistů do Maďarska, Slovinska či 
Makedonie, a nově začala i s vysíláním do Řecka. Poměrně silné bylo i zapojení čes-
kých dobrovolníků podél celé balkánské trasy.68 Bohužel, existují signály, že převa-
děčské skupiny působí i z území České republiky, čímž se začal zabývat i Europol 
a česká policie.69
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Hospodářské vztahy
Balkánské země se i v roce 2016 stále ještě musely přizpůsobovat dopadům poslední 
globální finanční krize. Doposud největší problém v tomto ohledu, Řecko, v roce 
2016 postupovalo poměrně úspěšně jak v makroekonomických reformách, tak v do-
hodách o zmírnění dopadů dluhu.70 I přesto zaznělo v České republice mnoho kritic-
kých poznámek na účet Řecka. Na konci roku 2016 navštívil Řecko Barack Obama 
při své poslední cestě v prezidentské funkci a upozornil, že Řecko, i když se potýká 
s dopady finanční krize, stále vydává na obranu více než 2 % HDP, což není případ 
většiny zemí NATO včetně České republiky.71

I v roce 2016 čeští aktéři pokračovali v rozvíjení hospodářských vztahů s bal-
kánskými zeměmi, přičemž často museli fungovat v nestabilních politických, eko-
nomických i finančních podmínkách. Probíhala jednání o výstavbě druhého bloku 
elektrárny Plevlja, jehož tendr vyhrála v červnu 2015 firma Škoda Praha, vlastněná 
skupinou ČEZ. V září byla podepsána smlouva, poté se však projekt zadrhl, protože 
Škoda Praha nebyla schopna získat zdroje financování od České investiční banky 
a Exportní garanční a pojišťovací společnosti, tak jak se očekávalo.72 Dále pokračo-
valy i vyhrocené vztahy bulharských autorit s českými firmami ČEZ a Energo-pro, 
které dostávaly další pokuty za zneužívání postavení na trhu.73 Skupina ČEZ dávající 
najevo, že by bulharskou dceru nejraději prodala,74 vstoupila i do mezinárodní arbit-
ráže proti Bulharsku.75 Zároveň si však ČEZ půjčila od Evropské banky pro obnovu 
a rozvoj 116 mil. EUR na investice do bulharské distribuční sítě.76 ČEZ dostala pokutu 
i v Rumunsku, a to 3 mil. Kč. Důvodem bylo účtování dodávek elektřiny s předsti-
hem.77 Rumunsko však začalo nabírat slibnou hospodářskou dynamiku a růst78 a stalo 
se populární mezi českými obchodníky, jako jsou firmy Bonami a Sportisimo, které 
dál rozvíjely v zemi své aktivity a otevíraly nové prodejny.79 I české finanční skupiny 
v Rumunsku nakupovaly aktiva80 či reality.81 Zajímavé však byly i některé nové akti-
vity českých subjektů v Bosně a Hercegovině, např. zakázky v digitální komunikaci 
pro pražskou agenturu Aqua Digital,82 proškolování v řízení letového provozu posky-
tované letovým dispečerům z Bosny a Hercegoviny v českém výcvikovém středisku 
CANI83 nebo navazování vztahů mezi filmovými tvůrci na Sarajevském filmovém fes-
tivalu.84 Tento vývoj napovídá, že pokud dojde k politické stabilizaci, pak se mohou 
balkánské země stát perspektivními trhy pro české zboží a investice.

ZÁVĚR

Tak jako v minulých letech, i v roce 2016 aktéři české zahraniční politiky pokra-
čovali v proaktivní podpoře evropské a euroatlantické integrace zemí Balkánského 
poloostrova. Konkrétně šlo zejména o aktivní přijetí vstupu Černé Hory do NATO 
a přibližování Srbska a Bosny a Hercegoviny k Evropské unii. Podobně jako v minu-
lých letech se však český prointegrační postoj musel vyrovnávat s celou řadou dlou-
hodobých politických sporů uvnitř jednotlivých států i mezi nimi. Zde šlo zejména 
o spory uvnitř Bosny a Hercegoviny, napětí mezi Srbskem a Chorvatskem a Srb-
skem a Kosovem, ale i o politickou krizi v Makedonii. Je otázkou, jestli bude v bu-
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doucnu lákadlo integrace natolik silné či jestli bude využito dostatečně dobře, aby do-
kázalo přetrvávající politické problémy a animozity v jihovýchodní Evropě úspěšně  
transformovat.

V roce 2016 byly dlouhodobé politické spory vlastní jihovýchodní Evropě dále jit-
řeny vzrůstajícím geopolitickým soupeřením států a aktérů zasahujících do regionu ze 
západu, východu či jihovýchodu. Obzvláště Rusko bylo po probuzení geopolitického 
soupeření v roce 2014 v tomto ohledu stále viditelnější. Nemůžeme s jistotou říci, že 
by všechny akce, které se Rusku připisují, byly opravdu dílem invazivní a hybridní 
ruské zahraniční politiky. Přesto i fakt, že se o tom tak mluví, jako např. v kontextu 
pokusu o vyvolání nepokojů a násilí během voleb v Černé Hoře, svědčí o vzrůstají-
cím významu, který Rusko po roce 2014 na Balkánu získává. Česká republika se do 
této geopolitické hry zapojovala i skrze aktivity na jihovýchodním křídle NATO, cel-
kově však čeští aktéři spíše přijímali politiky ostatních partnerů v NATO, než aby při-
cházeli s vlastními iniciativami.

Při všeobecném posilování napětí a vyostřování postojů se ani česká zahraniční 
politika nedokázala vyhnout konfliktním situacím. Aktivní symbolické pokusy prezi-
denta o prosazování vlastní politiky ohledně postavení Řecka v evropských institucích 
byly založené zejména na české politizaci témat fiskální odpovědnosti, kontroly vněj-
ších hranic EU a migrační politiky. Výsledkem byla krátkodobá polarizace v česko-
-řeckých vztazích. Česká republika však v určitém smyslu zůstává zapojena i do dlou-
hodobých sporů na Balkánském poloostrově. Jde zejména o kosovskou otázku, kdy 
ve vztazích vůči Kosovu pokračovala i v roce 2016 ze strany českých aktérů vnitřně 
polarizovaná politika. Na jedné straně Ministerstvo zahraničních věcí ČR a některá 
další ministerstva byla otevřená vytváření společné politiky. Zde šlo např. o spolu-
práci mezi V4 a západobalkánskou šesticí států, která směřuje k ustavení Západobal-
kánského fondu pro regionální spolupráci, který by zahrnoval i Kosovo jako plno-
hodnotného účastníka. Na druhé straně prezident a parlament pokračovali v politice 
neuznávání a stavěli se proti spolupráci s představiteli Kosova, čímž rozvíjeli svou již 
dlouhodobou politiku ignorace a aktivního odporu. Tento český přístup však z dlouho-
dobého hlediska paradoxně oslabuje i pozici Srbska, jehož postup v integraci do EU 
je úzce spojen právě s úspěšnou normalizací vztahů s Kosovem. Česká polarizace ve 
vztazích vůči Kosovu tak přispívá k pokračování napětí v regionu.

Zjevně nepříznivě se z hlediska české zahraniční politiky vyvíjely vztahy mezi 
EU a Tureckem. Pokračování v přístupových rozhovorech s Tureckem v současnosti 
figuruje jako jedna z priorit české zahraniční politiky. V roce 2016 ale začal být kan-
didátský status Turecka otevřeně zpochybňován ze strany Rakouska i Evropského 
parlamentu. Česká diplomacie se v tomto ohledu adaptovala a vystupovala v roli me-
diátora, který usiluje o udržení strategického dialogu s Tureckem. Ve vztahu k migraci 
Česká republika částečně uspěla se snahou o uzavírání balkánské trasy, což ale dále 
přispělo k polarizaci českých vztahů s Řeckem. Pokud bychom měřili míru „přátel-
skosti“ vztahů s Českou republikou, pak by Řecko v roce 2016 pravděpodobně obsa-
dilo druhou nejhorší příčku ze všech balkánských zemí, hned za Kosovem. Konečně, 
české hospodářské vztahy s balkánským regionem vykazovaly některé zajímavé ten-
dence, např. vzrůstající české investice v Rumunsku. Problémy českých firem se  
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stabilitou podnikatelského prostředí v balkánských zemích však nadále pokračovaly, 
zejména co se týče energetického sektoru.

Ve vztahu k naplňování dlouhodobého cíle dosažení obecné stabilizace jihový-
chodní Evropy skrze euroatlantickou integraci vyvstávají pro budoucí českou zahra-
niční politiku následující klíčové otázky: Jak může Česká republika účinně přispět 
k revitalizaci integrace zemí západního Balkánu do EU? Jak se může Česká repub-
lika vyrovnat se svými vnitřními rozpory ve vztazích vůči Kosovu i s převažujícím 
negativním vnímáním Řecka? Jak má česká zahraniční politika reagovat na vzrůsta-
jící význam Ruské federace na Balkánu, na hrozbu odcizení mezi EU a Tureckem, na 
hrozbu nové migrační krize či na dlouhodobé zdroje náboženského radikalismu? Také 
odpovědím na tyto otázky se budou věnovat i budoucí vydání této pravidelné publi-
kace o české zahraniční politice.
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