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Georgios Tasoulas 
 
Regionální spolupráce na Balkáně 
 
Anotace 
 
Příspěvek je koncipován jako entrée k tématu mezistátní spolupráce v jihovýchodní Evropě. 
Zmíněno je několik platforem, které se v této oblasti profilují, s důrazem na bezpečnostní 
témata a vazbu na další nadnárodní platformy. 
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Summary 
 
The paper is conceived as an entrée to the topic of interstate cooperation in Southeastern 
Europe. Mentioned are several platforms in this territory, with an emphasis on security 
topics, and links to other transnational platform. 
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Počátky balkánské spolupráce 
 

Historie balkánského regionu má skutečně dlouhou a bouřlivou tradici sahající až do 
období nejstarších kultur evropského kontinentu – antiky. Region má tedy mnohem delší 
historii než jiné evropské regiony.1 Balkánský region geograficky zahrnuje pobřežní část 
Chorvatska, Bosnu a Hercegovinu, Srbsko, Černou horu, Albánii, Makedonii, jižní část 
Maďarska a Rumunska, Bulharsko, Řecko a evropskou část Turecka.2 V dnešní době můžeme 
přiřadit i území Kosova, které ale není jednoznačně uznáno jako nezávislý stát.3 

V tomto regionu můžeme pozorovat obrovskou národnostní různorodost, což 
způsobuje, že region nebyl a není příliš soudržný, ať už z hlediska politického, sociálního, či 
náboženského. Vykazuje vysokou různorodost a s tím spojenou příslušnost obyvatelstva do 
různých skupin. To je způsobeno častými silnými migračními proudy a velkou interregionální 
variabilitou.4 

Kvůli této značné diferencovanosti regionu a historicko-politickým podmínkám nebyla 
myšlenka regionální spolupráce dlouhou dobu aktivním tématem. K prvním pokusům 
docházelo zejména až po druhé světové válce. Toto období ale bylo poznamenáno 
probíhající studenou válkou a s tím spojeným bipolárním rozdělením světa, přičemž právě 
Balkán byl rozdělen pomyslnou hranicí mezi západním a východním5 blokem. Veškerá 
spolupráce v rámci regionu tak měla také nadblokový charakter6 

První novodobá myšlenka regionální spolupráce pramenila z euforie z politického 
uvolnění druhé poloviny 50. let a počátku 60. let. Šlo o dohody týkající jaderných zbraní na 
Balkáně, které vznikly jako reakce na středoevropskou polskou iniciativu. Šlo o tzv. rumunský 
plán na zónu bez jaderných zbraní na Balkáně. K této iniciativě se připojili i Albánie, 
Jugoslávie, Řecko a Bulharsko. Tato iniciativa nakonec nepřinesla žádné výsledky, neboť 
došlo k podpisu jiné obdobné dohody – Smlouvy o nerozšiřování jaderných zbraní. 

Dalším krokem k regionální spolupráci bylo vytvoření tzv. Balkánské konference 
(1975). Šlo o pravidelná setkání zástupců zemí balkánského poloostrova za účelem 
spolupráce. Na balkánské konferenci se tak roku 1977 sešli na popud Řecka zástupci států 
Turecka, Řecka, Bulharska, Jugoslávie, Rumunska a k jednáním se připojilo také Česko-
slovensko a Maďarsko. U jednoho stolu se tak sešli odvěcí rivalové a členové 
Severoatlantické aliance (Řecko, Turecko), zástupci Varšavského paktu (Československo, 
Maďarsko a Bulharsko), Rumunsko a Jugoslávie (která se v té době považovala za zemi bez 
blokové příslušnosti). Jednání sice nepřineslo žádné konkrétní výsledky, nicméně je 

                                                 
1
 Animovaná mapa proměny území od r. 1796 – 2008. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Balkans#/media/File:Balkans_Animation_1800-2008.gif 
2
 Dělení podle Klause Zernacka, oblast Balkánu není jednoznačná a téměř každý autor vyhraňuje tento region 

rozdílně. Často se výčet balkánských států liší v hraničních územích, tedy Rumunska, Maďarska. Tak i členská 
základna organizací působících v tomto regionu se může lišit. 
3
 http://www.mfa-ks.net/?page=2,33 Seznam států uznávajících Kosovo na stránkách ministerstva zahraničí 

Kosovské republiky. N.B.: Některá data na této stránce, zejména novější, jsou zavádějící. Není uváděno datum 
uznání Kosova daným státem, ale datum, kdy vyrozumění o uznání dorazilo na kosovské ministerstvo 
zahraničních věcí. 
4
 WAISOVÁ, Šárka. Nové formy regionální spolupráce v jihovýchodní Evropě. Určující faktory, problémy  

a perspektivy. Politický časopis. 2012, 2012(2), 215-233. 
5
 K západnímu bloku se z balkánských zemí řadilo Řecko a Turecko 

6
 WAISOVÁ, Šárka. Nové formy regionální spolupráce v jihovýchodní Evropě. Určující faktory, problémy  

a perspektivy. Politický časopis. 2012, 2012(2), 215-233. 
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považováno za základ spolupráce mezi těmito státy, neboť se státy shodly na potřebě 
regionální spolupráce, došlo tak k částečnému uvolnění napjatých vztahů.7 

 
Současné regionální organizace 
 
I v současné době nalezneme na území Balkánu několik organizací, či mezinárodních 

spolků založených na ideje regionální a transnacionální spolupráce. Vzhledem k tomu, že 
balkánský region je velmi specifický a se specifickými problémy, byl vývoj směřující k posílení 
regionální spolupráce nevyhnutelný. V následující kapitole jsou popsány soudobé regionální 
organizace. 
 

Ilustrace: Logo a mapa prostoru Procesu spolupráce Jihovýchodní Evropy (červeně 
a žlutě spolu) a Středoevropské zóny volného obchodu (červeně).8 Logo Rady pro regionální 
spolupráci.9 

 
 

 
 

  

 
Centrum pro prosazování práva v jihovýchodní Evropě 
 
Centrum pro prosazování práva v jihovýchodní Evropě (SELEC)10 je regionální 

organizace, která vznikla v roce 2011 a navázala na činnost organizace s názvem Iniciativa 
pro spolupráci v jihovýchodní Evropě. Členy organizace jsou státy: Albánie, Bosna  

                                                 
7
 WAISOVÁ, Šárka. Nové formy regionální spolupráce v jihovýchodní Evropě. Určující faktory, problémy  

a perspektivy. Politický časopis. 2012, 2012(2), 215-233. 
8
 Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est. Info Europa. 

http://www.infoeuropa.md/procesul-de-cooperare-in-europa-de-sud-est/ 
9
 RCC to Present the New Strategy and Work Programme at its Annual Meeting. European Western Balkans. 

23. V. 2015. https://europeanwesternbalkans.com/2016/05/23/rcc-to-present-the-new-strategy-and-work-
programme-at-its-annual-meeting/ 
10

 Southeast European Law Enforcement Centre 
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a Hercegovina, Bulharsko, Makedonie, Chorvatsko, Řecko, Maďarsko, Moldávie, Černá hora, 
Rumunsko, Srbsko a Turecko. Sídlo organizace je v rumunské Bukurešti.11 

Kromě stálých členů (států) je zde ještě tzv. status pozorovatele. Tento status je určen 
pro státy12 i mezinárodní organizace13 a orgány, které mají určitý zájem na spolupráci 
v oblasti vymáhání práva v regionu jihovýchodní Evropy. Tento status umožňuje účast na 
mítincích, soustředěních a seminářích, neumožňuje zasahovat do provozních činností 
organizace a výměnu údajů vyplývajících z činnosti organizace.14 

Cílem SELEC je poskytnout podporu členských států a posílit koordinaci při 
předcházení a boji proti trestné činnosti, včetně závažné a organizované trestné činnosti, 
pokud má tato trestná činnost přeshraniční charakter. 

Jednotlivé činnosti organizace SELEC jsou prováděny v rámci osmi pracovních skupin 
(Task forces), které se zabývají problematikou drog a obchodu s lidmi, s odcizenými vozidly, 
pašování a celních podvodů, finanční a počítačové trestné činnosti, terorismu, ochranou 
životního prostředí a jinými trestnými činy souvisejícími s přírodními zdroji.15 

 
Poradní skupina prokurátorů pro jihovýchodní Evropu 
 
Pod záštitou SELECu dále funguje orgán zvaný Poradní skupina prokurátorů pro 

jihovýchodní Evropu.16 Jedná se o orgán zaměřený na oblast soudnictví.  
Vytváří mezi členy soudní mechanismy směřující k mezinárodní soudní spolupráci, 

jejíž cílem je usnadnit a urychlit spolupráci při vyšetřování závažné přeshraniční trestné 
činnosti. SEEPAG v podstatě vytváří most mezi SELECem a státními soudními orgány. Dále 
orgán poskytuje pomoc a zpětnou vazbu zákonodárným orgánům jednotlivých členských 
států při tvorbě právních norem. Orgán je tvořen členy (soudci, či státní zástupci) 
jmenovanými členskými státy, v počtu jeden za každý členský stát. Orgánu předsedá daný 
zástupce členského státu, přičemž předsednictví rotující a mění se každým rokem.1718  
 

                                                 
11

 About SELEC [online]. Bucuresti: Southeast European Law Enforcement Centre, 2011 [cit. 2016-12-14]. 
Dostupné z: http://www.selec.org/m106/About+SELEC 
12

 Mezi pozorovací státy v současnosti patří: Belgie, Rakousko, Česká republika, Francie, Gruzie, Německo, 
Izrael, Japonsko, Holandsko, Španělsko, Slovensko, Ukrajina, Velká Británie 
13

 Mezi pozorovací organizace a orgány v současnosti patří: Pohraniční mise Evropské unie pro Moldavsko  
a Ukrajinu (EUBAM), Mezinárodní organizace pro migraci (IOM), úřad Spojených národů pro drogy a trestnou 
činnost (UNODC), dočasná správní mise Organizace spojených národů v Kosovu (UNMIK), Světová celní 
organizace (World Customs Organisation, WCO) 
14

 Observers [online]. Bucuresti: Southeast European Law Enforcement Centre, 2011 [cit. 2016-12-14]. 
Dostupné z: http://www.selec.org/m122/Observer_Countries 
15

 Operational Activities [online]. Bucuresti: Southeast European Law Enforcement Centre, 2011 [cit. 2016-12-
14]. Dostupné z: http://www.selec.org/p133/Task_forces 
16

 Southeast European Prosecutors Advisory Group (SEEPAG) 
17

Overview [online]. SEEPAG, 2011 [cit. 2016-12-14]. Dostupné z: 
http://www.seepag.info/index.php?section=about&id=1 
18

 V současné době je předsednickou zemí SEEPAG Černá hora. Základním dokumentem zakládajícím tuto 
organizaci a její hlavní náplň práce je Deklarace z první schůze prokurátorů SEEPAG v Bělehradě 2003 Dostupné 
z: http://www.seepag.info/download/Declaration%20of%20the%20prosecutors.pdf  
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Proces spolupráce v jihovýchodní Evropě 
 
Proces spolupráce v jihovýchodní Evropě19 je sdružení států z regionu balkánského 

poloostrova, které vzniklo v roce 1996 jako výsledek dohody mezi státy na tomto území.20 
Hlavní cíle Procesu jsou:21 
 

 upevňování stability, bezpečnosti a dobrých sousedských vztahů; 

 posílení mnohostranné hospodářské spolupráce v regionu, se zvláštním důrazem na 
přeshraniční spolupráci, modernizaci dopravní, komunikační a energetické infra-
struktury, podporu obchodu a investic; 

 podpora spolupráce v oblasti humanitární, sociální a kulturní oblasti; 

 Spolupráce v oblasti soudnictví, boj proti organizovanému zločinu a nezákonnému 
obchodu s drogami a zbraněmi, stejně jako boj proti terorismu. 
 
Proces spolupráce v jihovýchodní Evropě je jedním z mála nástrojů regionální 

kooperace, který nevzešel na popud některé mezinárodní organizace nebo států, ale byl 
vytvořen na základě vlastní iniciativy států z regionu,22 a to na popud zástupců jednotlivých 
států, k (ministrů zahraničních věcí), kteří e v roce 1996 sešli Sofii na konferenci23, která řešila 
kooperaci v jednotlivých států v celo regionálních problémech.  

Proces spolupráce v jihovýchodní Evropě má pod kontrolou další přidružené 
organizace, které byly vytvořeny na základě dohod mezi členskými státy Procesu a mají za 
úkol plnit konkrétnější cíle.24 Jednou z nedůležitějších je Rada pro regionální spolupráci. 

 
Rada pro regionální spolupráci 
 
Rada pro regionální spolupráci (Regional Cooperation Council, RCC) je jedním 

z nejdůležitějších orgánů v rámci regionu vytvořených z iniciativy Evropské unie a Severo-
atlantické aliance. Důvodem k vytvoření této Rady je integrace zemí balkánského 
poloostrova do těchto mezinárodních organizací, respektive pomoc těmto státům v řešení 
překážek bránících vstupu do Evropské unie nebo Severoatlantické aliance a plnění kritérií, 
které tyto organizace kladou státům jako podmínku pro přijetí.25 

                                                 
19

  South-East European Cooperation Process (SEECP) 
20

 Overview [online]. Beograd: Regional Cooperation Council, 2011 [cit. 2016-12-14]. Dostupné z: 
http://www.rcc.int/pages/2/overview 
21

 About SEECP [online]. Bukuresti: Ministry of Foreign Affairs of Romania, 2010 [cit. 2016-12-14]. Dostupné z: 
https://www.mae.ro/en/node/22264 
22

 Na rozdíl například od Paktu stability (iniciováno Evropskou unií), Kooperační iniciativy pro jihovýchodní 
Evropu (iniciováno Spojenými státy americkými), apod. 
23

 Setkání se uskutečnilo v rámci tzv. Balkánské konference. Výsledkem setkání bylo přijetí Deklarace o dobrých 
sousedských vztazích, stabilitě, bezpečnosti a kooperaci na Balkáně 
24

 Země západního Balkánu [online]. Brusel: Evropský parlament, 2016 [cit. 2016-12-14]. Dostupné z: 
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.5.2.html 
25

 BECHEV, DIMITAR. Carrots, Sticks and Norms: the European Union and Regional Cooperation in Southeast 
Europe. Journal of Southern Europe and the Balkans [online]. 2006-4-1, 8(1), 27-43 [cit. 2016-12-20]. DOI: 
10.1080/14613190600595515. ISSN 1461-3190. Dostupné z:  
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14613190600595515 
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Oficiální vznik Rada pro regionální spolupráci se datuje do roku 2008, kdy se na jeho 
vytvoření dohodli ministři zahraničních věcí zemí Procesu spolupráce Jihovýchodní Evropy 
(South-East European Cooperation Process, SEECP). Sídlí v Sarajevu. Jejím cílem je 
podporovat evropské a euroatlantické ambice svých členů, kteří nejsou členy Evropské unie, 
a rozvíjet spolupráci v oblastech, jako jsou hospodářský a sociální rozvoj, energetika  
a infrastruktura, spravedlnost a vnitřní věci, spolupráce týkající se bezpečnosti, vytváření 
lidského kapitálu a vztahy mezi parlamenty. Evropská unie a řada jejích členských států Radu 
pro regionální spolupráci podporují a účastní se její činnosti.26 

Rada se logicky zaměřuje na členy (státy), které nejsou členy ani Evropské unie ani 
Severoatlantické aliance, což jsou všechny státy kromě Řecka a Turecka. Řecko je členem jak 
Evropské unie, tak Severoatlantické aliance a Turecko je členem Severoatlantické aliance.27 
Tyto státy tak plní roli poradních států, které pomáhají ostatním kandidátským zemím 
v postupné integraci do organizací. 28   

Dokumentem, na jehož základě Rada plní své předsevzaté cíle je tzv. Program 
strategie a práce, který Procesu spolupráce Jihovýchodní Evropy vydává na tříleté období. 
Aktuálně na období 2014 – 2016.29 
 

Další regionální organizace a shrnutí 
 
Můžeme si všimnout, že orgány, iniciativy a organizace působící na regionální úrovni 

v regionu balkánského poloostrova jsou více či méně provázané, vycházejí jedna z druhé, 
nebo na sebe navazují a často také řeší podobné cíle a úkoly. Kromě výše uvedených orgánů 
a organizací působí na balkánském poloostrově samozřejmě i další. Mezi ty nejznámější patří 
například Středoevropská organizace volného obchodu (Central European Free Tax Area, 
CEFTA). Země Balkánu se také účastní regionálních rámců, jako je Energetické společenství, 
společný evropský letecký prostor, Dopravní observatoř pro jihovýchodní Evropu 
a Regionální institut pro veřejnou správu.  

Značnou úlohu v oblasti regionální spolupráce na území Balkánu má i Evropská unie  
a její orgány – Rada, Komise a Parlament. Ten je do procesu stabilizace a přidružení plně 
zapojen a jeho souhlas je nutný k uzavření všech dohod o stabilizaci a přidružení (čl. 218 
odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie). Parlament také musí schválit každé nové 
přistoupení k Evropské unii (článek 49 Smlouvy o Evropské unii). Mimo to má díky svým 
rozpočtovým pravomocem přímý vliv na výši prostředků přidělených na nástroj předvstupní 
pomoci. Výbor pro zahraniční věci Parlamentu, který jmenuje stálé zpravodaje pro všechny 
kandidátské a potenciální kandidátské země, pořádá pravidelné výměny názorů s komisařem 
pro jednání o rozšíření, zástupci vlád na vysoké úrovni, odborníky a zúčastněnými stranami 
z občanské společnosti.30 

                                                 
26

 Overview [online]. Sarajevo: Regional cooperation council, 2014 [cit. 2016-12-17]. Dostupné z: 
http://www.rcc.int/pages/2/overview#!prettyPhoto 
27

 Member Countries [online]. North atlantic treaty organization (NATO), 2010 [cit. 2016-12-17]. Dostupné z: 
http://www.nato.int/cps/en/natolive/nato_countries.htm 
28

 KŌSTOPOULOS, Tryphōnas I. Eurōpaikē Henōsē kai topikē autodioikēsē. Athēna: Ekdoseis Papazēsē, 1996-. 
ISBN 9600211582. 
29

 Overview [online]. Sarajevo: Regional Cooperation Council, 2014 [cit. 2016-12-17]. Dostupné z: 
http://www.rcc.int/pages/2/overview#!prettyPhoto 
30

 Země západního Balkánu [online]. Brusel: Evropský parlament, 2016 [cit. 2016-12-17]. Dostupné z: 
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.5.2.html 
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