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Úvod 
Chorvatská republika je jednou ze zemí západního Balkánu. Na počátku devadesátých 

let dvacátého století byly v důsledku rozpadu Socialistické federativní republiky Jugoslávie 

a následných válečných útrap země vyčleněny ze skupiny ostatních transformujících se států. 

Region čelil závažným problémům a s následky minulosti se země vyrovnávají dodnes.  

Evropská unie projevuje dlouhodobý zájem o stabilizaci situace v tomto regionu. 

Politika rozšiřování je označována za jeden z nejúčinnějších nástrojů EU a je využívána 

v oblasti předcházení válečných konfliktů a v zájmu zachování stability a bezpečnosti.  

Chorvatsko se od zvolení nové demokratické vlády v roce 2000 usilovně snaží přiblížit 

standardům EU a projevuje skutečný zájem o přistoupení. Po Slovinsku, které vstoupilo 

v době největšího rozšíření EU v roce 2004, by se tak Chorvatská republika stala součástí 

Evropské unie jako druhá země západního Balkánu. Chorvatsko by se tedy mohlo pro 

zbývající nezačleněné země stát vzorem a ukázat, že zvolená cesta demokracie a práva, je 

správná. Prokázalo by se také, že příslib členství, které země získaly v rámci Stabilizačního 

a asociačního procesu, může nabýt reálného rozměru. 

První kapitola - Podmínky a předpoklady státu pro vstup do EU - je věnována celému 

procesu přistoupení od počátku vyjednávacího procesu až po jeho ukončení. Jsou zde 

teoreticky vymezeny základní podmínky vstupu státu do Evropské unie a rozebrána je 

i předvstupní pomoc poskytovaná Unií.     

Ve druhé kapitole - Chorvatsko jako kandidátská země Evropské unie - je vymezen 

Stabilizační a asociační proces v rámci států západního Balkánu. Dále se zabývám schopností 

Chorvatska převzít práva a povinnosti vyplývající z členství a současným stavem 

vyjednávacího procesu.   

Třetí kapitolu - Efekty členství a zhodnocení připravenosti Chorvatska na vstup do 

EU - považuji za stěžejní kapitolu diplomové práce. Zabývám se zde plněním politických a 

hospodářských kritérií členství v Unii ze strany Chorvatska. Současnou hospodářskou situaci 

v zemi přibližuji na výčtu makroekonomických ukazatelů.   
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Evropská unie uvádí, že míra s jakou se státy západního Balkánu  přiblíží Unii, odráží 

míru politických a hospodářských reforem a schopnosti převzít práva a povinnosti členství.  

Cílem práce je zhodnotit připravenost Chorvatska na vstup do Evropské unie 

na základě plnění politických a ekonomických kritérií členství.  
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1 Podmínky a předpoklady státu pro vstup do EU 
Evropská Unie se za více než půl století své existence stala jedinečnou organizací 

svého druhu na světě. Vznikla na základě myšlenky udržení míru a prosperity v Evropě. EU je 

organizací politickou, ekonomickou, zasahuje do mnoha oblastí běžného lidského života, 

členské státy sdílí společné evropské hodnoty. Unie vytváří rozmanitý celek, významný 

prostor a příležitosti pro jednotlivé národní ekonomiky a pro více než 496 milionů evropských 

občanů. EU také řadu let usiluje o zvýšení vlastní konkurenceschopnosti na celosvětovém 

trhu. V současnosti Unie sdružuje 27 demokratických států Evropy. Tento počet je 

v nastaveném systému vzhledem k úspěšnému a plnohodnotnému fungování evropských 

institucí i samotné Unie maximální. Evropská unie stojí na prahu přijetí Lisabonské smlouvy, 

která by umožnila tyto instituce reformovat, zajistit přijetí dalších členů a také chod 

v podmínkách rozšířené Evropy.  

Historie rozšíření 

Evropské společenství uhlí a oceli bylo založeno šesticí států v roce 1951. 

Zakladatelskými zeměmi se staly: Belgie, Francie, Itálie, Německo, Lucembursko 

a Nizozemsko. Následně vzniklo Evropské hospodářské společenství a Evropské společenství 

pro atomovou energii. Od založení se ES rozšířila celkem šestkrát. 

• V roce 1973 přistoupilo Dánsko, Irsko a Spojené království, 

• V roce 1981 se ES rozšířilo o Řecko, 

• Rok 1986 představoval přijetí jižních států - Španělska a Portugalska, 

• V roce 1995 došlo k severnímu rozšíření o Finsko, Švédsko a Rakousko, 

• Největší rozšíření v dějinách Unie představoval rok 2004, kdy přistoupily 

Česká republika, Maďarsko, Slovensko, Polsko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko, 

Estonsko, Malta a Kypr,  

• Poslední rozšíření souvisí s přijetím Rumunska a Bulharska; 
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1.1 Proces přistoupení 

1.1.1 Přístupová jednání 

Evropské země respektující zásady svobody, demokracie, právního státu a dodržování 

lidských práv a základních svobod mohou bez výjimky žádat o členství v Unii. Podmínky 

jsou stanoveny ve Smlouvě o Evropské unii (čl. 6, čl. 49).  

Na začátku celého procesu přistoupení nového státu k Unii stojí žádost o členství. Této 

však obvykle předchází intenzivní oboustranné vztahy s Unií. Žádost je předána nově 

příchozím státem Radě EU. Evropská komise předloží Radě formální posudek kandidátské 

země. Rada EU následně rozhodne, zda žádost podpoří. K zahájení negociací může dojít 

až poté, co Rada jednomyslně přijme mandát k jednání. EU stanoví pro kandidátskou zemi 

vyjednávací rámec. Ten určí obecné zásady pro přístupová jednání. Před začátkem 

vyjednávacího procesu je rovněž nezbytné, aby kandidátská země splňovala nejdůležitější 

podmínky členství. Mezi tyto podmínky patří naplňování: 

• kodaňských kritérií,  

• schopnosti integrace státu z hlediska Unie, 

• madridských kritérií; 

V roce 1995 bylo na zasedání Evropské rady v Madridu stanoveno, že  kandidátská 

země musí být schopna uplatňovat unijní pravidla a postupy. Další nezbytnou součástí tohoto 

kritéria je požadavek, aby země vytvořila vhodné podmínky pro integraci do EU 

přizpůsobením svých správních struktur. Země musí být schopna legislativu EU náležitě 

převést do vnitrostátních právních předpisů a zajistit, aby byla tato legislativa účinně 

prováděna příslušnými správními a soudními strukturami.  

Další podmínkou členství je schopnost Unie absorbovat nové členy. Bez této 

podmínky by EU nebyla schopna zajistit účinnost a odpovědnost unijních orgánů 

a rozhodovacích procesů. Při rozšiřování musí Unie zajistit provádění společných politik 

a také musí tyto politiky nadále udržitelným způsobem financovat.    

1.1.2 Kodaňská kritéria 

Pro úspěšné přijetí kandidátské země do Unie musely být v minulosti splněny obecně 

platné podmínky vyplývající ze zakládajících smluv. Žádná zvláštní kritéria pro přijetí  
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neexistovala. Obrat nastal v souvislosti s největším rozšířením EU v dějinách. Do Unie měly 

vstoupit země střední a východní Evropy. Státy, které prošly odlišným politickým 

a ekonomickým vývojem, v mnohých oblastech za vyspělejším společenstvím evropské 

patnáctky zaostávaly.   

Změnu přinesl summit konaný ve skotském Edinburghu v prosinci 1992. Vrcholní 

představitelé vlád zde schválili dokument, navržený Evropskou komisí, který umožnil státům 

střední a východní Evropy plnohodnotné členství ve Společenství za předpokladu slnění 

potřebných kritérii. Evropská komise v té době zahájila práce na konkrétní podobě těchto 

kritérií. V květnu roku 1993 byl EK schválen dokument, který měl prohloubit čtyři oblasti 

spolupráce: politickou  a hospodářskou spolupráci, rozšířit finanční pomoc ze strany Unie 

a umožnit větší přístup na vnitřní trh EU. Komisí byla navržena garance vstupu do EU 

za předpokladu splnění všech hospodářských a politických závazků plynoucích ze smluvního 

rámce Unie včetně přistoupení k hospodářské a měnové unii.  Pod vedením dánského 

předsednictví byla členskými zeměmi přijata konkrétní podoba kritérií pro posouzení 

připravenosti země na vstup do Unie. Tímto aktem byl také formálně zahájen proces 

východního rozšíření. Přijatá kritéria však byla nastavena poměrně obecně. Kodaňská kritéria 

zahrnují tři oblasti, a to: plnění politických a ekonomických kritérií a schopnost země převzít 

závazky vyplývající z členství. 

Politická kritéria 

Vstup do Unie je od zasedání Evropské rady v Kodani podmíněn dosažením stability 

demokratických institucí, nezávislých soudních a ústavních orgánů v kandidátské zemi. 

Instituce musejí být schopny zajistit zákonnost, demokracii, dodržování lidských práv 

a ochrany menšin. Plnohodnotné členství uchazečské země může zajistit pouze reálné 

uplatňování demokratických vizí Unie. Pouhé ztotožnění státu se zásadami Unie a jejich 

nenaplňování v praxi by bylo považováno za nedostatečné a vzhledem k evropských 

hodnotám nepřijatelné.  

Evropská komise hodnotí plnění politických kritérií v zemi. Přičemž nestačí pouze 

popis nastaveného systému institucí a jejich vzájemné provázanosti. Podrobně jsou zkoumány 

různá práva a svobody1:  

• svoboda slova,  

                                                 
1 MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR. Agenda 2000 [6]. 
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• svoboda sdružování,  

• nezávislost rozhlasu či televize,  

• možnost účastnit se svobodných voleb,  

• existence opozice v zemi,  

• dostatek nezávislých soudců s potřebnou kvalifikací, 

•  kvalita policejních sil, 

•  samotný právní základ v zemi; 

Podstatnou součástí při hodnocení plnění politických kritérií je schopnost země zajistit 

respektování menšin. Nerespektování práv menšin by mohlo vést např. k hraničním sporům 

a v konečném důsledku i k narušení demokracie v zemi.     

Hospodářská kritéria 

Úspěšně hodnocená hospodářská kritéria představují splnění dvou základních 

podmínek. První podmínkou je fungující tržní hospodářství země. Prvky, které je nutno 

zvážit, pro posouzení existence fungujícího tržního hospodářství jsou zejména2: 

• zajištění rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou na trhu  volným působením tržních 

sil  (ceny produktů a obchod s nimi je liberalizován), 

• zakládání nových firem nebo jejich zánik není omezen výraznými překážkami,  

• pro správně fungující tržní hospodářství je také nutné zajistit dobrý právní systém 

s jasně vymezenou úpravou vlastnických práv, 

• vymahatelnost zákonů a uzavřených smluv, 

• dosažení stability v makroekonomické oblasti  => trvale udržitelné veřejné finance, 

stabilita cen a dosažení odpovídající stability finančních vztahů se zahraničím, 

• rozvinutost finančního sektoru a jeho schopnost vytvářet a směřovat úspory do 

produktivních investic, 

• existence názorové shody v základních aspektech hospodářské politiky; 

Druhou podmínkou naplnění hospodářských kritérií je schopnost odolávat 

konkurenčním tlakům a tržním silám v EU. Pro uchazečské země je nezbytností, aby 
                                                 
2 MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR. Agenda 2000 [6]. 
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naplňovaly alespoň minimální potřebnou úroveň konkurenceschopnosti v podstatných částech 

vlastních ekonomik. Hodnocení tohoto kritéria je však obtížnější. Je nutné tuto podmínku 

hodnotit komplexně, ale zároveň zvážit celou řadu dílčích faktorů a zároveň očekávaný vývoj. 

Důležité je také zvážit, zda budou mít podniky na potřebné přizpůsobení kapacitu a zda 

takové přizpůsobení bude umožněno celkovým prostředím v zemi.  

Vstup do jednotného vnitřního trhu Unie (včetně harmonizace DPH, zadávání státních 

zakázek bez ohledu na zemi původu, pojištění v bankovnictví) znamená pro uchazečskou 

zemi značnou změnu i v případě, že by země byla již zahraničnímu obchodu s Unií 

v podstatné míře otevřena. Země musí být schopna vyrábět produkty splňující evropské 

normy a standardy. Zde je důležité převzít acquis a vytvořit potřebné institucionální struktury, 

které by toto zajistily. Schopnost odolávat konkurenčním tlakům a tržním silám předpokládá 

tyto dílčí faktory3: 

• existence fungující tržní ekonomiky, která se vyznačuje dostatečným stupněm 

makroekonomické stability, kdy se hospodářské subjekty mohou rozhodovat ve 

stabilním a předvídatelném prostředí,  

• dostačující vlastnictví lidského i fyzického kapitálu včetně potřebné infrastruktury 

(doprava, energetika, telekomunikace), školství a výzkumu, přičemž je hodnocen 

i budoucí vývoj v této oblasti,  

• poměr ovlivnění konkurenceschopnosti země politikou vlády a legislativou s ohledem 

na prosazovanou obchodní politiku, politiku rozvoje konkurence v zemi, státní 

podpory a pomoci, např. podpory malého a středního podnikání, 

• hodnocení je zaměřeno na rychlost a stupeň integrace v obchodní oblasti před 

vstupem do Unie, přičemž je hodnocen nejen objem, ale také povaha obchodovaného 

zboží, 

• účast drobných firem na trhu, tento faktor je podstatný ze dvou důvodů. Malé firmy 

zpravidla mívají větší prospěch ze snazšího přístupu na trhy a také proto, 

že dominance velkých firem může vyvolat neochotu k přizpůsobení. 

                                                 
3 MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR. Agenda 2000 [6]. 
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Schopnost převzít závazky plynoucí z členství 

Na zasedání Evropské rady v Kodani byl vstup do Unie rovněž podmíněn schopností 

uchazečské země převzít závazky vyplývající z členství, včetně úspěšného plnění cílů 

politické, hospodářské a měnové unie.  

Přijetí a následné uplatňování acquis je pro jednotlivé uchazečské země velmi 

náročnou překážkou. Vyspělé ekonomiky podílející se na projektu Evropského 

hospodářského prostoru, již převzaly  určitou část acquis Unie. Plné převzetí acquis tedy jistě 

nebude tak obtížným úkolem jako u zemí, které součástí takového seskupení nejsou. 

 Legislativa Unie je velmi obsáhlá. Mnohokrát se již v minulosti rozšířila a nadále 

narůstá. Některé zásady a postupy, které byly v minulosti rozvinuty jen omezeně, narostly do 

velkých objemů. Vznikly nové principy, závazky plynoucí z jednotného vnitřního trhu, 

společné zahraniční a bezpečnostní politiky, spolupráce v oblasti bezpečnosti a vnitra 

a v neposlední řadě evropské měnové unii.  

Evropská rada pro vstup do Unie vyžaduje úplné převzetí acquis. Převzetí acquis 

pouze částečně by mohlo vést k nenadálým obtížím. Pokud by EU výjimku některé vstupující 

zemi umožnila, takové jednání by se neobešlo bez kompenzací a postupně by mohlo 

nastartovat proces obcházení nastavené zásady integrace. Tato zásada spočívá v postupném 

začleňování všech oblastí spolupráce pomocí přechodných opatření. V konečném důsledku by 

celý proces mohl vést k oslabení acquis Unie jako celku. Související problém by nastal při 

rozhodování evropských institucí o politických zásadách, které by již nebyly společné.  

Posouzení schopnosti státu přijmout závazky plynoucí z členství spolu se zásadami a 

opatřeními EU, lze částečně hodnotit na základě plnění již existujících závazků. Dodržování 

uzavřených smluv mezi Unií a uchazečských státem může vést ke sbližování jednotlivých 

norem, standardů  i některých národních zákonů. Často jsou však vytvořeny dohody, které si 

kladou za cíl spíše obecnější cíle a deklarují pouze snahu o přiblížení evropské legislativy 

s legislativou národní. Zvláště nelehkým úkolem pro uchazečkou zemi je převzetí zákonů 

v oblasti jednotného vnitřního trhu. Přejímání by mělo být realizováno podle sestaveného 

časového rozvrhu a podléhat monitoringu.  

 Soudnictví a správa 
Pro přijetí i uplatňování acquis či pro efektivní čerpání ze strukturálních fondů hrají 

významnou roli předpoklady a stav správy i soudnictví v uchazečské zemi. Zapracování 
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unijních zákonů do národní legislativy jednotlivých kandidátských zemí nestačí k jejich 

správnému uplatňování a prosazování. K tomu je třeba existence moderních správních 

struktur s dobře vyškolenými a náležitě ohodnocenými správními pracovníky. Soudy musejí 

být po vstupu do EU schopny účinné spolupráce s Evropským soudním dvorem a také 

uplatňovat právní řád Unie, včetně nadřazenosti nad národními zákony či přímou účinnost 

některých zákonů. Efektivně a správně fungující soudní systém nelze v prostředí Unie zajistit 

bez dostatečného množství kvalitních soudců, kteří velmi dobře ovládají unijní legislativu.   

1.1.3 Průběh jednání 

Screening 

Screening představuje velmi podrobné přezkoumání jednotlivých kapitol acquis. Jedná 

se o poměrně náročný a obsáhlý proces. Úkolem screeningu je určit míru připravenosti 

kandidátské země na členství, vysvětlit acquis a také identifikovat problematické oblasti, které 

vyžadují z hlediska kandidátské země nápravu. Jeho provedení je zajištěno Evropskou komisí. 

K úspěšnému zhodnocení jednotlivých kapitol acquis je také nezbytná spolupráce nově 

příchozí země. Screening kandidátské země je prováděn ještě před samotným zahájením 

negociací.  

Postup provádění screeningu je následovný. Nejdříve je Komisí přezkoumána každá 

jednotlivá kapitola acquis, přičemž je Komise povinna o tomto informovat Radu EU. 

Následují dva možné scénáře. V lepším případě Komise na základě zhodnocených informací 

doporučí Radě zahájit vyjednávání o dané kapitole. Pokud se takto nestane, Komisi zbývá 

druhá možnost. V takovém případě bude vyžadovat splnění určitých podmínek. Tyto 

podmínky představují tzv. počáteční referenční kritéria. Tato druhá možnost postupu však 

není Komisí často uplatňována, jelikož připravenost země je mnohdy k doporučení zahájit 

jednání dostatečná. Komise tedy může přejít ke stanovení konečných referenčních kritérií. 

Návrh celkové strategie či akčního plánu pro přizpůsobování se pravidlům Evropské unie 

mohou obsahovat referenční kritéria pro zahájení jednání. Naproti tomu přijetí a uplatňování 

evropské legislativy může být zařazeno mezi referenčními kritérii pro ukončení jednání.  

Zpráva o screeningu každé kapitoly se stává základem vlastního technického 

vyjednávání. Kandidátská země následně předloží svou vyjednávací pozici. Komise předloží 

Radě EU návrh společného postoje. Přijetím společného postoje Rada umožní otevření 
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jednotlivých kapitol. Samotné vyjednávání o kapitolách acquis probíhá na ministerské úrovni. 

Mohou je zastoupit velvyslanci či hlavní vyjednavači kandidátských zemí.  

Evropská rada a Evropský parlament jsou během vyjednávacího procesu neustále 

informování Komisí o stavu v kandidátské zemi. K tomuto účelu slouží pravidelné zprávy a 

strategické dokumenty. Komise také důsledně sleduje plnění referenčních kritérií a pokrok 

dosažený při uplatňování evropských právních předpisů či dodržování závazků vůči EU.  

Tento postup Komise umožňuje poskytování poradenství při přebírání všech závazků 

vyplývajících z členství a zároveň dává členským zemím záruku, že příchozí stát splňuje 

podmínky pro přistoupení. Dohled Komise nad kandidátskou zemí přetrvává až do vstupu 

země do Unie.  

Negociace jsou vedeny s každou kandidátskou zemí samostatně. Tempo vyjednávání 

je individuální a závisí na mnoha aspektech. Jedním z takových aspektů je rychlost provádění 

potřebných reforem a také rychlost s jakou je země schopna zajistit přibližování evropského 

a vnitrostátního práva. K účinnému plnění obtížného úkolu sbližování acquis je kandidátská 

země povinna vypracovat akční plán a národní program pro přijetí acquis. Akční plán 

stanovuje časový harmonogram vykonávání jednotlivých činností, které jsou nezbytné pro 

dosažení požadované úrovně veřejné správy a soudnictví. Národní program pro přijetí acquis 

je konkrétní nástroj, ve kterém jsou uvedeny velmi podrobné informace, časový rozvrh a  

náklady potřebné ke splnění prioritních oblastí. Přičemž jsou prioritní oblasti jasně 

definovány Unií a uvedeny v Přístupovém partnerství.  

1.1.4 Uzavření jednání 

Celý proces přistoupení kandidátské země k Unii pokračuje jednáním o každé kapitole 

acquis. Formálně se kapitoly acquis otevírají či uzavírají na mezivládních přístupových 

konferencích. Zasedaní na ministerské úrovni musí být uskutečněno minimálně jedenkrát za 

dobu předsednictví země, tedy minimálně jednou za půl roku. Ministerským konferencím 

předchází projednávání na úrovni zástupců, často se jedná o velvyslance při EU, či hlavního 

vyjednavače země se svou odbornou skupinou.  

Je-li dosaženo souladu s evropskou legislativou a souhlasí-li s dosaženým pokrokem 

kandidátské země všechny členské státy, může být kapitola dočasně uzavřena. Konečné 

uzavření probíhá až na konci celého procesu, jelikož jsou jednotlivé kapitoly acquis velmi 

úzce propojeny. Jakmile jsou uzavřeny všechny kapitoly, může se přistoupit k vypracování 
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návrhu smlouvy o přistoupení. Smlouva podrobně uvádí všechny oboustranné podmínky 

přistoupení. Jsou zde uvedeny všechna přechodná ujednání včetně časových termínů, 

informace o finančních podmínkách či ochranných doložkách. Jakmile země podepíše 

přístupovou smlouvu, stává se kandidátská země přistupujícím státem, což zemi otevírá 

v rámci Unie nové možnosti a výhody. Přistupující země získá status aktivního pozorovatele 

v jednotlivých evropských orgánech a také agenturách. Zde se může plnohodnotně 

k záležitostem vyjadřovat, nemůže o nich však hlasovat. Má právo připomínkovat různé 

návrhy předpisů, sdělení, doporučení či iniciativ Unie.     

Pokud je předložená smlouva o přistoupení podepsána kandidátskou zemí a získá-li 

podporu Rady EU, Evropského parlamentu, Komise i zástupců jednotlivých členských států, 

může být předložena k ratifikaci. Smlouvu ratifikují země v souladu s jejich ústavními 

postupy. Ratifikační proces je uzavřen až po vyjádření konečného souhlasu všech členských 

zemí a přistupujícím státem. Po dokončení ratifikace vstoupí smlouva v platnost 

k plánovanému datu. Celý proces přistoupení státu k Unii je tímto uzavřen a přistupující země 

se stává členskou zemí.  

1.1.5 Kritéria přistoupení podle Lisabonské smlouvy 

Kritéria přistoupení uchazečských států se podle Lisabonské smlouvy změní jen 

minimálně. Podmínky vstupu do Unie budou dle této smlouvy upraveny článkem 49 SEU, 

kde je pouze vložena nová věta: ,,Kritéria pro přistoupení, na nichž se dohodne Evropská 

rada, budou zohleděna“, čímž se potvrzuje a zůstává zachována úloha Evropské rady. 

Evropská rada nadále stanovuje podrobnější podmínky vstupu nových států, které splňují 

kritéria stanovená ve článku 49 Smlouvy. Zde se jedná především o splnění nadále platných 

kodaňských kritérií a také schopnost Evropské Unie integrovat nově příchozí státy, které byly 

nově upraveny Evropskou radou v prosinci 2006.  

Podle článku 49 SEU musí nový člen dodržet vymezené materiální a procesní 

předpoklady. Materiální předpoklady zahrnují podmínku evropského státu a uznávání hodnot 

Unie. Nově příchozí země musí být státem ve smyslu mezinárodního práva a navíc se musí 

jednat o stát evropský. Doposud však nebylo stanoveno žádné měřítko evropského státu. 

Tento pojem zatím nebyl evropskými politiky přesně vymezen a tak zůstává otázka, zda 

vymezovat evropský stát na základě geografických, hodnotových či jiných měřítek. Druhou 

podmínkou z hlediska materiálních předpokladů je nutnost uznávání vytvořených hodnot 
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Unie nově příchozím státem. Tyto hodnoty jsou definovány Smlouvou o Evropské unii. Nový 

stát se musí zavázat k dodržování a podpoře evropských hodnot.  

Následují procesní předpoklady přistoupení podle SEU. Kandidátská země podává 

žádost o přistoupení k Unii Radě. Podle novinky, kterou smlouva přináší, bude mít Rada EU 

povinnost o jednotlivých žádostech informovat Evropský parlament a rovněž národní 

parlamenty. Žádost o přistoupení je dále předána Radou EU do rukou Komise. Evropská 

komise zahájí činnosti, které jsou nutné pro posouzení žádosti. Následně připraví předběžné 

stanovisko, v němž zohlední politické, hospodářské a sociální postavení nově příchozího 

státu. Předběžné stanovisko Komise hraje důležitou roli z hlediska rozhodnutí o zahájení 

přístupových jednání. Na jeho základě se Rada rozhoduje jednomyslně se souhlasem 

Evropského parlamentu. V parlamentu pak musí získat podporu absolutní většiny hlasů. Celý 

proces pokračuje vypracováním přístupové smlouvy, v níž jsou obsaženy všechny podmínky 

přistoupení a změny Smluv. Přístupová smlouva musí být nadále ratifikována všemi 

členskými státy a také samotným žadatelem o přistoupení. Nově příchozí země se stává 

rovnoprávným členem Unie v den, kdy smlouva nabude platnosti. 

1.2 Předvstupní strategie 

Předvstupní strategie je určena na přípravu kandidátské země na členství v Unii. 

Předvstupní strategie využívá následujících nástrojů a mechanismů4: 

• Předvstupní pomoc, 

• Evropské dohody, dohody o přidružení, dohody o stabilizaci a přidružení, 

• Přístupová partnerství, 

• Spolufinancování ze strany mezinárodních finančních institucí, 

• Účast na programech, agenturách a výborech EU, 

• Národní program pro přijetí acquis, 

• Zprávy o pokroku, 

• Politický dialog; 

                                                 
4 Portál Evropské komise [ 11] [ Cituji 2009-02-23]. 
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1.2.1 Předvstupní pomoc 

Získání statutu kandidátské země Evropské unie opravňuje nově příchozí zemi 

k čerpání předvstupní pomoci. V současnosti existuje pouze jeden nástroj, jehož 

prostřednictvím je realizována pomoc EU směrem ke kandidátským zemím, a tím je IPA. 

Nástroj předvstupní pomoci vstoupil v platnost 1. ledna roku 2007 a stal se novým nástrojem 

pro programovací období 2007 – 2013.  

Hlavním cílem podpory je pomoc při přípravách na členství v EU a také při zavádění 

evropské legislativy a evropských norem. Aby bylo účinně dosaženo cílů pro každou 

kandidátskou zemi, je IPA  složena z pěti následujících položek: 

• Pomoc v přechodném období a budování institucí, 

• Přeshraniční spolupráce (s členskými státy EU a s dalšími zeměmi, které jsou 

způsobilé pro NPP), 

• Regionální rozvoj (rozvoj dopravy, životního prostředí a hospodářství), 

• Rozvoj lidských zdrojů (posilování lidského kapitálu a boj proti jakýmkoli 

formám vyloučení ze společnosti), 

• Rozvoj venkova;5 

Pomoc v přechodném období a při budování institucí je první oddělenou složkou 

pomoci IPA. Tato složka může být využita pro všechny přijímající země. Platí tedy pro 

kandidátské země i potencionální kandidátské země západního Balkánu. Země jsou finančně 

podporovány v budování kvalitních institucí, které budou schopny uplatňovat principy 

demokracie a práva.  Pomoc směřuje k naplňování politických, ekonomických kritérií a země 

jsou také podpořeny ve své snaze převzít závazky plynoucí z členství (kodaňská kritéria 

z roku 1993). Za řízení první složky zodpovídá generální ředitelství pro rozšíření při Evropské 

komisi. Pomoc v přechodném období a budování institucí je realizována skrze národní 

programy a společné programy určené pro několik zemí najednou.  

Přeshraniční spolupráce tvoří složku IPA číslo dvě. Podporována je spolupráce 

kandidátských zemí a potencionálně kandidátských zemí a současně také vzájemná 

spolupráce s Unií. Za složku jsou odpovědné generální ředitelství pro rozšíření a současně 

                                                 
5 Portál Evropské komise [ 12] [ Cituji 2009-02-23].  
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také ředitelství pro regionální rozvoj. Složka dvě také platí nejen pro kandidátské země, ale 

také pro potencionálně kandidátské země západního Balkánu.  

Následující složky jsou určeny pouze pro kandidátské státy. Jedná se víceleté 

programy, jejichž pomocí jsou země připravovány na budoucí členství a převážně na možnost 

čerpání ze strukturálních fondů. 

Regionální rozvoj je označení třetí oddělené složky IPA. Složka spadá pod generální 

ředitelství pro regionální politiku. V rámci složky jsou financovány projekty pro životní 

prostředí, dopravu a také hospodářský rozvoj. Po vstupu do Unie pak budou taková opatření 

financována z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Kohezního fondu.  

Rozvoj lidských zdrojů je čtvrtá složka IPA a je řízena generálním ředitelstvím pro 

zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti. Stejně jako Sociální fond, který je však určen 

pouze pro členské země Unie, bojuje EU skrze tuto složku IPA proti sociálnímu vyloučení 

a snaží se o posílení lidského kapitálu.  

Rozvoj venkova je poslední složkou IPA a spadá pod generální ředitelství pro 

zemědělství při Evropské komisi. Složka je určena k financování rozvoje venkova.  

Tab. 1.1 Finanční rámec pomoci IPA podle zemí v letech 2007-2012 (v mil. EUR) 

Země 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Srbsko 189,7 190,9 194,8 198,7 202,7 206,8 
FYROM 58,5 70,2 81,8 92,3 98,7 105,8 
Turecko 497,2 538,7 566,4 653,7 781,9 899,5 
Albánie 61,0 70,7 81,2 93,2 95,0 96,9 
Bosna a Hercegovina 62,1 74,8 89,1 106,0 108,1 110,2 
Černá Hora 31,4 32,6 33,3 34,0 34,7 35,4 
Chorvatsko 141,2 146,0 151,2 154,2 157,2 160,4 
Kosovo 6 68,3 124,7 66,1 67,3 68,7 70,0 

CELKEM 1 109,4 1 248,6 1 263,9 1 399,4 1 547,0 1 685,0 

Zdroj:  Portál Evropské komise [ 13] , vlastní zpracování 

Program IPA kompletně nahradil dřívější formy (finanční nástroje PHARE, ISPA 

i SAPARD, finanční nástroj pro oblast západního Balkánu CARDS a předvstupní pomoc 

Turecku). Programy (do roku 2007) a projekty, které byly financovány z těchto zdrojů,  budou 

dokončeny okolo roku 2010. Žádné další již z těchto dřívějších forem pomoci kandidátským 

zemím financovány nebudou.  
                                                 
6 Podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1244 
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Program PHARE byl původně určen jen pro Polsko a Maďarsko. Jeho působnost se 

ale následně rozšířila i na ostatní kandidátské země. PHARE měl pomoci podpořit změny 

v hospodářské a politické oblasti. Stal se nepostradatelným finančním zdrojem využívaným 

při transformaci z centrálně řízené ekonomiky k hospodářství tržnímu.    

Program ISPA byl určen na zlepšování stavu životního prostředí a dopravní 

infrastruktury. Jeho cílem bylo připravit kandidátské země na vstup do Unie a rozšířit znalost 

politik a postupů EU. Priority programu v rámci životního prostředí byly: oblast zajištění 

množství a jakosti vod, nakládání s odpady, kvalita ovzduší a také změna klimatu. Prioritami 

oblasti dopravy se staly: rozšíření TEN (transevropských dopravních sítí), propojení 

kandidátských zemí a zemí EU a v neposlední řadě propojení národních sítí se sítěmi TEN. 

Program v kandidátských zemích pomáhal zajistit dostatek prostředků na budování 

a modernizaci železnic, silnic, přístavů i letišť.  

Program SAPARD byl určen k podpoře zemědělství a venkova v kandidátských 

zemích. Finanční zdroje v rámci programu byly využívány od roku 2000 do roku 2006 při 

řešení konkrétních úkolů při zavádění acquis CAP (společné zemědělské politiky). Prostředky 

mohly být čerpány  do data vstupu do Unie.  

Program CARDS – (Pomoc Společenství při obnově, rozvoji a stabilizaci) byl určen 

pro region Západního Balkánu. Program představoval finanční nástroj k realizaci procesu 

stabilizace a přidružení. Byl určen k podpoře sociálních a ekonomických reforem v zemi 

a přípravu státu na budoucí členství v Unii. Sloužil převážně k posílení institucí a podpoře 

hospodářských a sociálních reforem v zemi. Pomoc směřovala k těmto zemím: Albánie, 

Bosna a Hercegovina, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Federativní republika 

Jugoslávie a Chorvatsko.  

Souhrn kapitoly 

Evropská země respektující zásady svobody, demokracie, právního státu a dodržování 

lidských práv a základních svobod může bez výjimky žádat o členství v Unii. Podmínky 

vstupu země do Evropské unie jsou stanoveny ve Smlouvě o Evropské unii (čl. 6, čl. 49). 

Mezi podmínky členství patří naplňování madridských a kodaňských kritérií a schopnosti 

integrace státu z hlediska Unie. Kodaňská kritéria jsou dále členěna na politická, hospodářská 

kritéria a také kritérium schopnosti státu převzít závazky vyplývající z členství. Politická 

kritéria se vyznačují dosažením stability demokratických institucí, nezávislých soudních a 

ústavních orgánů v kandidátské zemi. Instituce musejí být schopny zajistit zákonnost, 
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demokracii, dodržování lidských práv a ochrany menšin. Úspěšně hodnocená hospodářská 

kritéria představují splnění dvou základních podmínek. První podmínkou je fungující tržní 

hospodářství země. Druhou podmínkou naplnění hospodářských kritérií je schopnost odolávat 

konkurenčním tlakům a tržním silám v EU. Poslední podmínkou stanovenou na zasedání 

Evropské rady v Kodani je schopnost převzít závazky plynoucí z členství včetně úspěšného 

plnění cílů politické, hospodářské a měnové unie.  

Celý přístupový proces začíná podáním žádosti o členství. Evropská komise následně 

předloží Radě formální posudek kandidátské země. Rada EU rozhodne, zda žádost podpoří. 

K zahájení negociací může dojít až poté, co Rada jednomyslně přijme mandát k jednání. EU 

stanoví pro kandidátskou zemi vyjednávací rámec. Přístupové vyjednávání je vedeno 

s každou zemí samostatně. Tempo vyjednávání je individuální a závisí na mnoha aspektech. 

Jedním z takových aspektů je rychlost provádění potřebných reforem a také rychlost s jakou 

je země schopna zajistit sbližování evropského a vnitrostátního práva. Pokud jsou uzavřeny 

všechny kapitoly acquis. Celý proces pokračuje vypracování smlouvy o přistoupení, v níž 

jsou obsaženy všechny podmínky přistoupení. Pokud je předložená smlouva o přistoupení 

podepsána kandidátskou zemí a získá-li podporu Rady EU, Evropského parlamentu, Komise i 

zástupců jednotlivých členských států, může být předložena k ratifikaci. Ratifikační proces je 

uzavřen až po vyjádření konečného souhlasu všech členských zemí a přistupujícího státu. Po 

dokončení ratifikace vstoupí smlouva v platnost k plánovanému datu. Celý proces přistoupení 

státu k Unii je tímto uzavřen a přistupující země se stává členskou zemí.  

Všechny výše uvedené podmínky a postupy musí splnit každá země, která má zájem o 

členství v Unii. V současnosti existují pouze tři země, kterým byl přidělen status kandidátská 

země EU. Jsou jimi Turecko, Chorvatsko a Makedonie. Následující kapitola je věnována 

přistoupení jedné těchto zemí, která má členství v Unii zřejmě nejblíže a tou je Chorvatsko.  
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2 Chorvatsko jako kandidátská země Evropské unie 

2.1 Geografie 

Chorvatská republika se řadí mezi státy jihovýchodní Evropy. Rozkládá se na území 

o rozloze 56 538 km2 a plocha země vytváří velmi atypický tvar. Hraničí se Slovinskem, 

Srbskem, Bosnou a Hercegovinou, Maďarskem a Černou Horou. Na západě jsou břehy 

republiky omílány Jaderským mořem. Suverenita Chorvatska se vztahuje i na mořská 

teritoria, jejichž  celkový povrch zaujímá 33 tisíc km2. Počtem obyvatel přesahuje 4,435 

milionů. Chorvatsko je územně členěno na 21 krajů. Hlavním městem je Záhřeb, který se stal 

hlavním kulturním, politickým a ekonomických centrem země.  

Obrázek 1.1 Chorvatská republika 

 

Zdroj: Portál google [17] [ cit. 2009-03-20] . 

2.2 Historie 

Historie novodobého Chorvatska se datuje od června roku 1991, kdy společně se 

Slovinskem vyhlásilo nezávislost na SFRJ (Socialistická federativní republika Jugoslávie). 

Chorvatsko bylo uznáno většinou zemí světa jako nezávislý evropský stát v roce 1992. 

Prvním prezidentem se stala výrazná osoba chorvatských dějin Franjo Tudjman. Následek 

vyhlášení nezávislosti však přinesl vleklý válečný konflikt s jugoslávskou armádou. Válka na 

dlouhou dobu vyčlenila Chorvatsko z ostatních transformujících se zemí a měla neblahé 
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účinky na chorvatské hospodářství. V roce 1995 válečný konflikt po těžkých bojích konečně 

skončil. Ve stejném roce byla podepsána Daytonská dohoda o uspořádání vzájemných hranic 

a vztahů mezi znepřátelenými stranami.  

Chorvatsko mohlo od roku 2000 v čele s novou vládou pomalu směřovat 

k hospodářskému oživení země a demokracii. 

2.3 Stabilizační a asociační proces 

Evropská společenství uznala suverenitu Chorvatska rovněž v roce 1992. Uznání 

suverenity však v té době neprovázely žádné smluvní vztahy či přístup k okamžité 

ekonomické pomoci vzhledem k probíhající válce a absenci demokracie v zemi.  

Ve válečném období ES však nabídla Chorvatsku humanitární pomoc a pomoc 

v nouzi. Po skončení války v letech 1996-1999 pak ES opatřila finanční zdroje, které 

napomohly s obnovou země, návratem uprchlíků, odminováním,  podporou nezávislých médií 

a rozvoj demokracie v zemi. 

 V rámci Programu pro obnovu a navrácení celková pomoc od roku 1991-2000 

dosáhla výše 367,51 mil. eur. Finanční prostředky byly určeny nejvíce zasaženým oblastem 

Chorvatska a umožnily nejen rekonstrukci domů pro uprchlíky či vysídlence, obnovu 

zdravotních center i škol, ale také rozvoj malých podniků. 

Evropská unie po skončení války upustila od regionálního přístupu k oblasti 

jihovýchodní Evropy a začala uplatňovat nový přístup, který by umožnil zajistit stabilitu 

a prosperitu  regionu. K tomuto účelu měl sloužit Stabilizační a asociační proces (SAP).  

V roce 2000 se v Záhřebu konal summit EU a balkánských zemí, na kterém měla být 

nalezena a dohodnuta společná cesta k urychlení demokratických a hospodářských reforem. 

Přínosem summitu pro země Balkánu se stal příslib budoucího členství v Evropské unii za 

předpokladu, že naplní kodaňská kritéria. Byly zde definovány cíle a podmínky Stabilizačního 

a asociačního procesu. Na summitu byl Stabilizační a asociační proces zeměmi jihovýchodní 

Evropy také přijat. Stabilizační a asociační proces zahrnuje následující7: 

• Hlavním motivem reforem v těchto zemích jsou relevantní vztahy s EU 

založené na výhledu členství ve Společenství, jakmile budou vytvořeny 

odpovídající podmínky, 

                                                 
7 CIHELKOVÁ, Eva. Vnější ekonomické vztahy [3] [cituji 2009-03-02]. 
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• Nezbytným předpokladem pro regionální rozvoj je rozvinutí bilaterálních 

vztahů mezi samotnými zeměmi regionu, jež umožní větší ekonomickou 

a politickou stabilitu, 

• Nutnou podmínkou zdárného vývoje v regionu je flexibilní přístup, 

který umožní každé zemi zajistit mír na vlastním území; 

Proces zahrnuje udělování obchodních preferencí, usnadněný přístup zemí Balkánu na 

trh EU, poskytování technické a finanční pomoci a rozvíjení vzájemných smluvních vztahů. 

Na konci Stabilizačního a asociačního procesu by tedy měly stát země, které je možno plně 

integrovat do evropských struktur. Jedná se však o velice dlouhodobý a postupný proces.  

Nástrojem SAP se staly Stabilizační a asociační dohody (SAA-Stabilization and 

Association Agreement). Ty rovněž vycházejí z demokratických principů EU, zároveň však 

musejí být použitelné pro každou zemi a cíle dohody musejí splňovat i zcela konkrétní 

potřeby země. Cílem je posílení demokracie a právního státu, vytvoření podmínek pro 

integraci země do Společenství. Dále pak mají dohody napomoci k usmíření znepřátelených 

etnik a navrácení uprchlíků.  

Stabilizační a asociační proces zahrnuje jednak období, kdy jsou prováděny přípravy 

a vyjednávání Stabilizační a asociační dohody, ale má také druhou fázi v podobě reálného 

zavádění dohody. Druhá fáze Stabilizačního a asociačního procesu nastává od uzavření 

Stabilizační a asociační dohody. Nakolik je však tato fáze úspěšná je podmíněno plněním 

určitých podmínek8.  

• Zapojení země do hospodářských reforem, 

• Demokratické reformy a dodržování zásad lidských práv a práv menšin, 

• Dodržování všech povinností mírových dohod, 

• Dobré vztahy se sousedními zeměmi, rozvíjení ekonomických a politických 

vztahů v regionu; 

Obě fáze Stabilizačního a asociačního procesu by pak měly přispět ke stanovení priorit 

potřebných reforem.  

Stabilizační a asociační proces nepředstavuje pouze proces rozvíjený na bilaterálním 

bázi mezi EU a jednotlivými signatářskými zeměmi jihovýchodní Evropy, ale podporuje 

                                                 
8 CIHELKOVÁ, Eva. Vnější ekonomické vztahy [3]. 
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i regionální spolupráci. Mezi zeměmi jihovýchodní Evropy podílejícími se na tomto opatření 

mají být vytvořeny úzké smluvní vazby. Regionální spolupráce by měla vyústit v bilaterální 

dohody o volném obchodu se zbožím.  

V rámci stabilizačního a asociačního procesu je také nutné vyřešit problémy 

související s organizovanou kriminalitou, ilegální imigrací, nelegálního obchodováním 

a otázky bezpečnosti v regionu. Země Balkánu je rovněž nutno zapojit do evropských 

dopravních a energetických sítí. SAP bude realizován na základě mnohostranných programů 

a národních strategií.  

2.4 Předvstupní strategie 

2.4.1 Přístupové partnerství  

Nástrojem Stabilizačního a asociačního procesu je Evropské partnerství. Evropské 

partnerství pro Chorvatsko bylo schváleno Radou EU 13. října 2004. Na základě závěrů 

vyplývajících ze zprávy o pokroku Chorvatska za rok 2005 a vzhledem k započatým 

přístupovým vyjednáváním, bylo Evropské partnerství upraveno a aktualizováno.  

 Návrh Přístupového partnerství vycházející z původního Evropského partnerství byl 

zveřejněn 9. října 2005 a schválen Radou EU 20. února 2006. Přístupové partnerství vytváří 

rámec pro reformy Chorvatska v nejproblematičtějších oblastech a také určuje principy pro 

fungování partnerství. Naposledy bylo revidováno 12. února 2008 tak, aby priority 

Přístupového partnerství plně odpovídaly specifickým potřebám Chorvatska, posunu 

v přístupovém vyjednávání a také dosaženému zlepšení vyplývajícího ze zprávy o pokroku 

za rok 2007 

Přístupové partnerství obsahuje krátkodobé i střednědobé priority, na které se má země 

zaměřit. Tyto priority Přístupového partnerství by mělo být Chorvatsko schopno naplnit 

v průběhu několika příštích let. 

Hlavní priority Chorvatska souvisejí se schopností plnit kodaňská kritéria z roku 1993 

a  vycházejí z podmínek stanovených  pro Stabilizační a asociační proces (Záhřebský summit 

24. listopadu 2000), který nadále zůstává základním rámcem pro přiblížení Balkánských států 

do EU.  Mezi klíčové priority Přístupového partnerství lze uvést např. následují.  

• Pro oblast soudnictví: Zajištění přijatelné délky soudního jednání a snižování 

počtu nevyřešených případů,  
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• Pro oblast hospodářských kritérií: Provádět monetární a fiskální politiky 

s ohledem na udržitelnou makroekonomickou stabilitu (zahrnující dosažení 

nízké úrovně inflace, stability kurzu, snižování poměru veřejného zadlužení na 

HDP a snižování podílu deficitu na HDP). Pokračovat s reformou veřejných 

financí. Zlepšit institucionální rámec pro privatizaci. Zvýšit flexibilitu trhu 

práce a podpořit vyšší zaměstnanost v ekonomice, 

• Národnostní menšiny: Implementovat ústavní zákon týkající se národnostních 

menšin, prosazovat přijatelnou míru zaměstnanosti jednotlivých národnostních 

menšin, 

• Návrat uprchlíku do vlasti: Završit proces návratu uprchlíků a pomáhat  

v oblastech bydlení a navracení majetku původním vlastníkům, 

• Pro oblast boje proti korupci: Zajistit plnou implementaci strategie pro 

předcházení a potírání korupce, podnikat koordinované akce ke zvýšení 

povědomí veřejnosti o tom, že korupce je závažným trestným činem. Zajistit 

plnou kooperaci státních úřadů s Úřadem pro boj proti korupci 

a organizovanému trestnému činu, 

• Veřejná správa: Urychleně přijmout a implementovat strategický rámec 

reformy veřejné správy, 

• Stabilizační a asociační proces: Zajistit rádnou implementaci všech složek 

Stabilizační a asociační dohody, 

• Pro oblast regionální vztahů: Důsledně naplňovat přijaté dohody se sousedními 

zeměmi. Zvláště pak dohody o soudní a policejní spolupráci, boji proti 

organizovanému zločinu, přeshraniční spolupráci (CBS) a závazků plynoucích 

ze Středoevropské dohody o volném obchodu (CEFTA); 
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2.4.2 Nástroj předvstupní pomoci - IPA 

Chorvatsko získává podporu Evropské unie  již od roku 2001 skrze program CARDS. 

V červnu roku 2004 se Chorvatsko stalo kandidátskou zemí Unie a v následujících letech 

mohlo plně využívat pomoci z programů Phare, ISPA, regionálního programu CARDS 

(2005 - 2006) a SAPARD. 

V letech 2001-2004 bylo pro Chorvatsko vyčleněno v rámci programu CARDS 262 

mil. eur. Následovala pomoc z programů Phare ve výši 167 mil. eur,  ISPA 60 mil. eur 

a SAPARD 25 mil. eur.  

Od roku 2007 je příjemcem předvstupní pomoci IPA. V rámci pěti složek IPA je 

shrnuta veškerá předvstupní pomoc, která se Chorvatsku dostávala v předchozích letech. 

Celková orientační finanční alokace programu IPA se v průběhu let neustále zvyšuje. Pro rok 

2009 dosahuje 151,2 mil. eur.  Největší objem finanční pomoci je pro jednotlivé roky 

naplánován pro složku IPA-Regionální rozvoj. Chorvatsko dlouhodobě potřebuje řešit 

problémy v oblasti životního prostředí a budovat kvalitní infrastrukturu, na což je také složka 

IPA určena. V objemu alokovaných prostředků následuje složka -Budování institucí a pomoc 

v přechodném období. Pro účinné zavádění a uplatňování acquis je nezbytné vytvořit dobře 

a efektivně fungující systém institucí.  

Tab. 2.1 Finanční alokace IPA v letech 2007-2012 v mil. EUR 
 

IPA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Budování institucí 49,6 45,3 45,6 39,4 39,9 40,8 

Přeshraniční spolupráce 9,6 14,7 15,8 16,2 16,5 16,8 

Regionální rozvoj 45 47,6 49,7 56,8 58,2 59,3 

Rozvoj lidských zdrojů 11,3 12,7 14,2 15,7 16 16 

Rozvoj venkova 25,5 25,6 25,8 26 26,5 27,2 

CELKEM 141,2 146 151,2 154,2 157,2 160,4 

Zdroj:  Portál Evropské komise [ 14] , vlastní zpracování 
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2.5 Přístupový proces 

Prvním smluvní vztahem mezi Chorvatskou republikou a Evropskou unií se stalo 

podepsání Stabilizační a asociační dohody. Z výčtu států západního Balkánu spadajících 

právě pod Stabilizační a asociační dohody se Chorvatsko 29. října 2001 stalo v pořadí druhou 

zemí, která tyto dohody podepsala. V platnost vstoupily 1. února roku 2005. Na základě 

Stabilizačních a asociačních dohod se pak mohly rozvíjet vzájemné politické vztahy, 

ekonomická a regionální spolupráce. Chorvatsko bylo v rámci dohod podpořeno v potřebných 

ekonomických a strukturálních reformách či v transformaci na tržní ekonomiku.  

Celý proces přistoupení do skupiny evropských demokratických zemí naplno 

odstartoval dne 21. února 2003, kdy byla Chorvatskem podána žádost o členství v Unii. 

Kandidátskou zemí se Chorvatsko stalo již v červnu roku 2004.  

Následovala nezbytná etapa screeningu země. Screening byl zahájen 20. října 2005 

a poskytl hloubkovou analýzu stupně harmonizace národní legislativy a chorvatských institucí 

s EU. Screening země byl uzavřen 18. října roku 2006.  

Evropská rada pootevřela Chorvatsku pomyslné dveře integrace, když 3. října 2005 

rozhodla o zahájení přístupových jednání. Zahájení negociací s Unií bylo původně 

naplánováno již na 17. března 2005. Kvůli nedostatečné spolupráci Chorvatska 

s Mezinárodním soudním tribunálem pro bývalou Jugoslávii, však bylo odloženo. Následný 

počátek vyjednávání znamenal pro Chorvatsko přímý krok směrem k plnohodnotnému 

členství.  

Předvstupní rozhovory mezi EU a Chorvatskem jsou vedeny na ministerské úrovni. 

Hlavním vyjednavačem za Chorvatskou republiku je Vladimir Drobnjak, který má k dispozici 

speciální vyjednávací skupinu. Evropská unie je v předvstupních rozhovorech zastoupena 

předsedou Rady EU.  

2.5.1 Acquis communautaire 

Celé Acquis communautaire je pro potřeby vyjednávacího procesu rozčleněno do 35 

kapitol. Pro úspěšné zakončení vyjednávacího procesu je nezbytné, aby každá z kapitol byla 

řádně otevřena, projednána a následně dočasně uzavřena. Konečné uzavření probíhá až na 

konci celého procesu vyjednávání, jelikož jsou jednotlivé kapitoly velmi úzce propojeny. 

Jednotlivé kapitoly Acquis jsou uvedeny v příloze. 
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V negociačním procesu se Chorvatsku již podařilo dosáhnout významného pokroku. 

Celkem bylo otevřeno 22 kapitol, z nichž 7 bylo na ministerských konferencích dočasně 

uzavřeno.  

Prvním úspěchem vyjednávání na ministerské úrovni bylo otevření kapitoly 25 – Věda 

a výzkum k 12. červnu 2006. V rámci vyjednávacího procesu kapitola nepředstavuje nějak 

složitou oblast. Negociace proběhly bez závažnějších obtíží, vyjednávání tak mohla být 

prozatímně uzavřena ve stejný den. 

 Na ministerské konferenci konané dne 11. prosince 2006 následovalo otevření 

kapitoly 26 – Vzdělávání a kultura. Kapitola opět není z hlediska vyjednávacích rozhovorů 

nějak složitá. Kapitola byla následně prozatímně uzavřena ke stejnému dni.   

Následovala konference 25. června 2008, kdy byla uzavřena kapitola 20 – Politika 

podnikání a průmyslu (otevřena 21. prosince 2006). 

Na ministerské konferenci konané 30. října 2008 se podařilo dočasně uzavřít kapitolu 

30 - Vnější vztahy (otevřena 12. října 2007). 

V pořadí sedmá konference na ministerské úrovni, která se konala 19. prosince 2008, 

umožnila uzavření dalších tří kapitol: kapitolu 7 - Právo duševního vlastnictví (otevřena 29. 

března 2007), kapitolu 10 - Informační společnost a média (otevřena 26.června 2007) 

a kapitolu 17 - Hospodářská a monetární politika (otevřena 21. prosince 2006).  

2.5.2 Schopnost Chorvatska převzít závazky plynoucí z členství  

Chorvatsko významně zlepšilo svou schopnost převzít závazky vyplývající z členství. 

V mnoha odvětvích již existuje vysoký stupeň harmonizace s pravidly Unie. Země se čím dál 

rychleji a odhodlaněji připravuje na plnění požadavků EU. Zejména v oblasti sbližování 

právních předpisů došlo k velkému pokroku. Zlepšení, které bylo dosaženo v rámci 

jednotlivých kapitol, bylo trvalé.  

Evropská komise přijala 5. listopadu 2008 orientační plán pro dosažení závěrečné fáze 

jednání o přistoupení. Záměrem Komise je dosáhnout této konečné fáze vyjednávání do konce 

roku 2009. Komise plně podporuje chorvatské úřady při zavádění nezbytných změn a bude 

tak činit i nadále, aby pomohla eliminovat problematické oblasti a urychlila vyjednávání. 

Evropská komise již také doporučila Radě EU, aby zřídila pracovní skupinu pro vypracování 

smlouvy o přistoupení, na níž by mohla začít pracovat již od druhé poloviny 2009 paralelně 

s probíhajícím vyjednáváním.  
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Uzavření přístupového vyjednávání do konce tohoto roku by však bylo reálné pouze 

za předpokladu, že by Chorvatsko v celém procesu postupovalo daleko razantněji.  V uzavření 

přístupových rozhovorů však navíc brání Slovinsko, které 19. prosince 2008 vetovalo deset 

kapitol acquis.  

Spor Slovinska a Chorvatska 

Jeden z aspektů bránících rychlému uzavření vyjednávacího procesu je vleklý 

a komplikovaný spor Chorvatska a Slovinska. Slovinsko od 19. 12. 2008 blokuje uzavření 

jednotlivých kapitol acquis souvisejících se sporem. Předmětem sporu je již od vyhlášení 

nezávislosti Chorvatska a Slovinska na bývalé SFRJ v roce 1991 mořská hranice a malá část 

území (předmětem sporu jsou Piranský záliv, Savudijské údolí a  levý břeh řeky Dragonja). 

Sporné oblasti viz. příloha číslo 2. 

 Chorvatsko si nárokuje tyto pobřežní vody s čímž Slovinsko, které patří jen necelých 

40 km pobřeží, zásadně nesouhlasí. Pokud by území připadlo Chorvatsku, Slovinsko by se 

dostalo do poměrně tíživé situace a mělo pouze omezený přístup k mezinárodním vodám 

v Jaderském moři. Slovinskou vládou byla sice v 90. letech sjednána dohoda  umožňující 

vytvoření volného koridoru přes chorvatská mořská území. Tato dohoda však nebyla 

schválena chorvatským parlamentem.  

Evropská komise se snaží v celé věci pomoci a sehrát roli prostředníka. Chorvatsko 

souhlasí s účastí Unie ve sporu a očekává, že Slovinci nadále nebudou blokovat přistoupení 

Chorvatska k Evropské unii. Požadavek Chorvatska je takový, aby byl celý spor řešen 

u Mezinárodního soudního dvora v Haagu, s čímž ale Slovinsko nesouhlasí. 

Zda dojde k vyřešení sporu do konce tohoto roku a zda Slovinsko přestane blokovat 

vyjednávací rozhovory s Chorvatskem, zatím není jasné. Pokud však Slovinsko nezaujme 

v přístupovém procesu Chorvatska jinou pozici, Chorvatsko nebude moci přístupové 

vyjednávání do konce roku 2009 uzavřít a členství v Evropské unii bude oddáleno. 

Shrnutí kapitoly 

Evropská unie po skončení války na Balkáně upustila od regionálního přístupu 

k oblasti jihovýchodní Evropy a začala uplatňovat nový přístup, který by umožnil zajistit 

stabilitu a prosperitu  regionu. K tomuto účelu měl sloužit Stabilizační a asociační proces. Na 

konci tohoto dlouhodobého a postupného procesu by měly stát země, které je možno plně 

integrovat do evropských struktur. Jedním z nástrojů Stabilizačního a asociačního procesu je 
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přístupové partnerství. Přístupové partnerství obsahuje krátkodobé i střednědobé priority, na 

které se má země zaměřit. Tyto priority Chorvatska souvisejí se schopností plnit kodaňská 

kritéria z roku 1993 a  vycházejí z podmínek stanovených  pro Stabilizační a asociační proces, 

který nadále zůstává základním rámcem pro přiblížení Balkánských států do EU.   

Chorvatsko je od roku 2007 příjemcem předvstupní pomoci IPA. V rámci pěti složek 

IPA je shrnuta veškerá předvstupní pomoc, která se Chorvatsku dostávala v předchozích 

letech skrze programy CARDS, PHARE, ISPA a SAPARD. 

Celý proces přistoupení do EU naplno odstartoval dne 21. února 2003, kdy byla 

Chorvatskem podána žádost o členství v Unii. Kandidátskou zemí se Chorvatsko stalo již v 

červnu roku 2004. Přístupové rozhovory byly zahájeny 3. října 2005 a pro potřeby 

vyjednávacího procesu bylo celé Acquis communautaire rozčleněno do 35 kapitol. 

Chorvatsko významně zlepšilo svou schopnost převzít závazky vyplývající z členství a v 

mnoha odvětvích již existuje vysoký stupeň harmonizace s pravidly Unie.  

Spor o území, který vede Chorvatsko se Slovinskem již řadu let, se stal jednou 

z překážek Chorvatska na cestě do EU.  
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3 Efekty členství a zhodnocení připravenosti Chorvatska 
na vstup do EU  

Efekty členství  

Členství v Evropské unii přináší řadu pozitivních efektů, ale také určitá negativa. 

Skutečné efekty, plynoucí ze zapojení země do integračního seskupení, jsou však prokázány 

až samotným členstvím. Za nejzásadnější efekty pro Chorvatsko považuji následující.  

Chorvatsko představuje poměrně malou ekonomiku s nevelkým počtem obyvatel. 

Navíc je situováno na území západního Balkánu, který ještě v devadesátých letech 

představoval jeden z nejméně stabilních regionů Evropy. Evropská unie za více než padesát 

let své existence prokázala, že v zásadních otázkách představuje integraci politicky stabilní. 

V rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky Unie podniká nezbytné kroky pro 

zachování bezpečnosti a stability v Evropě. Jeden z hlavních přínosů členství Chorvatska 

v Unii se tedy jeví jako další posílení a zachování politické stability v zemi. Sama politická 

stabilita pak přináší další výhody jako přilákání zahraničního kapitálu či zvýšení návštěvnosti 

země. Což by pro zemi, kde turismus představuje důležitou součást hospodářství, mohlo být 

značným přínosem.  

Členství v Unii však přináší i negativum v podobě odevzdání určité míry suverenity 

státu ve prospěch evropských institucí. Chorvatsko navíc zřejmě nebude moci cíleně 

ovlivňovat dění v evropských orgánech, jelikož má nevelký počet obyvatel (a tím malé 

zastoupení v rozhodovacích orgánech). Na druhou stranu však vstupem do Unie získá lepší 

mezinárodní postavení.   

Prostředí v rámci Unie vyžaduje kvalitní soudní systém, důsledné a včasné řešení 

vzniklých sporů a efektivně fungující veřejnou správu. Právě oblast soudnictví v Chorvatsku 

vyžaduje velkou pozornost. Dalším přínosem by tedy mohlo být zlepšení kvality soudnictví 

v zemi a zlepšení situace v oblasti dosud neefektivní veřejné správy.  

Chorvatská ekonomika je značně otevřena mezinárodnímu obchodu. Navíc je závislá 

na dovozech zboží, energetických a surovinových dodávkách. EU je organizací podporující 

mezinárodní obchod a je také zastáncem snižování veškerých překážek obchodu. Země po 

vstupu do Unie spadají pod společnou obchodní politiku. Tato zajistí potřebné standardy 

vzájemné výměny a pomáhá hájit zájmy subjektů unijních ekonomik v rámci 

extrakomunitárního obchodu.   
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3.1 Plnění kodaňských kritérií ze strany Chorvatska 

3.1.1 Politická kritéria 

Chorvatsko je hodnoceno jako země s fungující demokracií. Vláda i parlament zde 

fungují bez větších obtíží. Poslední parlamentní volby se uskutečnily v listopadu 2007 

a proběhly řádně a spravedlivě. Vznikla nová vláda pod vedením HDZ (Hrvatska 

demokratska zajednica – Chorvatské demokratické společenství) a následně byla vytvořena 

středo-pravá koalice, která obdržela většinu (tedy 83 ze 153 křesel) v parlamentu. 

Veřejná správa 

Chorvatsko se dlouhodobě potýká s nekvalitní a neefektivní veřejnou správou. V září 

2008 byl přijat strategický reformní rámec na období 2008-2011. Instituce, zodpovědné za 

provádění reformy veřejné správy, jsou však nedostatečně administrativně vybaveny 

a objevují se u nich chyby v řízení celého projektu. Celkový správní systém tak zůstává 

i nadále slabý a neefektivní. Pro vybudování moderní a profesionální správy je třeba přijmout 

nový právní základ. Hlavní problémy souvisejí převážně s oblastí lidských zdrojů. Státní 

správa se potýká s přílišnou fluktuací svých pracovníků a rovněž s nedostatkem 

kvalifikovaných zaměstnanců. Navíc je systém na všech úrovních správy zasažen nežádoucím 

politickým vlivem. 

V této oblasti bylo také zaznamenáno jen velmi omezené delegování v rozhodovacím 

procesu z manažerských pozic na úroveň úřednickou. Chorvatsko vykazuje značné zpoždění 

při provádění programu pro decentralizaci. V současnosti nemá k dispozici potřebné kapacity 

na celostátní, regionální i místní úrovni řízení na to, aby tuto reformu mohlo účinně provádět 

a současně zajistit žádané přínosy tohoto programu. Naopak pozitivní výsledky byly dosaženy 

v oblasti školení pracovníků státní správy a také ve správě lidských zdrojů.  

Soudnictví 

Jednou z nejproblematičtějších oblastí, které je třeba v souvislosti s přijetím 

do Evropské unie neodkladně řešit, je oblast soudnictví. I zde však dochází k určitým 

zlepšením. Pokračuje implementace reformy soudnictví. Monitorování reformy však není 

možné vzhledem k chabé administrativní kapacitě. Pro řešení všech nejdůležitějších bodů 

reformy byl v červnu 2008 přijat revidovaný akční plán. Tento plán nemá jednoznačně 

měřitelné cíle, není tedy opět možné sledovat jeho realizaci. Implementace akčního plánu by 
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měla mít zásadní význam pro celou oblast soudnictví a očekává se, že přinese konkrétní 

výsledky.  

V celém systému byly v rámci reformy provedeny takové organizační a legislativní 

změny, aby zajistily účinnější a lepší fungování soudnictví. Pokrok v dané oblasti byl 

zaznamenán také na poli zodpovědnosti, nestrannosti, profesionality a kompetence soudnictví. 

Dalším pozitivním výsledkem je snížení počtu neuzavřených případů v porovnání s minulými 

lety, nadále ale zůstává počet neuzavřených případů příliš vysoký.  

Přes všechny učiněné pokroky však v oblasti soudnictví přetrvávají vážné problémy. 

Unie často poukazovala na předpojatost chorvatských soudců i veřejnosti vůči obžalovaným 

srbského původu. Soudní spory jsou často kvůli nedostatku důkazů, neochotě svědků přijít 

k soudu z důvodu zastrašování či neochotě samotné policie a státní zástupců, dále neřešeny.  

 Jednoznačně negativním dlouhodobým výsledkem je nadměrná délka soudního 

jednání a velké množství nahromaděných případů. Reformy postupují příliš pomalu 

a v současnosti lze konstatovat, že řádný výkon spravedlnosti není pro chorvatské občany 

vždy zajištěn. Celý soudní systém tak představuje jednu z nejzřetelnějších slabin Chorvatska.  

Negativní obraz chorvatského soudnictví umocňuje postoj Chorvatska ve věci stíhání 

válečných zločinců. Mnoho jich stále zůstává nepotrestáno, zvláště pak ty, kde se stali obětí 

násilného chování Srbové. Chorvatsko bylo v minulosti často kritizováno Mezinárodním 

soudním tribunálem pro bývalou Jugoslávii za neochotu spolupracovat při jejich vydávání. 

Což se prokázalo především v případech bývalých generálů Bodetka a Gotoviny, kdy 

Chorvatsko s tribunálem při vydání generála Bodetka a dopadení Gotoviny nespolupracovalo.   

Nejproblematičtější spolupráce a napjaté vztahy mezi Chorvatskem a Mezinárodním 

soudním tribunálem existovaly v období, kdy byl v čele státu prezident Franjo Tudman.  

Za poslední roky však v této oblasti dochází sice k pomalým, nicméně  jistým změnám. 

Chorvatsko má zájem Unii prokázat svou snahu stíhat válečné zločince bez ohledu na jejich 

etnický původ. V minulém roce proběhlo přibližně třicet takových soudních případů. 

Korupce 

 Další značně kritizovanou a diskutovanou záležitostí ze strany Unie je boj proti 

korupci. Korupce je v Chorvatsku velmi rozšířená a administrativní kapacity státních institucí 

jsou pro předcházení, odhalování a stíhání korupce nedostatečné. 
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 Protikorupční úsilí provází chabá celková koordinovanost a chybí účinný a nezaujatý 

monitoring. I v této oblasti však došlo k určitému pokroku. Právní rámec nutný pro boj proti 

korupci v zemi byl dále zlepšen a Úřad pro boj proti korupci a organizovanou trestnou činnost 

se stal mnohem aktivnějším, všeobecně uznávanějším a nezbytným při vyšetřování důležitých 

případů korupce. Revidovaná protikorupční strategie společně s akčním plánem byla přijata 

v červnu 2008. Plán obsahuje mnoho konkrétních opatření pro oblasti, ve které jsou 

ke korupci náchylné. 

Lidská práva a svobody 

Evropská unie je založena na respektování lidských práv a svobod a Chorvatsko jako 

přistupující země musí tyto principy plně respektovat a zajistit jejich dodržování a účinné 

vymáhání.  

 Evropským soudem pro lidská práva však bylo za rok 2007 zaznamenáno 29 případů 

porušení Evropské úmluvy o lidských právech ze strany Chorvatska. Tak jako v minulých 

letech se většina případů porušení práva vztahovala na nedodržení délky soudního řízení 

a práva na spravedlivý proces. Za rok 2008 bylo podáno celkem 636 nových žádostí 

k Evropskému soudu pro lidská práva a počet žádostí, stále čekajících na vyřízení, je celkem 

882. Pokud jde o předcházení špatnému chování a v některých případech dokonce mučení byl 

zaznamenán značný nárůst stížností ze strany občanů na nepřiměřené chování policie. V této 

souvislosti vyzval veřejný ochránce lidských práv k větší transparentnosti policejních postupů 

a akcí pro jejich lepší regulaci.  

Chorvatsko v listopadu 2007 přijalo akční plán na ochranu a prosazování lidských 

práv pro roky 2008-2011. Parlament také ratifikoval Úmluvu o potlačování terorismu 

a dodatkový protokol k úmluvě o počítačové trestné činnosti spojené s rasistickým 

a xenofobním podtextem. Parlament dále ratifikoval Evropskou úmluvu o odškodnění objetí 

násilných trestných činů. Uplatňování lidských práv stále naráží na nedostatky v chorvatském 

soudním systému. 

Přes veškeré uvedené negativní skutečnosti lze konstatovat, že mezinárodní ujednání 

v oblasti lidských práv jsou Chorvatskem respektována. Chorvatská legislativa je v otázce 

lidských práv celkově hodnocena jako přiměřená a navíc se situace na poli lidských práv za 

poslední roky významně zlepšuje.  

Svoboda slova zahrnující svobodu a pluralitu médií je v Chorvatsku také zákonem 

zaručena. Nicméně stále častěji se objevují i případy fyzických útoků a hrozeb smrtí vůči 
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chorvatských novinářům, kteří pracují na případech organizované trestné činnosti či korupce. 

Pachatele se podaří vypátrat a stíhat jen s částečným úspěchem. Novináři se tak dostávají 

pod značný tlak a celá situace vyvolává obavy právě o svobodu slova, a to převážně na místní 

úrovni.  

Pokud jde o svobodu shromažďování a sdružování, stejně jako právo na svobodné 

náboženské vyznání, nebyly v těchto oblastech zaznamenány žádné zvláštní případy porušení 

těchto práv. Obecně lze uvést, že občanská a politická práva jsou v Chorvatsku všeobecně 

respektována.  

Práva žen a rovnost pohlaví pomáhá v Chorvatsku zajistit implementace národní 

politiky pro prosazování rovnosti žen a mužů. Rok 2007 by mohl být označen jako rok proti 

násilí páchaném na ženách včetně domácího násilí. V prosinci 2007 byla přijata národní 

strategie pro ochranu před domácím násilím pro roky 2008-2010. V červenci o rok později byl 

přijat nový zákon o rovném postavení mužů a žen. V parlamentu je v současnosti z celkového 

počtu 153 členů 32 ženského pohlaví, což činí asi 21 %. 

 V případech rodinného násilí došlo k dalšímu zlepšení práce policie. Přes veškerou 

vynaloženou snahu politiků a policie však došlo ke zvýšení počtu nahlášených případů 

domácího násilí. Počet případů ale nemusí nutně znamenat zvýšený počet trestních činů, spíše 

představuje změnu v povědomí veřejnosti o takových případech. 

Politika rovnosti žen a mužů by měla být prováděna efektivněji v oblasti 

zaměstnávání. Zejména potom pokud jde zachování přístupu k zaměstnání a nediskriminaci 

v práci. 

V říjnu 2007 byly zavedeny změny v rodinném právu. Práva se změnila v souvislosti 

s péčí o děti. Hlavním cílem takových změn je posílení výživného v případě rozvodu 

a podpora dětem narozeným mimo manželský svazek. Vzhledem k vysokému počtu dětí, 

které jsou zanechány bez finanční výpomoci, je důsledek takových opatření považován 

za poměrně zásadní. Na druhou stranu byl zatím odložen národní plán činností podporujících 

práva a zájmy dětí na období 2006-2012.  

Veřejný ochránce lidských práv nadále hraje důležitou roli v ochraně a podpoře práv 

dětí v Chorvatsku. Počet individuálních stížností se zvýšil v porovnání s rokem 2006 o 63%. 

Tento nárůst ale zřejmě nebude představovat razantnější porušování práv dětí, ale bude spíše 

souviset s větším zviditelněním role veřejného ochránce práv. Současně by tato skutečnost 
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mohla být ovlivněna zahájením činnosti dalších tří regionálních kanceláří. Zvýšení počtu 

stížností však mělo vliv na stávající zdroje.  

Hlavní problémy postihující děti v Chorvatsku pramení z násilí v rodinách, obecných 

rodičovských vztahů souvisejících s péčí o děti a také ze slabého a přetíženého 

pečovatelského systému. Sociální instituce a nápravná zařízení trpí nedostatkem zaměstnanců. 

V zemi chybí jakýkoli sjednocený postoj státních orgánů v problematice ochrany dětí, včetně 

preventivního přístupu, do kterého by měly být zapojeny vzdělávací instituce. 

Dále byl zaveden nový zákon související s pěstounskou péčí. Zákon usiluje o zlepšení 

kvality pěstounské péče. Na druhou stranu však přináší nová omezení a jiné podmínky 

podpory, což mělo v konečném důsledku vliv na snížení počtu uchazečů o pěstounskou péči.  

Poslední dílčí výtkou ve věci prevence a ochrany dětí v Chorvatsku je nedostatek 

údajů o dětské chudobě.  

Další často  znevýhodněnou skupinou ve věci lidských práv jsou zdravotně postižení. 

Na roky 2007-2008 byl sice vytvořen národní plán sociálního začleňování, ale příslušná 

legislativa není nadále dostatečně prosazována. Na poli decentralizace a přílišné 

institucionalizace péče nebyla v této oblasti učiněna žádná změna, a to ani u skupiny 

zdravotně postižených dětí.  

Vlastnická práva jsou v Chorvatsku obvykle všeobecně zajištěna. Navzdory této 

skutečnosti však existují i případy, kdy dochází k porušení těchto práv. Například při 

navracení majetku bývalým dlužníkům dochází ke značným zpožděním. Vyskytují se také 

problémy s kompenzacemi za využití soukromého majetku, který byl zabrán v rámci válečné 

legislativy devadesátých let. Dalším takovým příkladem může být velmi pomalu pokračující 

proces kompenzace a restituce majetků, které byly po Druhé světové válce znárodněny. 

Veřejný ochránce lidských práv také upozornil na nedostatek řádných administrativních 

opatření, které by zajistily kompenzaci osobám v trvalé péči za využívání jejich majetku.  

Pro úplné zhodnocení hospodářských a sociálních práv lze konstatovat, že uvedená 

práva jsou chorvatskou legislativou částečně zaručena. Pokud jde o práva žen a dětí a jejich 

ochrany proti veškerým formám diskriminace, musí být práva prosazována nejen legislativně, 

ale také fakticky. Legislativní ochrana proti diskriminaci obecně spočívá v přijetí nového 

komplexního zákona z července roku 2008. Pozitivní skutečnost, tedy že zmiňovaný zákon je 

zcela v souladu s acquis Unie, však ztrácí na významu. Všeobecně totiž legislativa, zaměřená 

na boj proti diskriminaci, není v Chorvatsku příliš intenzivně prosazována. Ani úroveň 
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ochrany proti diskriminaci v reálu a soudní stíhání těch, kteří se takového jednání dopustili, 

není zcela v souladu se standardy EU. O soudních případech, jejichž hlavním tématem je 

právě diskriminace, nejsou vedeny žádné statistiky. Není tedy možno sledovat úroveň 

či rozsah diskriminace v takových případech. Samotné oběti diskriminace nejsou státem 

dostatečně podporovány a pomoc je jim věnována jen velmi okrajově.  

V Chorvatsku dochází v poslední době ke zlepšení situace v oblasti pracovních práv. 

Ukazuje se, že i přes tíživou socioekonomickou situaci mají odbory ve vyjednávání stále 

významnější pozici. Práva pracovníků jsou jako téměř všechny výše uvedené oblasti lidských 

práv a svobod negativně ovlivněny špatně fungujícím soudním systémem v této zemi. Chabě 

fungující inspekční úřad navíc celou situaci ztěžuje. 

Práva menšin 

Chorvatko je národnostně poměrně celistvé, jelikož přibližně 90% obyvatel tvoří 

Chorvaté. Zbývající desetina je pak tvořena velmi širokou paletou národnostních menšin, 

mezi které patří například Srbové, Albánci, Rómové či Slovinci. Podstatnější zastoupení mají 

přitom pouze Srbové, a to necelých 5 %.  

Postavení menšin se výrazně zlepšilo v souvislosti se zavedením ústavního zákona 

o národnostních menšinách. Akční plán pro provádění tohoto zákona byl přijat v červnu 2008 

a zahrnuje všechny zásadní témata a příslušné instituce. Nicméně provádění zákona v praxi 

není uspokojivé. Některá ustanovení jsou zaváděna poměrně bez obtíží, jiná jsou 

ale prováděna jen částečně. 

 Problémy přetrvávají zejména pokud jde o zastoupení menšin ve státní správě, 

soudnictví a policii. Vypracovaný plán pro zaměstnávání ve správě na úrovni obce, města 

a vyšších úrovních stále neodpovídá požadavkům a dlouhodobá strategie, která by umožnila 

provádět opatření vztahující se na  zaměstnávání minorit, zatím nebyla vypracována. Stále 

také chybí příslušné statistiky pro řádný monitoring celého problému a k dispozici nejsou ani 

žádné podrobnější záznamy o provádění vytyčených cílů za rok 2007. Naopak pozitivem je 

zvýšení kapacit pro místní rady národnostních menšin. Tyto místní rady byly vybaveny nejen 

novými prostory, ale také prostředky. Hlavním úkolem takových rad je pomáhat místním 

vládám právě v otázkách národnostních menšin. Většinou místních úřadů však zatím jako 

poradní orgán uznávány příliš nejsou. Nezávislost a vliv místních rad je navíc ovlivněna tím, 

že závisí na rozpočtech měst. Státní rada pro národnostní menšiny obdržela za rok 2008 

přibližně 5,7 milionů eur ze státního rozpočtu pro sdružení národnostních menšin. Finanční 
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podpora dané oblasti byla poměrně významně navýšena, jelikož nárůst pro rok 2008 

představuje přibližně 19 % v porovnání s rokem předcházejícím.  

Určitý pozitivní vývoj nastal u srbské menšiny. Za příklad takového zlepšení může 

sloužit snížení počtu etnicky motivovaných útoků proti Srbům. Policejní vyšetřování 

takových případů se také podstatně zlepšilo, i když jen málo útočníků je nakonec soudně 

stíháno. Několik etnicky motivovaných útoků proběhlo i v průběhu minulého léta a soudí se, 

že tyto incidenty měly velmi neblahý vliv na ochotu válečných uprchlíků vrátit se zpět do 

Chorvatska. K určitému zlepšení situace uprchlíků v Chorvatsku však došlo. V roce 2007 se 

více než 2100 uprchlíků a 1100 vysídlených obyvatel navrátilo do svých domovů a celkový 

počet Srbů, kteří se navrátili a registrovali Chorvatsku, se navýšil téměř na 143 tisíc. Celkem 

úspěšně probíhají práce na odminování oblastí a plán znovuobnovení infrastruktury je 

naplňován bez závažnějších obtíží. Rekonstrukce obytných domů pokračuje také poměrně 

úspěšně, přesto zůstává bydlení jednou z hlavních překážek, které brání srbským válečným 

uprchlíkům v návratu. Příslušníci srbské minority včetně těch, kteří zde zůstali během války, 

jsou nuceni čelit mnoha obtížím. Mezi práva, která jsou jim často odpírána,  patří přístup 

k práci, zvláště pak ve válkou postižených oblastech.  

Další poměrně diskutovanou menšinou v zemi je minorita romská. Situace Rómů 

v Chorvatsku se ale neustále zlepšuje a státní správa přistupuje k rómské problematice 

aktivně. Příkladem by se dalo uvést zlepšení na poli vzdělávání rómských dětí v předškolním 

věku v rámci vládního akčního plánu Dekáda rómské inkluze 2005-2015. Počet rómských 

dětí, které se účastní předškolního vzdělávání se zvyšuje a počet těch, které úspěšně dokončily 

základní vzdělání také stoupá. 

Některá negativa však stále přetrvávají. Většina Rómů zůstává vyloučena z chorvatské 

společnosti a je nucena čelit velmi obtížným životním podmínkám. Nezaměstnanost u této 

skupiny obyvatel je dlouhodobě se vyskytujícím problémem. Nelehká situace zůstává i pokud 

jde o přístup k zaměstnání, adekvátnímu bydlení, sociální péči a zdravotní péči.  

Jednou z překážek na cestě do EU bylo právě postavení menšin v Chorvatsku. 

V současnosti se celkové situace menšin v republice značně zlepšuje. Nicméně ve společnosti 

vůči Rómům, Srbům a jiným zranitelným skupinám stále převládají diskriminační postoje.  
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3.1.2  Ekonomická kritéria 

Na summitu Evropské rady v Kodani byla také stanovena ekonomická kritéria 

členství. Ta zahrnují fungující tržní ekonomiku a schopnost vypořádat se s konkurenčním 

tlakem v rámci Unie.  

V prosinci roku 2007 byl přijat základní dokument pro hospodářskou oblast, a to 

Předvstupní hospodářský program na léta 2008-2010. Tento program představuje ucelený 

střednědobý rámec pro hospodářskou politiku země. Pokud bude plně implementován, 

přispěje  k lepšímu fungování trhů,  podpoří udržitelný růst a reálnou konvergenci k EU. 

 V Chorvatsku existuje všeobecná politická shoda ohledně základních otázek 

týkajících se tržní ekonomiky. Pro plně fungující tržní ekonomiku země je však třeba 

pokračovat v reformním úsilí. Strukturální reformy ovšem postupují velmi pomalu a navíc je 

zde zřetelně patrná mezera mezi legislativním záměrem a její skutečnou implementací.   

Podnikatelské prostředí 

Celkové podnikatelské prostředí v Chorvatsku lze hodnotit jako neuspokojivé. 

Prostředí je zahlceno přemírou předpisů, které je třeba dodržovat. Podnikatelé jsou omezováni 

zdlouhavými a těžkopádnými postupy pro získání licence či povolení na celostátní 

i regionální úrovni. Projekty, které byly vytvořeny v rámci snížení nadbytečné regulace 

v systému, zatím nějak výrazně neuspěly. Zlepšení však bylo dosaženo v oblasti registrace 

nového podniku. Registrační procedura byla zjednodušena. Snížila se tak průměrná 

registrační doba i počet procedur, kterými je nutno při zakládání podniku projít. Poklesly 

rovněž náklady spojené s registrací. Počet nově registrovaných společností v Chorvatsku 

za rok 2008 mírně rostl, a to o 1,4 % v porovnání s rokem předcházejícím.  

Vzdělávací systém 

Reformy v oblasti vzdělávání pokračovaly i nadále v rámci plánu pro rozvoj 

vzdělávacího systému na léta 2005-2010. Byly podniknuty další kroky pro zlepšení kvality 

vzdělávání v zemi, a to na všech úrovních. Národní program má za cíl snížení počtu 

předčasně ukončujících školní docházku. Dále se pak zaměřuje na zvýšení počtu přihlášených 

středoškoláků i těch, kteří střední školu zdárně dokončí. Nicméně celkově vzdělávací systém 

trpí nedostatkem moderního vybavení a také používá zastaralé osnovy výuky. 
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Sektor malého a středního podnikání 

Chorvatská vláda se rozhodla prodloužit existující podporu malým a středním firmám 

tím, že přijala nový střednědobý program na roky 2008-2012. Sektor SME v roce 2007 

zaměstnával 66,2 % pracujících, pokrýval 65% celkových investic a generoval více než 45 % 

HDP. Malé a střední podnikání se stále více se podílí na exportu a nabývá na významu. Sektor 

však trpí přílišnou regulací ze strany státu a neefektivní veřejnou správou. Přístup 

k dlouhodobějšímu financování nadále zůstává obtížný, převážně pak pro nově založené 

podniky.  

Finanční sektor 

Ve finančním sektoru nejvíce dominují banky a jsou také klíčovým prvkem finančního 

zprostředkování v zemi. Nejvyšší bankou v zemi, která řídí měnovou politiku a provádí 

dohled nad komerčním bankovním sektorem je Chorvatská národní banka (HNB – Hrvatska 

narodna banka). Legislativně je činnost HNB vymezena zákonem z roku 2001 (Zakon 

o Hrvatskoj narodnoj banci NN br.6/2001).  

Devadesát pět procent veškerých bank v Chorvatsku se nachází v soukromých rukou 

a podíl zahraničního vlastnictví zůstává na velmi vysoké úrovni, a to na devadesáti 

procentech. Za poslední roky dochází ke snižování počtu bank z důvodu slučování 

jednotlivých bank do silnějších bankovních domů či jejich konkursů. V roce 2008 zde 

působilo 33 bank, což je vzhledem k velikosti trhu stále poměrně vysoký počet. Pět největších  

bank přitom pokryje zhruba 70 % trhu. Mezi tři největší soukromé banky se řadí Zagrebacka 

banka z italské skupiny UniCredito, Privredna banka patřící italské Banco Intesa a Splitská 

banka, jejímž vlastníkem je francouzská skupina Société Générale. Chorvatské banky 

poměrně významně investují do technologického rozvoje tak, aby mohly svým klientům 

nabídnout větší počet finančních produktů a také kvalitnější služby. Nabízejí  velmi široké 

spektrum služeb od internetového bankovnictví a běžných úvěrů až po platební a zajišťovací 

nástroje v oblasti financování obchodu, devizových operací a v neposlední řadě úrokového 

zajištění. Všechny uvedené služby jsou převážně u bank se zahraničním podílem poskytovány 

na mezinárodní úrovni.  
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Schopnost vyrovnat se s konkurenčními tlaky v rámci Unie 

Jednotlivé subjekty v chorvatské ekonomice se mohou rozhodovat ve stabilním 

a předvídatelném prostředí. Nicméně v zemi stále přetrvávají významné státní zásahy do 

ekonomiky. O tomto faktu svědčí vysoký poměr výdajů státu, vysoké dotace a stále 

převažující překážky soukromého sektoru. Pokud Chorvatsko přistoupí k reformnímu 

programu, který je zaměřen na odstranění strukturálních nedostatků, mělo by být střednědobě 

schopno vypořádat se také  s konkurenčními tlaky v rámci Unie. 

3.2 Základní makroekonomické ukazatele 

Válečné konflikty 90. let a rozpad bývalé SFRJ značně poznamenaly současný stav 

chorvatského hospodářství. Chorvatsko prošlo transformačním procesem od centrálně řízené 

ekonomiky k hospodářství tržnímu a postupem let došlo k hospodářskému oživení.  

Za poslední roky se ekonomika nacházela  v poměrně dobrém stavu s uspokojivých 

růstem HDP, i když dlouhodobě přetrvávají problémy s nízkou zaměstnaností především 

mladých občanů, poměrně vysokou nezaměstnaností, neustále se navyšujícím zahraničním 

dluhem a velkým deficitem obchodní bilance. Rozvoji podnikání brání vysoké daňové 

zatížení v zemi. Rok 2008 pak představuje určité hospodářské ochlazení vzhledem k současné 

ekonomické krizi.  

3.2.1 Hrubý domácí produkt 

Tab. 3.1 Hrubý domácí produkt v letech 2004-2008 

Název 2004 2005 2006 2007 2008 
HDP v běžných 
cenách (mil. EUR) 32 759 35 725  39 102  42 833  47 370  

HDP v běžných 
cenách (mil. HRK) 245 550 264 367  286 341  314 223  342 159  

Reálné tempo růstu 
HDP (v %) 4,2 4,2  4,7  5,5  2,4  

HDP/obyvatele (v 
eurech) 7 380 8 043  8 807  9 656  10 682  

Zdroj:  Chorvatská národní banka [8], vlastní zpracování 
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Poměrně silný růst HDP posledních let byl tažen hlavně domácí poptávkou 

a pokračoval až do roku 2007. V tomto roce také dosáhla soukromá spotřeba maxima 

za předcházející pětileté období. Růst soukromé spotřeby vyšplhal z 3,5% v roce 2006 

na 6,2% za rok 2007. Poslední čtvrtletí 2007 a rok 2008 však představuje podstatnou změnu 

ve vývoji HDP, kdy došlo k výraznému oslabení růstu. Celková hodnota HDP i HDP 

na obyvatele v období pěti let 2004-2008  však stále rostla, k čemuž nejvíce přispěl  sektor 

průmyslu. Vývoj HDP na obyvatele a růst HDP v letech 2004-2008 zachycují následující dva 

grafy. U grafu 3.2 naznačujícího reálný růst je v roce 2008 zaznamenán zřetelný propad růstu 

hrubého domácího produktu.  

Graf  3.1 HDP na obyvatele v letech 2004-2008 (v eurech) 
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Zdroj:  Chorvatská národní banka [8], vlastní zpracování 

Graf  3.2 Reálné tempo růstu HDP v letech 2004-2008 (v %) 
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Zdroj:  Chorvatská národní banka [8], vlastní zpracování 
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3.2.2 Zahraniční dluh 

Neustálé navyšování zahraničního dluhu je jedním z hlavních problémů chorvatské 

ekonomiky. V letech 2004-2008 postupně rostl až na úroveň 39 125 milionů eur pro rok 2008. 

Zvyšuje se také podíl zahraničního dluhu na HDP a v roce 2008 činí zahraniční zadlužení přes 

80 % HDP Chorvatska. Zvyšování podílu zahraničního dluhu na HDP dokládá graf 3.3. 

Podíl domácích bank na zahraničním zadlužení se v posledních letech snižuje 

a očekává se také snížení podílu vládní spotřeby na celkových výdajích v HDP v rámci 

úsporných opatření. Což by mohlo mít za následek postupné snižování zahraničního dluhu.  

Tab. 3.2 Celkový zahraniční dluh a podíl dluhu na HDP v letech 2004-2008 

Název 2004 2005 2006 2007 2008 

Celkový zahraniční 
dluh (mil. EUR) 22 933,0 25 748,0 29 274,0 32 929,0  39 125,0 

Podíl celkového 
zahraničního dluhu 
na HDP (v %) 

70,0 72,1 74,9 76,9  82,6 

Zdroj:  Chorvatská národní banka [8], vlastní zpracování 

Graf  3.3 Podíl celkového zahraničního dluhu na HDP (v %) 
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Zdroj:  Chorvatská národní banka [8], vlastní zpracování 
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3.2.3 Běžný účet platební bilance 

Deficit běžného účtu platební bilance v letech 2004-2008 se neustále zvyšoval. 

Úměrně v uvedených letech rostl také podíl deficitu běžného účtu na HDP. Deficit BÚ se 

zvyšoval hlavně kvůli neustále rostoucímu deficitu obchodní bilance. Poměrně silná domácí 

poptávka, rostoucí dovoz a snížení růstu exportu měly za následek navyšování deficitu 

obchodní bilance. Přibližně 2/3 deficitu obchodní bilance byly pokryty bilancí služeb. Příjmy 

Chorvatsku plynuly zejména z turistiky a dopravy.  

Tab. 3.3 Běžný účet platební bilance v letech 2004-2008 

Název 2004 2005 2006 2007 2008 

Běžný účet PB (v mil. EUR) -1 434 -1 976 -2 715 -3 237 -4 454

Běžný účet  (% HDP) -4,4 -5,5 -6,9 -7,6 -9,4

Export výrobků a služeb (% HDP) 43,5 42,8 43,5 42,8 41,9

Import výrobků a služeb (% HDP) 43,5 48,9 50,2 50,2 50,1

Zdroj:  Chorvatská národní banka [8], vlastní zpracování 

 

Tab. 3.4 Obchodní bilance v letech 2004-2008 

Název 2004 2005 2006 2007 2008 

Vývoz zboží (v mil. 
EUR) 6 454 7 069 8 251 9 002 9 577 

Dovoz zboží (v mil. 
EUR) 13 354 14 950 17 094 18 827 20 818 

Saldo (v mil EUR) -6 900 -7 880 -8 843 -9 825 -11 241 

Zdroj:  Gospodarska kretanja Br. 3/2009 [9], vlastní zpracování  
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3.2.4 Přímé zahraniční investice 

V letech 2007 i 2008 rostly přímé zahraniční investice pomalejším tempem, ale jejich 

celkový stav nadále zůstává poměrně vysoký a tvoří podstatnou část běžného účtu. 

V Chorvatsku přetrvávají velké investice do oblasti dopravní infrastruktury. Investice proudí 

zejména do nových dálnic. Tyto činily 1,9% HDP, což umožnilo další rozšíření silniční sítě.  

Tab. 3.5 Přímé zahraniční investice v letech 2004-2008 

Název 2004 2005 2006 2007 2008 

Přímé zahraniční 
investice FDI 
(mil. EUR) 

949,60 1 467,90 2 737,90 3 596,60 2 930,10 

Podíl FDI na HDP 
(v %) 3,31 4,69 8,00 9,67 * 

Zdroj:  Gospodarska kretanja Br. 3/2009 [9], vlastní zpracování  

* údaj není k dispozici 

3.2.5 Státní rozpočet – příjmy, výdaj, saldo 

Státní rozpočet byl od roku 2004 do roku 2007 vždy deficitní. Za rok 2008 jsou údaje 

vyhodnoceny za tři čtvrtletí, nelze jednoznačně usuzovat, zda rok 2008 bude kopírovat 

předešlý deficitní vývoj. Deficit státního rozpočtu se navíc od roku 2004 trvale snižuje.  

Celkové příjmy ve sledovaných letech rostly, na čemž měly největší podíl rostoucí příjmy 

z daní. Pozitivním trendem je snižování deficitu státního rozpočtu na HDP země.   

Tab. 3.6 Státní rozpočet – příjmy, výdaj, saldo v letech 2004-2008 

Název 2004 2005 2006 2007 2008* 

Příjmy celkem 
(mil. HRK) 80 463,5  85 653,0  95 235,6  108 320,6  106 014,9  

Výdaje celkem 
(mil. HRK) 83 131,1  87 857,5  95 950,0  108 007,6  101 259,6  

Saldo (mil. HRK) -4 087,1  -3 758,1  -2 270,2  -2 232,2  2 672,5  

Podíl deficitu SR 
na HDP (v %) 1,9 1,62 0,91 0,81 ** 

Zdroj:  Gospodarska kretanja Br. 3/2009 [9], vlastní zpracování  

*I/IX  ** údaj není k dispozici 
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3.2.6 Inflace 

Monetární politika Chorvatska je zaměřena na stabilizaci inflace v zemi. Uvedená 

tabulka dokládá, že se inflace od roku 2004 až do první poloviny roku 2007 dá považovat 

za stabilní. Druhá polovina roku 2007 a rok 2008 však představují velký obrat ve vývoji míry 

inflace. V roce 2008 dosáhla míra inflace nejvyššího bodu za posledních pět let. Nárůst je 

způsoben rostoucími cenami energetických a zemědělských produktů. Míru inflace ovlivňuje 

i silná domácí poptávka. Vývoj čisté mzdy je v Chorvatku pozitivní. V průběhu pěti 

uvedených let se neustále rostla. Vývoj průměrného kurzu k euru zůstává v letech 2004-2008 

stabilní.  

Tab. 3.7 Vývoj inflace, čistých mezd a průměrného kurzu v letech 2004-2008 

Název 2004 2005 2006 2007 2008 

 Inflace (v %) 2,1 3,3 3,2 2,9 6,1 

 Čisté mzdy (v HRK) 4 173 4 376 4 603 4 841 5 178 

  Průměrný kurz  
  (HRK:1 EUR) 7,4957 7,4 7,3228 7,336 7,2232 

Zdroj:  Chorvatská národní banka [8], vlastní zpracování 

Graf  3.4 Vývoj inflace v letech 2004-2008 (v %) 
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Zdroj:  Chorvatská národní banka [8], vlastní zpracování 

3.2.7 Politika zaměstnanosti 

Na trhu práce vláda pokračuje s prováděním aktivní politiky zaměstnávání. 

Ta zahrnuje školení, podporu zaměstnávání mladých lidí bez praxe, dlouhodobě 



 43 

nezaměstnaných, starších osob a dalších zranitelných skupin obyvatel. Mezi hlavní problémy 

chorvatského trhu práce patří vysoká nezaměstnanost, i když míra nezaměstnanosti 

dlouhodobě klesá. Dalším podstatným problémem je velmi nízká zaměstnanost. Přičemž 

nejvíce ohrožené skupiny nízkou zaměstnaností jsou ženy a mladí občané od 15 do 24 let.  Na 

trhu práce také existuje nesoulad mezi nabídkou a poptávkou po práci. Celkový počet 

zaměstnaných i nezaměstnaných obyvatel včetně míry zaměstnanosti a míry nezaměstnanosti 

v Chorvatsku ukazuje tabulka 3.8. 

Tab. 3.8 Celková zaměstnanost a celková nezaměstnanost v letech 2003-2007 

Název 2003 2004 2005 2006 2007 

Počet zaměstnaných osob 
(v tis.)  1 392 514 1 409 634 1 420 574 1 467 876  1 484 991 

Míra zaměstnanosti  
(v %, ILO) 43,1 43,5 43,3 43,6  44,2 

Počet nezaměstnaných    
osob (v tis.) 1 393 1 409 1 420 1 468  1 517 

Míra nezaměstnanosti  
 (v % ILO) 14,3 13,8 12,7 11,2  9,6 

Zdroj:  Státní statistický úřad Chorvatska [3], vlastní zpracování 

Celková míra zaměstnanosti je v Chorvatsku nízká a uvedeném období 2003-2007 

rostla jen velmi mírně. Celková míra nezaměstnanosti naopak ve stejném období poměrně 

rychle klesala. Míra nezaměstnanosti však nadále zůstává vysoká. Průběh míry zaměstnanosti 

a nezaměstnanosti dokládají graf 3.5 a graf 3.6 

Graf  3.5 Celková míra zaměstnanosti za roky 2003-2007 (v %) 
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Zdroj:  Státní statistický úřad Chorvatska [3], vlastní zpracování 
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Graf  3.6 Celková míra nezaměstnanosti za roky 2003-2007 (v %) 
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Zdroj:  Státní statistický úřad Chorvatska [3], vlastní zpracování 

Zaměstnanost 

Uvedená tabulka 3.9 ukazuje mírně rostoucí míru zaměstnanosti v průběhu tří po sobě 

následujících let s ohledem na různé věkové skupiny obyvatel. Největší míru zaměstnanosti 

vykazuje skupina od 25 do 49 let ve všech uvedených letech. Problematickou skupinu 

obyvatel tvoří nejen v Chorvatsku, ale také v mnoha evropských zemích skupina mladých 

pracovníků od 15 do 24 let, jejichž zaměstnanost mírně roste, nadále však zůstává velmi 

nízká. Tabulka je pro větší názornost míry zaměstnanosti pro jednotlivé věkové skupiny 

doplněna grafem 3.7. 

Tab. 3.9 Celková míra zaměstnanosti v letech 2005-2007 (v %) 

Věková skupina 2005 2006 2007 

 15-24  25,5 25,2 26,2 
 25-49 74,2 74,5 76,9 
 50-64 43,6 45,1 46,8 
 15-64 54,8 55,4 57,0 
 65 +   7,0   6,8   5,2 

CELKEM     43,2     43,6     44,1 

Zdroj:  Státní statistický úřad Chorvatska [3], vlastní zpracování 
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Graf  3.7 Celková míra zaměstnanosti podle věkových skupin v letech 2005-2007 (v %) 
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Zdroj:  Státní statistický úřad Chorvatska [3], vlastní zpracování 

Následující tabulky jsou zaměřeny na míru zaměstnanosti žen a míru zaměstnanosti 

mužů. Míry jsou uvedeny pro obě skupiny podle věkových kategorií. Celková míra 

zaměstnanosti žen v jednotlivých letech je poměrně nízká. Velmi problematickou věkovou 

kategorii opět tvoří skupina mladých zaměstnaných žen. Za uvedené roky 2005, 2006 a 2007 

nedošlo v této oblasti téměř k žádnému zlepšení u všech uvedených věkových kategorií.  

Celková míra zaměstnanosti mužů je v Chorvatsku výrazně vyšší v porovnání se 

zaměstnaností žen. Co se týče jednotlivých věkových kategorií je situace obdobná. U všech 

kategorií převyšují míry zaměstnanosti mužů míry zaměstnanosti žen. Uvedený graf 3.8 

naznačuje rozdíly mezi oběma skupinami v rámci jednotlivých kategorií a poskytuje 

i srovnání  celkové zaměstnanosti za rok 2007.  

Tab. 3.10 Míra zaměstnanosti žen v letech 2005-2007 (v %) 

Věková skupina 2005 2006 2007 

 15-24 21,3  21,8  21,1  

 25-49 69,6  69,5  71,3  
 50-64 33,7  35,8  35,8  
 15-64 48,6  49,4  50,0  
 65 + 5,6  5,8  4,5  

 CELKEM 36,7  37,4  36,9  
Zdroj:  Státní statistický úřad Chorvatska [3], vlastní zpracování 
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Tab. 3.11 Míra zaměstnanosti mužů v letech 2005-2007 (v %) 

Věková skupina 2005 2006 2007 

 15-24 29,2  28,3  30,2  
 25-49 78,8  79,5  82,5  
 50-64 54,9  55,4  58,4  
 15-64 61,2  61,5  64,2  
 65 + 9,1  8,3  6,2  

 CELKEM 50,6  50,6  52,3  
Zdroj:  Státní statistický úřad Chorvatska [3], vlastní zpracování 

Graf  3.8 Srovnání míry zaměstnanosti žen a mužů podle věkových skupin za rok 2007 
(v %) 
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Zdroj:  Státní statistický úřad Chorvatska [3], vlastní zpracování 

Nezaměstnanost 

Celková míra nezaměstnanosti v období tří po sobě následujících let (2005-2007) je 

u všech věkových kategorií vysoká. V uvedeném období je však patrný pokles nejen 

u celkové nezaměstnanosti, ale u všech věkových skupin. Největší pokles byl zaznamenán 

u skupiny mladých nezaměstnaných od 15-24 let. Tato skupina však stále zůstává 

nejproblematičtější kategorií a nezaměstnanost dosahuje nejvyšší míry ze všech uvedených 

skupin.     
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Tab. 3.12 Celková míra  nezaměstnanosti v letech 2005-2007(v %) 

Věková skupina 2005 2006 2007 

 15-24 32,5 28,9 24,0 
 25-49 11,2 10,0 8,7 
 50-64 8,7 7,8 6,9 
 15-64 13,1 11,5 9,8 

CELKEM 12,7 11,1 9,6 
Zdroj:  Státní statistický úřad Chorvatska [3], vlastní zpracování 

Celková míra nezaměstnanosti mužů je v uvedených letech vždy nižší než míra 

nezaměstnanosti žen. U všech uvedených věkových skupin také platí, že míra 

nezaměstnanosti je nižší u mužů s výjimkou věkové kategorie žen od 50-64. Zde je míra 

nezaměstnanosti žen překvapivě nižší než u mužů ve všech uvedených letech.  

Tab. 3.13 Míra  nezaměstnanosti mužů v letech 2005-2007(v %) 

Věková skupina 2005 2006 2007 

 15-24 30,4 27,1 20,9 
 25-49 9,5 8,2 6,8 
 50-64 8,8 7,2 7,0 
 15-64 12,0 10,1 8,5 

CELKEM 11,7 9,8 8,3 
Zdroj:  Státní statistický úřad Chorvatska [3], vlastní zpracování 

Tab. 3.14 Míra  nezaměstnanosti žen v letech 2005-2007(v %) 

Věková skupina 2005 2006 2007 

 15-24 35,5 31,1 28,0 
 25-49 13,0 12,0 10,6 
 50-64 8,6 8,6 6,7 
 15-64 14,5 13,2 11,4 

CELKEM 14,0 12,7 11,1 
Zdroj:  Státní statistický úřad Chorvatska [3], vlastní zpracování 
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Největší rozdíly v nezaměstnanosti žen a mužů jsou nejpatrnější u věkových skupin 

15-24 let a také 25-49 let. Zde podíl nezaměstnaných žen výrazně převyšuje podíl mužů na 

nezaměstnanosti. Uvedený graf 3.9 doplňuje tabulky a ukazuje rozdíly v nezaměstnanosti 

v rámci různých věkových skupin na trhu práce v Chorvatsku a dokládá vysokou 

nezaměstnanost skupiny obyvatel ve věku od 15 do 24 let.  

 
Graf  3.9 Srovnání míry nezaměstnanosti mužů, žen a celková nezaměstnanosti podle 
věkových kategorií za rok 2007 

Srovnání míry nezaměstnanosti muži, ženy a 
celkem podle věkových kategorií za rok 2007

0,0
5,0

10,0
15,0
20,0
25,0
30,0

 15
-24

 25
-49

 50
-64

 15
-64

CELK
EMM

íra
 n

ez
am

ěs
tn

an
os

ti 
(v

 %
)

Muži
Ženy
Celková míra

 

Zdroj:  Státní statistický úřad Chorvatska [3], vlastní zpracování 

Shrnutí kapitoly 

Evropská komise hodnotí Chorvatsko jako zemi, která plní všechny nezbytné 

podmínky pro vstup do Evropské Unie. Stát plní politická kritéria pro přijetí do EU. Zpráva o 

pokroku za rok 2008 uvádí, že bylo v oblasti politických kritérii členství celkově dosaženo 

dalšího zlepšení. Stále však přetrvávají určité problémy, které je třeba v souvislosti s přijetím 

řešit. Pro Chorvatsko je nezbytné, aby podniklo reformní kroky především v oblasti 

soudnictví a správy, boji proti korupci a respektování práv menšin. Chorvatsko plní také 

hospodářská kritéria členství. V zemi existuje fungující tržní hospodářství 

a makroekonomická stabilita byla v Chorvatsku za rok 2008 zachována. Pokud Chorvatsko 

přistoupí k reformnímu programu, který je zaměřen na odstranění strukturálních nedostatků, 

mělo by být střednědobě schopno vypořádat se také s konkurenčními tlaky v rámci Unie. 

Chorvatsko významně zlepšilo svou schopnost převzít závazky vyplývající z členství. 

V mnoha odvětvích již existuje vysoký stupeň harmonizace s pravidly Unie a tímto také 

naplnilo třetí podmínku kodaňských kritérií. 
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Závěr 
Chorvatská republika je jednou z kandidátských zemí Evropské unie. V současnosti 

usiluje o uzavření vyjednávacích rozhovorů o přistoupení k Unii. Od počátku negociačního 

procesu v roce 2005 již ve vyjednávání značně postoupila. Evropská unie už také vyjádřila 

zájem uzavřít tato vyjednávání do konce roku 2009, což by umožnilo plnohodnotné členství 

již v roce 2011. Pokud by však závěr tohoto roku měl znamenat úspěšné ukončení 

vyjednávání, muselo by Chorvatsko ve svém negociačním úsilí postupovat razantněji. 

Dalšímu pokroku ve vyjednávání však naopak brání dlouhodobě nevyřešené hraniční spory 

mezi sousedními zeměmi Chorvatskem a Slovinskem. Slovinsko by rádo celou záležitost 

vyřešilo před tím, než se Chorvatsko stane součástí Unie. Pokud by země nedospěly 

ke vzájemné dohodě, pak by Chorvatko nebylo schopno uzavřít všechny přístupové kapitoly a 

celý spor by vyvrcholil oddálením vstupu Chorvatské republiky do EU.  

Chorvatská republika plní všechna potřebná kritéria pro vstup do Evropské unie. Plní 

politická kritéria, ekonomická kritéria a významně zlepšila svou schopnost převzít závazky 

vyplývající z členství. Chorvatsko aktivně podniká reformní kroky v mnoha oblastech. Nadále 

však přetrvávají nedostatky spojené s nekvalitním soudním systémem a neefektivní veřejnou 

správou. Nedostačující je v zemi také boj proti korupci a stát se musí zaměřit na účinnější 

prosazování a respektování práv menšin. 

Na cestě Chorvatska do Evropské unie však zůstává nevyřešena ještě jedna otázka. 

Jednou z podmínek členství je schopnost Unie absorbovat nové členy. Bez této podmínky by 

EU nebyla schopna zajistit účinnost a odpovědnost unijních orgánů a rozhodovacích procesů. 

Tato podmínka schopnosti začlenění státu do integrace je však v současnosti značně omezena. 

Mnohé členské státy EU vstup Chorvatska ničím dalším nepodmiňují a jsou příznivci přijetí 

Chorvatska bez dalšího oddalování. Mezi touto skupinou evropských států stojí i Česká 

republika, která si jako jednu z priorit svého předsednictví zvolila brzké přijetí Chorvatska do 

Unie. Jiné členské státy mezi nimiž je např. Francie a Německo si před dalším rozšiřováním 

Evropské unie přejí přijetí Lisabonské smlouvy. Smlouva by umožnila Unii plně fungovat i 

při zvýšeném počtu členských zemí.  

Vzhledem k výhodné pozici Chorvatska v regionu západního Balkánu by Evropská 

unie mohla zemi využít k vlastním strategickým zájmům. Členství Chorvatska by mohlo 

znamenat posun v hospodářské a politické stabilizaci Balkánu.  
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Připravenost Chorvatska na členství v Unii je dostatečná. Oficiální datum přijetí 

Chorvatské republiky do Evropské unie však zatím nebylo stanoveno. Podle mého názoru je 

přistoupení do EU spíše otázkou času a členství se dá očekávat v příštích několika letech. 

Odhad, který počítá s přijetím Chorvatska již v roce 2011, však považuji za velmi 

optimistický.  
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Seznam použitých zkratek 
HNB – Chorvatská národní banka 

HRK - chorvatská kuna 

ICTY - Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii 

SFRJ – Socialistická federativní republika Jugoslávie  

SAA - Stabilizační a asociační dohody 

SAP - Stabilizační a asociační proces 

HDP – hrubý domácí produkt 

DPH – daň z přidané hodnoty 

IPA – program předvstupní pomoci 

PHARE – předvstupní nástroj finanční pomoci 

SVE - střední a východní Evropa 

CEFTA- Evropské sdružení volného obchodu 

SAPARD – předvstupní program pro rozvoj zemědělství a venkova 

ISPA – nástroj předvstupních strukturálních politik 

NPP – nástroj předvstupní pomoci 

ES - Evropská společenství 

EK – Evropská komise 

BÚ – běžný účet 

MIL - milion 

FDI – přímé zahraniční investice 

 


