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1 Úvod 
 

Makedonie je jednou ze zemí západního Balkánu, která má v současnosti status 

kandidátské země a usiluje o členství v Evropské unii. Makedonie se po 2. světové válce stala 

součástí tehdejší Jugoslávie, která však získala svou konečnou podobu až v r. 1963              

pod názvem Socialistická federativní republika Jugoslávie. V rámci této federace fungovala 

Makedonie až do začátku 90. let, kdy se nezadržitelně blížil její rozpad. Po osamostatnění 

země docházelo k národnostním konfliktům, dramaticky poklesla životní úroveň a zvýšila se 

nezaměstnanost, se kterou země bojuje dodnes. Zhoršily se také vztahy s některými 

sousedními státy, zejména s Řeckem, se kterým země vede spory ještě v současnosti. Právě 

členství v Evropské unii by mohlo Makedonii pomoci vyřešit problémy, se kterými se potýká 

již od svého vzniku.  

 

Cílem diplomové práce je zhodnotit, jakého pokroku dosáhla Makedonie v plnění 

přístupových (Kodaňských) kritérií, ale také charakterizovat politickou a ekonomickou situaci 

země pomocí makroekonomických ukazatelů, prostřednictvím Hodnotících zpráv Evropské 

unie a Programu vlády Makedonie na období 2011 – 2015.  

 

V rámci diplomové práce byla formulována hypotéza, která zní následovně: 

„Makedonie není v nejbližší budoucnosti připravena stát se dalším členem Evropské unie, 

neboť dostatečně neplní stanovená přístupová kritéria“.  

 

Diplomová práce je strukturovaná do tří stěžejních kapitol. První kapitola je zaměřena 

na vznik Socialistické federativní republiky Jugoslávie a na to, jak se Makedonie vyvíjela 

v rámci této federace. V jednotlivých subkapitolách je charakterizován rozpad federace, 

osamostatňování jejích jednotlivých států a stanoviska ostatních států k nezávislosti 

Makedonie, převážně postoje Řecka. Jelikož se Evropská unie potýkala s krizovým vývojem 

na Balkáně, ke kterému došlo zejména po rozpadu bývalé Jugoslávské federace, je v této 

kapitole také charakterizována role Unie při stabilizaci Balkánského regionu.   

 

Aby mohla Makedonie přistoupit k Evropské unii, musí splnit přístupová kritéria, jenž 

jsou rozdělena do tří oblastí a to na ekonomická, politická a právní (acquis communautaire). 

V další kapitole diplomové práce je proto zachycena politická a ekonomická situace země.  
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Jak si země stojí z ekonomického hlediska je analyzováno pomocí makroekonomických 

ukazatelů, např. pomocí hrubého domácího produktu, inflace, nezaměstnanosti, zahraničního 

obchodu, aj. Po vstupu do Evropské unie se země stává součástí také jednotného vnitřního 

trhu. Ekonomická analýza poskytuje informace nejen o ekonomickém vývoji, ale také o tom, 

zda nová členská země obstojí v konkurenci mezi již stávajícími účastníky jednotného 

vnitřního trhu. V další části druhé kapitoly je zhodnocena politická situace Makedonie, její 

politický a soudní systém, vztahy se zahraničím a také Program vlády Makedonie na období              

2011 – 2015.  

 

V poslední kapitole diplomové práce je analyzován samotný přístupový proces 

Makedonie k Evropské unii, neboli jak země plní Kodaňská kritéria. V jednotlivých 

podkapitolách je rovněž charakterizován vízový režim Evropské unie vůči Makedonii a to, jak 

země využívala a využívá předvstupní pomoci Unie, tedy jak čerpala finanční prostředky 

z programu CARDS v období 2000 – 2006 a jak čerpá v současném programovém období 

2007 – 2013 z programu IPA. Ve druhé části kapitoly je vyhodnocen dotazník, který 

reflektuje názor respondentů na Evropskou unii a na její rozšiřování o další členské státy.  

 

 Při zpracování diplomové práce byly nejčastěji využívány metody deskripce 

komparace a analýzy. 
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2 Makedonie před a po rozpadu Jugoslávské federace 
 

V dějinách jihoslovanských národů se střídaly tendence jak separátní, tak integrační. 

V roce 1918 se jihoslovanské národy sjednotily, protože pro většinu z nich to byla jediná 

cesta jak získat politickou nezávislost a ochránit svá území před násilným zabráním cizími 

státy. Společný stát jihoslovanských národů poprvé skončil svou existenci za 2. světové války 

rozbitím fašistickými mocnostmi. Za novou poválečnou Jugoslávii se zasloužil Josip Broz 

Tito za pomoci velmocí protihitlerovské koalice1. Několik desetiletí trvající národní smír 

dokázal, že jihoslovanské národy mohly za určitých okolností žít pohromadě. 

 

V průběhu 80. let se soudržnost Jugoslávie začala otřásat v základech díky pokračující 

integraci v západní Evropě a rozpadajícího se komunistického systému ve východní části 

kontinentu. Po smrti dlouholetého vůdce Jugoslávie Josipa Broze Tita v květnu 1980 (zemřel 

ve věku 88) si země jugoslávské federace kladly otázku, zda má pro ně smysl nadále zůstávat 

v jugoslávském společenství, zápasícího s ekonomickými problémy. Na počátku 90. let se 

začaly objevovat osamostatňující tendence jednotlivých států a mezinárodní společenství 

dezintegraci zprvu odmítalo. Až po jejím faktickém rozpadu v roce 1991 se postoje 

jednotlivých zemí postupně měnily. Uvědomily si, že poměrně silná a nezávislá jugoslávská 

federace bude nahrazena malými a snadno ovladatelnými republikami.  

 

Rozpad Jugoslávské federace však vedl k mnohým národnostním konfliktům, které 

přerostly ve válku na Balkáně a přinesly zemím Evropy statisíce běženců a silné ohrožení 

jejích integračních snah. Tyto faktory přiměly západní země konflikt na Balkáně izolovat       

a později zastavit. Míru bylo dosaženo až v roce 1995, ale v některých zdejších republikách  

to bylo chápáno jako diktát vnějšího světa (Šesták, 2009). 

 

2.1 Socialistická federativní republika Jugoslávie 
 

Socialistická federativní republika Jugoslávie (dále jen SFRJ) byla socialistický 

federativní stát ležící v jižní Evropě, konkrétně v západní části Balkánského poloostrova      

a zaujímala rozlohu asi 255 804 km2. Byla složena z šesti členských republik – Bosna         

a Hercegovina, Chorvatsko, Černá Hora, Makedonie, Srbsko a Slovinsko. V rámci 

Srbska existovaly ještě autonomní provincie Kosovo a Vojvodina.                                            

                                                 
1 Tvořily ji státy Velká Británie, Spojené státy americké a Sovětský svaz. 
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Hraničila s celkem sedmi státy, hlavním městem bylo zároveň největší město Bělehrad ležící 

na území Srbska. Měnou působící na území SFRJ byl jugoslávský dinár, úředními jazyky zde 

byly srbochorvatština, slovinština a makedonština. Z náboženství se zde vyznávalo 

římskokatolické, pravoslavné, ale také sunnitský islám. Uspořádání států zachycuje 

následující obrázek č. 1. 

 

Obr. 2.1    Administrativní členění SFRJ 

 

Zdroj: Wikipedia.org [online], 2011.  

 

1- Bosna a Hercegovina – hlavní město Sarajevo 

2- Chorvatsko – hlavní město Záhřeb 

3- Makedonie – hlavní město Skopje 

4- Černá Hora – hlavní město Podgorica 

5- Srbsko – hlavní město Bělehrad 

5a- Autonomní oblast Kosovo – hlavní město Priština  

5b- Autonomní oblast Vojvodina – hlavní město Novi Sad  

6- Slovinsko – hlavní město Lublaň 

 

Na počátku vzniku socialistické Jugoslávie byly uznávanými národy  pouze Srbové, 

Chorvati a Slovinci. Ostatní obyvatelé státu – tedy kosovští Albánci a Makedonci s tím 

nesouhlasili a nedokázali se se zemí identifikovat. Na počátku 70. let se při sčítání lidu poprvé 

objevila nová národnost, a to Bosenští Muslimové, kteří do té doby byli připojováni buď 

k Srbům, nebo Chorvatům. Národnostní složení tedy tvořili z největší části Srbové (36 %), 
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poté Chorvati (19 %), Bosňáci – Muslimové (9 %), Slovinci (7,8 %), Albánci (7,7 %)             

a Makedonci (6 %). Počet obyvatel postupně rostl, po 2. světové válce žilo v zemi 14 mil. 

obyvatel, z nichž většina žila na venkově. To se však v několika dalších letech začalo měnit 

díky druhému pětiletému plánu2 a obyvatelé se postupně soustřeďovali do měst. V 80. letech 

žila mimo město jen malá část obyvatelstva. Výjimkou zůstávaly méně rozvinuté oblasti 

v Bosně a Hercegovině, Černé Hoře, Kosovu a Makedonii. Ke konci socialistického bloku  

v roce 1991 žilo ve federaci přes 23,7 mil. obyvatel (Pirjevec, 2000). 

 

2.1.1 Vznik SFRJ 
 

Na území bývalé Jugoslávie se nacházely malé státy, které se v 15. století ocitly      

pod tureckou nadvládou (Srbsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Makedonie) a pod 

nadvládou habsburské dynastie (Chorvatsko, Slovinsko). V 19. století získaly Srbsko a Černá 

Hora samostatnost. Počátek budování sjednoceného státu začal v roce 1918, kdy princ 

Alexandr Karadjordjević vyhlásil vznik Království Srbů, Chorvatů a Slovinců – Kraljevina 

Srba, Hrvata i Slovenaca (dále jen Království SHS). Království SHS se stalo oficiálním 

názvem nového státu, neboť Srbové odmítli přijmout název Jugoslávie, protože se nechtěli 

vzdát své individuality. Teprve v roce 1929 se Království SHS přejmenovalo                     

na Království Jugoslávie (Kraljevina Jugoslavija) a bylo transformováno na 

absolutistickou monarchii. V této podobě vydržela až do rozpadu v roce 1941. 

 

Na začátku 2. světové války  byla Jugoslávie pod nátlakem Hitlera, který chtěl, aby se 

připojila na stranu Německa. V roce 1941 byla právě Německem napadena, okupována          

a následně i rozbita. Situace v okupované Jugoslávii se však vyvíjela odlišným způsobem     

od ostatních okupovaných států, což rozhodlo i o vzniku druhé Jugoslávie v pozdějších letech. 

V okupované Jugoslávii vznikl jak komunistický, tak nekomunistický odboj. Odbojové hnutí 

pod vedením komunistů osvobodilo skoro celou zemi. Součástí  komunistického odboje byly 

všechny hlavní národy Jugoslávie (Srbové, Chorvati, Slovinci, Černohorci a obyvatelé Bosny 

a Hercegoviny a pozdější Makedonie). V čele stál Josip Broz Tito.3 V čele nekomunistického 

odboje stál generál Dragoljub (Draža) Mihailović, který byl vůdcem srbských četníků. Ti 

bojovali proti Němcům i proti Titovým komunistickým partyzánům. 

                                                 
2 Plán na období 1957 – 1961.  
3 Prezident SFRJ, předseda Svazu komunistů Jugoslávie, maršál Jugoslávie, vrchní velitel ozbrojených sil SFRJ 
a vůdce jugoslávského národněosvobozeneckého boje druhé světové války. 
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K veliké důvěryhodnosti a přitažlivosti komunistického odboje přispěla i organizační 

činnost a tendence realizovat po osvobození národnostně spravedlivý program. Na základě 

konference Antifašistické rady národního osvobození Jugoslávie (dále jen AVNOJ) 

vznikl program na vytvoření nové Jugoslávie s novým typem státnosti a rovnoprávnosti 

zúčastněných národů bez navazování na instituce a tradice „první“ Jugoslávie. „Druhá“ 

Jugoslávie vznikla definitivně v květnu 1945 na základě rozhodnutí AVNOJ ze dne             

29. listopadu 1943, které bylo přijato na zasedání v Jajcích. Ještě v roce 1945 proběhly volby 

do Ústavodárné skupštiny, která záhy poté zrušila monarchii, přijala ústavu a následně v roce 

1946 vyhlásila Jugoslávii jako Federativní lidovou republiku. V roce 1963 vznikla konečná 

podoba tehdejší Jugoslávie a získala název Socialistická federativní republika 

Jugoslávie, a pod tímto označením fungovala až do roku 1992 (Pirjevec, 2000).  

 

Obr. 2.2    Vlajka a znak  SFRJ 

 

     Vlajka             Znak 

     

 
Zdroj: Wikipedia.org [online], 2011. 

2.1.2 Zánik SFRJ 
 

Přelom 80. a 90. let 20. století byl provázen rozpadem sovětského bloku, který byl    

ve znamení takových události jako je např. sametová revoluce v tehdejším Československu, 

demolice berlínské zdi nebo revoluce v Rumunsku, kdy došlo k popravě diktátorského 

manželského páru Ceausescových4 na Vánoce roku 1989. Dění v Jugoslávii bylo odsunuto   

do pozadí událostí tehdejší doby. Přitom zde v této době probíhaly procesy, jež se nakonec 

ukázaly rozhodujícími pro rozpad SFRJ. 

 

                                                 
4 neomezený komunistický vládce Rumunska v letech 1965 až 1989, který byl popraven i s manželkou 
25. prosince 1989 po pokusu uprchnout ze země. 



 11 

Po smrti Josipa Broze Tita v roce 1980 začaly vznikat odstředivé tendence,  které 

ještě zesílily v roce 1989. V zemi sílil nacionalismus a separatistické tendence. Chorvatsko    

a Slovinsko již nechtěly být dále členem federativní republiky, a proto učinily potřebné kroky 

k vystoupení z federace a k tomu, aby se staly samostatnými státy. Na konci roku 1990 se 

obyvatelé Slovinska vyslovili pomocí referenda pro samostatnou republiku a následně 

v květnu 1991 se tak stalo i v Chorvatsku. Také v Makedonii se objevují snahy                

o vyhlášení samostatnosti, které byly úspěšné v roce 1991. Ani Bosna a Hercegovina 

nezůstává pozadu a dochází zde k osamostatnění v roce 1992. Ještě v tomto roce uznaly 

nezávislost Chorvatska a Slovinska členské státy Evropského hospodářského společenství 

(dále jen EHS).  

 

Ne všechny státy chtěly vystoupit z federace. Pro zachování se vyslovily státy Černá 

Hora a Srbsko. V dubnu 1992 vyhlásily tyto státy vznik Svazové republiky Jugoslávie (dále 

jen SRJ). Srbsko a Černá Hora bylo soustátí, které vzniklo přeměnou SRJ v roce 2003 a mělo 

asi 10,5 mil. obyvatel. Toto soustátí zaniklo 5. června 2006, kdy na jeho území vznikly dva 

samostatné státy, Srbsko a Černá Hora (Slovane.ic.cz, 2011). 

 

2.2 Situace po rozpadu SFRJ  
 

Po rozpadu jugoslávské federace se novými samostatnými státy staly Bosna                  

a Hercegovina, Chorvatsko, Makedonie, Slovinsko a SRJ. Tu tvořily dnes již samostatné státy 

Srbsko a Černá Hora, které se tehdy vyslovily pro zachování federace. 

 

Na počátku tzv. jugoslávských válek byly vzrůstající neshody mezi jednotlivými 

republikami a autonomními oblastmi federace. Zásadními problémy Jugoslávie byly 

zhoršující se hospodářská situace, vzedmutí nacionalismu, ale také pocit ztráty pozic              

v zahraniční politice, kterou si Jugoslávie vydobyla za dob maršála Jozipa Broze Tita.           

Po rozpadu bývalé federální Jugoslávie jednotlivé státy procházely hlubokými 

politickými a ekonomickými změnami, jež vyústily ve vážný vojenský konflikt. 

Společenství (dnes již Evropská unie)5 bylo po roce 1989 zapojeno do procesu významných 

změn na Balkánu. Společenství zpočátku účinně zasahovalo do konfliktního vývoje, jenž 

provázel rozpad SFRJ. V roce 1991 přispělo k řešení konfliktu, který vznikl mezi Slovinskem 

                                                 
5
 EU byla vytvořena na základě Smlouvy o Evropské unii (Maastrichtské smlouvy), která vstoupila v platnost   

1. listopadu 1993, právní subjektivitu získala však až s Lisabonskou smlouvou v r. 2009. 
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a Srbskem. Zřídilo také pozorovatelskou misi pro země bývalé Jugoslávie (EC Monitoring 

Mission – ECMM), jež pod názvem Pozorovací mise EU (dále jen EUMM) působí dodnes. 

Jejím hlavním úkolem je monitorovat bezpečnostní a politický vývoj v oblasti a má 

upozorňovat na hrozící konflikty.  

 

Po vypuknutí krize v roce 1992 v Chorvatsku a poté v Bosně se vliv Společenství        

na vývoj situace na Balkáně poměrně výrazně snížil. Pokusy o formulování a prosazování 

evropské politiky na Balkáně nebyly úspěšné. Členské státy se lišily v přístupu 

k nástupnickým státům bývalé Jugoslávie. Rozdíly se projevily zvláště v roce 1991              

při uznávání samostatného Slovinska a Chorvatska. Jednotlivé země disponovaly rozdílnou 

mírou podpory členských států. Německo přispělo k uznání nezávislosti Slovinska                   

a Chorvatska, Řecko odmítlo akceptovat Makedonii a rozvíjelo vztahy se SRJ. Bylo tedy 

obtížné formulovat společný unijní přístup ke konfliktnímu vývoji, který rozpad Jugoslávie 

provázel. Po vypuknutí konfliktu v Bosně a Hercegovině v roce 1992 bylo Společenství 

v podstatě pasivní, spoléhalo na vyjednávání, která vedli Cyrus Vance a David Owen. 

Převážně Francie a Velká Británie preferovaly diplomacii před důraznějšími kroky. V červnu 

roku 1993 Shromáždění bosenských Srbů odmítlo mírový plán Vance a Owena, ES tedy 

nemělo k dispozici žádné alternativní řešení konfliktu. Rozhodující iniciativy vedoucí 

k ukončení sporu se ujaly v roce 1995 Spojené státy americké pomocí vojenské síly 

Severoatlantické aliance (dále jen NATO) a došlo k uzavření tzv. Daytonské mírové 

dohody6, která byla podepsána v Paříži v roce 1995 (Dienstbier, 2006). 

 

2.2.1 Osamostatnění jednotlivých států 
 

Rok 1989 se stal významným mezníkem nejen pro sovětský blok, ale také          

pro Jugoslávii. Postupný pád komunistických režimů ve střední a východní Evropě ovlivnil 

samozřejmě i SFRJ. Ke slovu se čím dál více začala hlásit různá republiková hnutí požadující 

nadřazenost republikových zákonů federálním, a také nacionalisté. V Srbsku a autonomních 

oblastech Vojvodině a Kosovu čím dál více upevňoval svůj vliv Slobodan Milošević, který se 

snažil co nejvíce utužit režim a upevnit celistvou Jugoslávii. Jeho snažení se však brzy 

ukázalo spíše jako kontraproduktivní (Braniff, 2011). 

 

                                                 
6 Ukončily etnickou válku v Bosně a Hercegovině. 
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Rozpad Jugoslávie na počátku 90. let přerostl v nejkrvavější konflikt                  

na Evropském kontinentu od 2. světové války, který provázely brutální etnické čistky. 

Konflikty trvaly skoro deset let. Prvním z nich byla válka v Chorvatsku, která si vyžádala      

do podepsání Daytonských dohod na dvacet tisíc obětí. 

 

a) Chorvatsko 
              

První ozbrojený konflikt na území bývalé Jugoslávie se sice odehrál při odtržení 

Slovinska, ale za první balkánskou válku se považuje střet Jugoslávie a Chorvatska, který 

propukl v půlce roku 1991. V referendu z 19. května 1991 se pro nezávislost Chorvatska 

vyslovilo 94,7 % hlasujících. V Chorvatsku žijící Srbové je bojkotovali a následně 

napadali jeho výsledky jako nereprezentativní. Sněm Republiky Chorvatska přesto 25. 

června 1991 vyhlásil nezávislost republiky na Jugoslávii a v důsledku toho probíhala v letech 

1991–1995 tzv. Chorvatská válka za nezávislost mezi chorvatskými orgány a chorvatskými 

Srby, které podporovala Jugoslávská lidová armáda (dále jen JLA). Ta byla v té době již zcela 

pod vlivem Srbů. Chorvatské orgány si přály vznik mezinárodně uznané suverénní Republiky 

Chorvatsko, která vznikla transformací Socialistické republiky Chorvatsko, jež byla součástí 

SFRJ.  

 

Srbové však pociťovali z chorvatského státu obavu, a proto si vytvořili na území 

Chorvatska neuznanou Republiku Srbská krajina. S podporou jugoslávské armády Srbové tuto 

část Chorvatska během několika měsíců trvající války ovládli. K významným bitvám patří 

dobytí Vukovaru, který si vybojovali Srbové a obléhání Dubrovniku, jež zůstal připojen 

k Chorvatsku. Na podzim roku 1991 se fronta stabilizovala, došlo k uzavření příměří, které 

měly kontrolovat jednotky Organizace spojených národů (dále jen OSN) a JLA se                

pod mezinárodním diplomatickým tlakem stáhla. Během let 1992–1994 obě strany příměří 

porušovaly, Srbové ostřelovali chorvatská města a Chorvati zase podnikali několik ofenzív     

a dostali se dokonce i do střetu s kanadskými vojáky OSN, došlo tedy pouze k částečnému 

uklidnění situace. Po selhání OSN proběhla v srpnu 1995 za podpory letectva NATO 

rozhodující chorvatská ofenzíva a došlo k odstranění srbského obyvatelstva obývajícího toto 

území déle než tři století. V rukou Srbů se udržela po roce 1995 jen provincie Východní 

Slavonie, která byla pod správou OSN až do roku 1998. Válka skončila v r. 1995 podepsáním 

již zmíněných Daytonských dohod (Braniff, 2011). 
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V současné době je Chorvatsko kandidátská země, ale členství v Evropské unii 

(dále jen EU) má takřka jisté. Chorvatsko požádalo o členství v EU v roce 2003. Status 

kandidátské země byl udělen Evropskou komisí v polovině roku 2004 a vstupní jednání 

byla zahájena v říjnu 2005.  Referendum o vstupu do EU se konalo v 2. polovině ledna 

2012 a pro vstup se vyslovilo přes 66 % hlasujících Chorvatů. Pokud vše půjde podle 

plánu, mělo by se stát osmadvacátým členem EU v 1. polovině roku 2013. Pokud Chorvatsko 

do EU skutečně vstoupí, stane se po Slovinsku druhým členem mezi nástupnickými státy 

bývalé Jugoslávie.  

 

Chorvatsko se rozkládá na území s rozlohou 56 542 km2 , čítá asi 4,5 mil obyvatel a 

oficiální měnou je zde chorvatská kuna. Další měnou, kterou je v Chorvatsku možné platit, je 

euro. Hlavním městem je Záhřeb (State.gov, 2011). 

 

b) Slovinsko 
                 

Slovinská válka za nezávislost, označována také jako desetidenní válka, byla krátkým 

ozbrojeným konfliktem mezi Slovinskem a Jugoslávií, který vznikl v roce 1991. Vedl             

k vyhlášení nezávislosti Slovinska na Jugoslávii.  

 

23. prosince 1990 se ve Slovinsku konalo referendum o vyhlášení nezávislosti. 

Zúčastnilo se ho 93 % obyvatel a z toho se 95 % vyjádřilo pro nezávislost. V květnu 1991 

informoval slovinský parlament, že slovinská nezávislost bude vyhlášena v souladu s 

výsledky referenda nejpozději v červnu 1991. Od května 1991 byly zřizovány pracovní 

skupiny, které přijímaly opatření potřebná k vyhlášení nezávislosti.  

 

Již v dubnu 1991 byla vytvořena taktika vedení obranné války - Slovinci měli obklíčit 

jednotky a kasárna JLA ve Slovinsku, zabránit silničními blokádami postupu JLA                   

z Chorvatska a aktivně bojovat tam, kde by měla slovinská Teritoriální obrana7 vojenskou 

výhodou. Ve Slovinsku byly umístěny silné složky JLA. Příměří bylo vyhlášeno 2. června 

1991, k čemuž přispělo i ES. Konflikt měla ukončit Brionská deklarace mezi Jugoslávii, 

Chorvatskem a Slovinskem ze 7. července 1991. Po uplynutí tříměsíčního moratoria potvrdilo 

Slovinsko svou vůli stát se samostatným státem. Poslední vojáci Jugoslávské lidové armády 

opustili Slovinsko v noci z 25. na 26. října 1991 (Šesták, 2009). 
                                                 
7 vojenská organizace v SFRJ, kdy každá z šesti republik měla vlastní teritoriální obranu; jednalo se o obdobu 
americké Národní Gardy. 
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Slovinsko bylo hospodářsky nejvyspělejším státem SFRJ. To dokládá i fakt, že se jako 

jediná země z bývalých republik Jugoslávie stala v roce 2004 členem EU. Slovinsko se 

rozkládá na území 20 273 km2, počet obyvatel je necelých 2,1 mil. a měnou je euro. Hlavní 

město je Lublaň (Europa.eu, 2011). 

 

c) Bosna a Hercegovina 
               

Válka v Bosně a Hercegovině probíhala v letech 1992 – 1995 a byla jedním 

z nejkrvavějších a nejničivějších střetů od konce 2. světové války. Během jara 1992 došlo 

k prvním sporům, a to z toho důvodu, že obyvatelstvo bylo národnostně velmi promíchané. 

Proto vznikaly spory o jednotlivá území. Nejdříve začaly srbské akce proti bosenským 

Chorvatům a muslimům a právě tento úvodní konflikt spojil muslimy a Chorvaty do společné 

federace, zatímco srbské obyvatelstvo si vytvořilo Republiku srbskou. Jejím prezidentem se 

stal Radovan Karadžić. Klíčovým střetem se stala bitva o město Brčko, ležící v průsmyku 

spojující západní oblasti Bosny se srbským územím na východě. Současně začaly Srbské 

jednotky s obléháním Sarajeva. 

 

Po dobytí podstatné části území Bosny a Hercegoviny Chorvaty se postavení 

bosenských Srbů zhoršilo a docházelo k jejich vyhánění. Muslimsko-chorvatská federace 

ovládla jihozápad země. Válku ukončilo uzavření míru v roce 1995, který byl sjednán             

s představiteli SRJ. Rozdělení země bylo provedeno podle situace na frontě ke konci války, 

přičemž silně zvýhodněni byli Chorvati, kteří smlouvou získali ve svůj prospěch pohraniční 

úpravy na několika sporných místech. Ještě deset let po válce byly stopy obléhání patrné v 

Sarajevu mnohdy více než v jiných městech Bosny a Hercegoviny. 

 

Bosna a Hercegovina byla jednou z nejzaostalejších zemí bývalé SFRJ, v současné 

době je potenciální kandidátská země. Rozkládá se na území 51 129 km2, počet obyvatel je 

zhruba 4,6 mil. a měnou je bosenský dinár. Hlavním městem je Sarajevo (Thomas, Mikulan, 

2008). 

 

d) Svazová republika Jugoslávie  
 

SRJ je federace, která vznikla v roce 1992 a byla tvořena státy Srbsko a Černá 

Hora. Ty se na rozdíl od ostatních států SFRJ (Slovinska, Chorvatska, Bosny                     

a Hercegoviny a Makedonie) vyslovily proti zániku Jugoslávské federace.                       
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Jejím představitelem byl Slobodan Milošević. OSN neuznala stát jako nástupnický               

po Jugoslávii, schválila ho alespoň jako federaci. SRJ nebyla přímo zapojena do konfliktů      

v Chorvatsku a Bosně, ale pomáhala Republice srbské se zásobováním, vojenskou technikou 

a vojáky.  

 

V roce 1999 se SRJ stala cílem leteckých útoků NATO. Jejich cílem bylo zastavit 

vyhánění Albánců z Kosova. Následoval ekonomický propad, který svrhl dosavadního 

prezidenta Slobodana Miloševiče. V roce 2002 se parlament rozhodl pro změnu názvu            

a udělení větší pravomoci oběma republikám. Z toho důvodu byla zrušena federace a vzniklo 

Státní společenství Srbsko a Černá Hora. Černá Hora však stále usilovala o to, aby se mohla 

zcela osamostatnit i proto, že již byla víceméně samostatný stát a se Srbskem ji pojila pouze 

společná obranná politika. Uspořádala tedy v květnu 2006 referendum o nezávislosti,             

ve kterém  zvítězili zastánci nezávislosti. Následně nato byla 3. června 2006  obnovena 

nezávislost Černé Hory. Srbsko následně vyhlásilo svou nezávislost 5. června 2006 

(Navajo.cz, 2011). 

 

Černá Hora je v současné době kandidátská země, která podala přihlášku do EU 

v prosinci roku 2008. Status kandidátské země jí byl oficiálně udělen 17. prosince 2010. 

Rozkládá se na území 13 812 km2, počet obyvatel je zhruba 660 000 a měnou je euro. Hlavní 

město je Podgorica.  

 

Srbsku je nově od března 2012 přidělen status kandidátské země, případná 

vyjednávací pozice o  členství je ovlivněna také nedávnou válkou na Balkáně. Srbsko svou 

rozlohou zabírá území o velikosti 77 449 km2, počet obyvatel je necelých 8 mil. a měnou je 

srbský dinár. Hlavní město je Bělehrad.  

 

e) Makedonie  
 

V souvislosti s rozpadem Jugoslávie vyhlásila Makedonská socialistická republika 

v lednu roku 1991 Republiku Makedonie. Vyhlášení nezávislé Makedonie však 

zpochybňovalo Řecko. To protestovalo proti užívání názvu Makedonie 8 , proto dostala 

Makedonská republika mezinárodně uznaný název Former Yugoslav Republic of 

Macedonia (dále jen FYROM) – Bývalá jugoslávská republika Makedonie (BJRM).        

                                                 
8 Makedonie se jmenuje také provincie na území Řecka (viz. dále) 
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Na mezinárodní scéně byla uznána teprve v roce 1993. Tento mezinárodní název se používá 

ve světě i po urovnání makedonsko-řeckých vztahů v roce 1995. Makedonie však tento název 

nikdy nepoužívala a označovala se jako Republika Makedonie (Veber, 2009). 

 

Republika Makedonie se při rozpadu Jugoslávské federace dokázala držet stranou 

všech konfliktů. Teprve až v roce 1999 během sporu v sousedním Kosovu se stala útočištěm 

pro uprchlíky z Kosova. V průběhu let 2000 a 2001 došlo v zemi ke střetu makedonské vlády 

a albánských povstalců z Národní osvobozenecké armády. Tento konflikt se dostal až na 

hranu občanské války, ale díky zásahům NATO a EU se spor podařilo uklidnit. Přesto  vztahy 

mezi Makedonci a Albánci zůstávají napjaté (Rosůlek, 2008). 

 

V roce 2004 Makedonie podala přihlášku do EU a od roku 2005 je oficiální 

kandidátskou zemí. Doporučení k zahájení přístupových rozhovorů však bylo Komisí 

předloženo až v roce 2009. Vzhledem k nevyřešenému sporu s Řeckem bylo přijetí tohoto 

rozhodnutí odloženo na 1. pololetí roku 2010, avšak jednání doposud nebyla zahájena. 

Makedonie se svou rozlohou rozprostírá na území 25 713 km2, počet obyvatel se pohybuje 

něco málo přes 2 mil. a měnou je makedonský dinár. Hlavním městem je Skopje (Rychlík, 

Kouba, 2003). 

 

2.3 Vznik samostatného státu Makedonie 
 

Po již zmíněné smrti Josipa Broze Tita v roce 1980 se Jugoslávie začala potýkat 

se složitými národními problémy, které ještě umocňovala prohlubující se ekonomická 

krize a kariérní růst Slobodana Miloševiće do pozice šéfa bělehradských komunistů. 

Makedonie sledovala krizi v srbsko-slovinských a srbsko-chorvatských vztazích a také díky 

tomu byli makedonští politici a veřejnost rozděleni na dva tábory. Etničtí Makedonci se 

obávali početné albánské menšiny a neperspektivního hospodářství závislého na 

přerozdělování finančních toků z centra federace. Dále se obávali také toho, že si sousedské 

státy budou nárokovat makedonské území. Také makedonští postkomunisté se dožadovali o 

to, aby se země stala součástí budoucí reformované Jugoslávie. Vyjednávání o budoucnosti 

však uvízla na mrtvém bodě.  

 

Poté co v Jugoslávii ztroskotaly pokusy o vytvoření reformovaného společenství 

jugoslávských států, zbývaly Makedonii jen dvě možnosti. Zůstat v okleštěné Jugoslávii spolu 
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se Srbskem, Černou Horou a eventuálně i Bosnou a Hercegovinou pod srbským vedením, 

anebo se vydat cestou budování samostatného státu po vzoru Chorvatska a Slovinska 

(Rosůlek, 2008). 

 

Pokud by se Makedonie rozhodla zůstat součástí Jugoslávie, pak by v jejím rámci 

měla možnost lépe překonávat očekávané vnitřní i mezinárodní komplikace. Na druhou stranu 

by však hrozila široká škála jiných hrozeb a vážného nebezpečí. V tomto případě by mohla 

být Makedonie vtažena na srbské straně do války s Chorvatskem a s největší 

pravděpodobností také do konfliktu v Bosně. Navíc by jí připadla pozice slabšího, 

neplnoprávného partnera vůči Srbsku. Obavy ze srbské nadvlády umocnily ještě narůstající 

konflikty s Miloševićovým režimem v polovině roku 1991 a jeho požadavek, aby vojenské 

útvary rozmístěné v Makedonii přešly plně do kompetence jeho režimu. Svazová republika 

Makedonie se nakonec rozhodla vyhlásit nezávislost 21. listopadu 1991 (Šesták, 2009). 

 

Začátkem roku 1992 odešla z Makedonie jugoslávská armáda. Makedonie se tak 

stala jediným nástupnickým státem, ve kterém proběhl odsun vojsk bývalé Jugoslávie 

mírovou cestou. Makedonský prezident Kiro Gligorov podepsal v únoru 1992 

s jugoslávským generálem Blagojem Adžičem dohodu o opuštění makedonského území 

jugoslávskými vojsky nejpozději do dubna 1992. Poslední voják federální armády však 

opustil Makedonii již koncem března. Daní za toto rychlé opuštění bylo to, že si srbská 

armáda odnesla ze země kromě armádních budov vše, včetně vnitřního vybavení, potravin      

a léků, které jim ve skutečnosti vůbec nepatřily.  

 

Tento rychlý odchod nebyl zapříčiněn ani tak dobrými diplomatickými schopnostmi 

makedonského prezidenta, jako hrozící bosenskou krizí, která hrozila přerůst v ozbrojený 

konflikt. Pro Miloševićovu Jugoslávii představovala Bosna a Hercegovina mnohem 

důležitější bojiště, než Makedonie, na jejíž stranu by se v případě vyvolání konfliktu mohla 

přidat vojska Bulharska, Řecka, Albánie a Turecka. Po odsunu jugoslávských vojsk 

bezpečnost zajišťovala pouze velmi špatně ozbrojená makedonská armáda 9 , a tak se 

bezpečnostní situace Makedonie ocitla v jakémsi „vakuu“. Srbové však byli přesvědčení, že je 

makedonští představitelé brzy požádají o vojenskou ochranu (Rychlík, Kouba 2008). 

                                                 
9  Armáda o síle pouhých 10 000 vojáků, srbskou armádu nahradilo 800 příslušníků Ochranných sil OSN 
(UNPROFOR) a 360 amerických vojáků pod záštitou OSN. Jejich skutečným cílem nebylo bojovat, ale pouze 
monitorovat  vývoj a podávat zprávy. 
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Obr. 2.3    Vývoj vlajky Makedonie 

 

Makedonská vlajka v letech 1944 – 1991, kdy Makedonie existovala 

v rámci SFRJ. 

 

Makedonská vlajka po vyhlášení nezávislosti v letech 1991 – 1995, ale 

díky protestům Řecka10 musela být vlajka v roce 1995 opět změněna. 

 

Současná vlajka Makedonie zavedena 5. října 1995. 

 
Zdroj: wikipedia.org [online], 2011. 

 

2.3.1 Boj o mezinárodní uznání Společenstvím a odpor Řecka 

 
Žádost o mezinárodní uznání posuzovalo kromě jugoslávských republik také 

Společenství, které na tyto účely vytvořilo zvláštní komisi – tzv. Badinterovu komisi, která 

měla formulovat kritéria, nutná pro uznání bývalých jugoslávských republik. Ty musely 

zajistit respektování lidských práv, práv etnických menšin, demokratických institucí                

a mezinárodně uznaných hranic. Právě v lednu 1992 vydala tato Komise prohlášení, že 

z bývalých jugoslávských republik pouze Makedonie a Slovinsko splňují požadavky      

na mezinárodní uznání.  

 

Z prohlášení Společenství bylo zřejmé, že jeho členské země uznají nezávislost všech 

jugoslávských republik, které si o to zažádají. Podmínkou ale zůstává, že budou splňovat 

všechny požadavky. Jakmile se tato otázka stala aktuální a uznání Makedonie se zdálo být 

reálným, vystoupila Komise s verdiktem, že i přes splnění kritérií nebude kvůli odporu Řecka 

oficiálně uznána suverenita a nezávislost této země (Šesták, 2009). 

 

 

 

                                                 
10 Řecká provincie Makedonie používala stejnou vlajku, avšak s modrým pozadím. Po blokádách na hranicích 
byla Makedonie nucena vlajku změnit. 



 20 

Řecká vláda odůvodňovala svůj nesouhlas s uznáním Makedonie výhradami proti 

jejímu oficiálnímu názvu s odkazem na pojmenování jedné ze svých provincií. Makedonie si 

podle Řecka přivlastňuje jméno podle řecké státně historické tradice. Také Společenství 

požadovalo pod nátlakem Řecka záruky v ústavě Makedonie, že nebude mít žádné územní 

požadavky po dalších sousedních státech a nebude se nepřátelsky angažovat proti žádnému 

státu.  

 

Navíc si řecká diplomacie, která disponuje právem veta, stanovila tři základní 

podmínky pro diplomatické uznání Makedonie: 

• vláda musí změnit jméno státu tak, aby z jeho názvu nevyplývaly nárokující tendence 

vůči severořecké provincii Thrákie a Makedonie,  

• Skopje se také musí výslovně zavázat, že nemá žádné další územní požadavky, 

• Skopje musí vyslovit souhlas s tím, že se v Řecku nevyskytuje žádná makedonská 

menšina. 

 

Makedonský parlament reagoval na tyto požadavky téměř okamžitě a hned začátkem 

roce 1992 schválil tři ústavní změny, ve kterých se země zavazuje, že nemá žádné požadavky 

na přivlastnění území sousedských států, uznává stávající hranice a považuje je                      

za nedotknutelné a nebude zasahovat do suverénnosti a vnitřních záležitostí jiných států a 

bude respektovat jejich práva. Několik dnů po přijetí těchto ústavních změn prohlásila 

Badinterova komise, že Makedonie splňuje všechna kritéria, která Společenství požaduje pro 

uznání nových států střední a východní Evropy. Řecká vláda se i přesto rozhodla využít svého 

práva veta a nadále usilovat o mezinárodní izolaci Makedonie (Rosůlek, 2008). 

 

Řecká nespokojenost byla založena na nedůvěře ústavních změn, které byly 

považovány za nedostatečné. Především však Řekové bojovali za to, aby nezávislost nové 

republiky byla uznána pod jiným názvem než Makedonie a aby bylo z makedonské vlajky 

odstraněno šestnáctipaprskové slunce, které je považováno za dědictví starověkého Řecka, 

což se skutečně stalo v roce 1995. Společenství řecké vládě v jejich požadavcích neustále 

ustupovalo, protože nechtělo ztratit podporu v souvislosti se schválením a ratifikací 

Maastrichtské smlouvy. Tímto manévrováním kolem uznání Makedonie se projevila 

neschopnost Společenství postavit se proti řeckým požadavkům a postupovat jednotně 

v rámci Společné zahraniční a bezpečnostní politiky (dále jen SZBP) (Rychlík, Kouba, 2003). 
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Díky obstrukcím Řecka nebylo možné uznat Makedonii v rámci Společenství  

pod tímto názvem, proto Evropská rada navrhla na vrcholném zasedání představitelů států 

Společenství v Edinburghu v prosinci 1992 uznat tuto republiku pod názvem, který 

neobsahuje slovo Makedonie. Proti těmto postupům Řecka se stále hlasitěji ozývaly některé 

členské státy EU, nejčastěji Dánsko, Itálie a Nizozemsko. Prezidentu Gligorovovi bylo 

z kruhů mezinárodní diplomacie naznačeno, že může usilovat o uznání v rámci OSN, 

kde Řecko nedisponuje právem veta tak jako ve Společenství. Makedonský prezident 

zahájil vyjednávání a na základě britské, francouzské a španělské vlády byl vysloven návrh  

na přijetí Makedonie do OSN pod anglickým názvem FYROM. Souhlas s tímto 

kompromisním řešením vyslovila také řecká vláda a Makedonie byla přijata všemi 180 

členskými zeměmi jednomyslně do OSN.  

 

Jako nejvstřícnější postavení vůči Makedonii se ukázal postoj Bulharska, které uznalo 

Makedonii již na začátku roku 1992. V roce 1994 uznaly Makedonii také Spojené státy 

americké a Austrálie, což Řecko rozhořčilo a díky tomu uvalilo na Makedonii rok a půl 

trvající obchodní embargo a navíc zabránilo přístupu k soluňskému přístavu, jež měl velmi 

velký význam pro makedonský mezinárodní obchod. Od roku 1992 byla navíc uvalena 

blokáda proti SRJ a Makedonie se tak ocitla v totální mezinárodní izolaci. Jediným 

dopravním spojením byl silniční tah do Bulharska, protože neexistovala železniční trasa mezi 

Makedonií a Bulharskem a také neexistovalo kvalitní spojení mezi Skopjí a přístavním 

městem Drač v Albánii (Rosůlek, 2008). 

 

Teprve až v r. 1995 se vztahy mezi Řeckem a Makedonií začaly oživovat                      

a po několikatýdenním jednání se země dohodly11 na uvolnění napětí. Makedonie přistoupila 

k pozměnění státní vlajky a oficiálně prohlásila, že uznává stávající hranice. Podepsala 

dohodu ještě během stávajícího embarga, které na ni uvalilo právě Řecko. Také to podniklo 

podstatné kroky, kdy odvolalo ekonomickou izolaci. K dohodě o názvu státu však nedošlo       

a tak Řecko uznalo makedonský stát pod názvem FYROM. Ani poté se však nevyřešily 

všechny problémy, mezi zeměmi nadále pokračovala značná nedůvěra. Spornou otázku názvu 

státu se nepodařilo vyřešit dodnes, navíc Řecko vetovalo možnost přistoupení Makedonie      

do NATO na dubnovém summitu z roku 2008 v Bukurešti (Šesták, 2009). 

 

                                                 
11 Dohoda byla podepsána v New Yorku díky zprostředkování amerického diplomata Richarda Holbrooka. 
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Obr. 2.4  Makedonie (FYROM) a Řecká provincie Makedonie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 

                      
 Zdroj: Vlastní zpracování 
 

2.3.2 Albánská menšina v Makedonii 
 

Ústava makedonské republiky zemi charakterizuje jako nacionální stát makedonského 

národa i přesto, že makedonské etnikum tvoří necelé dvě třetiny populace. Diskriminována 

byla především albánská komunita. Etničtí Albánci obývají především západní část 

Makedonie, početná menšina se nachází také na severozápadě země podél hranic 

s Albánií a Kosovem a asi pětina albánských obyvatel žije v hlavním městě Skopje.  

 

Albánská menšina se od počátku nezávislosti Makedonie stavěla k tomuto státu 

poměrně rezervovaně a s nedůvěrou také díky tomu, že Albánci zde nezískali takový prostor 

pro národní emancipaci, jakými disponovali jejich soukmenovci v Kosovu. Většinou 

bojkotovali oficiální referenda o nezávislosti a naopak si organizovali svá vlastní. V  roce 

1992 zorganizovali ilegální referendum o nezávislosti severozápadní Makedonie a téměř 

všichni Albánci12 zde žijící se vyjádřili pro autonomii (Rosůlek, 2008). 

 

Požadavky Albánie na autonomii v Makedonii vyvolávaly u makedonského 

obyvatelstva obavy a neklid, že se jedná o počátky separatismu, který povede k odtržení 

západní části země a její následné připojení k Albánii nebo Kosovu. Etničtí Albánci 

protestovali proti ústavě, podle které by jim neměl náležet rovnoprávný statut. Požadovali, 

aby se stali druhým národem a albánština druhým úředním jazykem země.  

 

                                                 
12 90 % albánských voličů. 
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Vztahy mezi těmito dvěma největšími etnickými skupinami v zemi ještě více narušilo 

v roce 1993 odhalení tajné albánské organizace, která se zaměřovala protistátně. Ta se 

připravovala ve spolupráci s Albánií a s některými jejími čelními představiteli k odtržení 

severozápadní Makedonie. V následném procesu z roku 1994 bylo odsouzeno několik desítek 

Albánců makedonské národnosti k dlouholetým trestům vězení. Tato aféra navíc vedla 

k dalšímu prohloubení rozporů mezi radikály a umírněným křídlem hledající kompromis a 

k posílení nedůvěry Makedonců k albánské komunitě.  

 

Přes aktuální nacionální napětí se v roce 1994 konaly první svobodné volby           

po rozpadu SFRJ. V nich byl ve všeobecném hlasování zvolen i na druhé funkční období 

prezident Kiro Gligorov. V parlamentních volbách, které se konaly paralelně 

s prezidentskými volbami, většina voličů hlasovala pro koaliční kandidátku vládních stran – 

Sociálně demokratický svaz Makedonie, Socialistická strana Makedonie a Liberální strana – 

vystupující pod názvem Svaz pro Makedonii. Vedle této koaliční strany vstoupili do vlády 

také představitelé albánské Strany demokratické prosperity. Jak se dalo očekávat, tak 

nacionalistická opozice výsledky voleb bojkotovala, vystoupila s prohlášením, že byly 

zmanipulované a usilovala o jejich zrušení. Volební komise však její námitky zamítla s tím, 

že tato stížnost je neoprávněná a volby byly korektní. S tímto verdiktem se ztotožňovali také 

zahraniční pozorovatelé.  

 

Neklidná politická situace vyústila následující rok atentátem na prezidenta Kira 

Gligorova, kdy v centru Skopje explodoval automobil plně naložený výbušninami právě 

v okamžiku, kdy tudy projížděla prezidentská kolona. Prezident Gligorov vyvázl s těžkým 

zraněním. Původce atentátu se nepodařilo vypátrat a spekulace, že za útokem stály supiny 

blízké albánským nacionalistům, se nepotvrdily. Cílem tohoto vražedného útoku bylo 

s určitou pravděpodobností vyvolání zmatku a nejistoty. Paradoxně toto napadení vedlo        

ke zklidnění vnitropolitické situace, a to proto, že si Makedonci uvědomili, že by následné 

politické vášně mohly vést k občanské válce (Šesták, 2009). 

 

Albánská menšina se neustále snažila vyvolávat nějaké konflikty, a tak další na sebe 

nenechal dlouho čekat. Tentokrát se týkal náboženství i přesto, že pro většinu Makedonců ani 

Albánců nemá v osobním životě významnou roli. Pravoslavní na straně makedonského 

obyvatelstva a islamisté na straně albánské populace si dodnes zachovávají tento symbolický 

význam pro sebeidentifikaci obou entit. Albánci požadovali odstranění z makedonské ústavy 
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výslovný odkaz na Makedonskou pravoslavnou církev13, který podle nich dělal z ostatních 

náboženských vyznání pouze jakési „náboženské společnosti“ a „náboženské skupiny“. Dále 

se jim nelíbilo, že by symboly pravoslavné církve měly být zobrazeny na makedonských 

bankovkách (Rychlík, Kouba, 2003). 

 

Obr. 2.5   Albánská menšina v Makedonii 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Přes tyto četné konflikty a spory navázala Albánie s Makedonií v roce 2008 

diplomatické vztahy a uznala její státní hranice. To umožnilo obyvatelům makedonské 

menšiny v Albánii vrátit se do vlasti a také Albáncům žijícím v Makedonii setkat se se svými 

příbuznými.  

 
2.4 Postoj dalších států k nezávislosti Makedonie 
              

Po uznání státu Makedonie Bulharskem se země dočkala diplomatického uznání        

od několika dalších zemí. K jedněm z prvních patřilo Turecko a některé země bývalé 

Jugoslávie, a to Bosna a Hercegovina, Slovinsko a Chorvatsko. Klíčovým okamžikem bylo 

rozhodnutí Ruské federace a člena Rady bezpečnosti OSN uznat makedonský stát pod jeho 

oficiálním ústavním názvem. Na konci roku 1993 se pro uznání diplomatických vztahů 

rozhodlo také 6 členských zemí EU: Dánsko, Francie, Velká Británie, Německo, Itálie, 

Nizozemsko. Po uznání Spojenými státy a Austrálií zůstalo Řecko se svojí protimakedonskou 

politikou samo. V polovině roku 1997 měla Makedonie navázané diplomatické vztahy již s 84 

zeměmi světa (Rosůlek, 2008). 

                                                 
13 Makedonská pravoslavná církev vznikla v roce 1958, kdy byl největší srbský koncil nucen uznat autonomii 

makedonské církve. Vznik vlastní církve měl přispět k posílení postavení Makedonců jako samostatného národa. 
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2.4.1 Vztahy Československa (České republiky) a Makedonie 
                    

Česká republika (dále jen ČR) v rámci Československa a Makedonie v rámci 

Jugoslávie vznikly shodně v roce 1918 po rozpadu Rakouska-Uherska a Osmanské říše. 

V období mezi dvěma světovými válkami spojovalo oba státy úsilí o zachování 

neměnitelnosti poválečného uspořádání hranic. Po 2. světové válce se  Makedonie stala 

svazovou republikou jugoslávské federace a pro Československo nepředstavovalo 

významného politického partnera pro rozvoj bilaterálních vztahů. Po r. 1948 se vztahy 

mezi Československem a Jugoslávií ještě zhoršily, protože tehdy komunistické 

Československo přistupovalo k Jugoslávii jako ke kapitalistické, tedy spíše nepřátelské 

zemi. K oteplení československo – makedonských (jugoslávských) vztahů došlo                    

ve 2. polovině 60. let během procesu Pražského jara.  

 

Po pádu komunismu ve střední a východní Evropě se rozpadlo také Československo   

a Jugoslávie. Nově vzniklá ČR uznala Makedonii v roce 1994 a první makedonský 

prezident Kiro Gligorov navštívil ČR v roce 1999. Od roku 2006 funguje také velvyslanectví 

ČR ve Skopje, do té doby bylo nejbližší velvyslanectví ČR v Bělehradě. Makedonie udržovala 

s ČR konzulární styky prostřednictvím Generálního konzulátu v Bonnu, a následně v rámci 

zastupitelského úřadu ve Vídni. Na začátku roku 2008 byl zřízen zastupitelský úřad 

Makedonie v Praze (Rychlík, Kouba,  2003). 

 

2.5 Makedonie v současnosti 
 

Makedonie se nachází v centrální část Balkánského poloostrova a sousedí se čtyřmi 

státy – Srbskem, Bulharskem, Řeckem a Albánií. Ústavní název země je Republika 

Makedonie, avšak na multilaterálních fórech se používá název FYROM. Pod tímto 

pojmenováním byla Makedonie přijata do OSN a pod ním ji oficiálně uznala i ČR. 

V bilaterálních vztazích mezi ČR a Makedonií se však používá  název Makedonie / Republika 

Makedonie. Makedonie je od roku 1993 členem OSN a je také členem Rady Evropy.      

Od roku 2005 je kandidátskou zemí na vstup do EU a požádala o členství v NATO.  

 

Z administrativního hlediska se Makedonie člení na 8 regionů a administrativními 

jednotkami LAU 2 jsou opštiny. Makedonie patří mezi státy s nejvyšší porodností a díky 

přirozenému přírůstku je makedonská populace jednou z nejmladších v Evropě.    

Z národnostního složení jsou nejvíce po Makedoncích (64,2 %) zastoupeni Albánci (25,2 %), 
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Turci (3,9 %), Rómové (2,7 %), Srbové (1,8 %) a ostatní (např. Bulhaři). V náboženském 

složení zde největší část zaujímají pravoslavní, dále je v zemi zastoupen islám                          

a římskokatolická církev. Úředním jazykem je makedonština a měnou je makedonský dinár. 

V současné době je prezidentem Makedonie Gjorge Ivanov (Mzv.cz, 2012).  

 

Obr. 2.6    Administrativní členění Makedonie 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Zdroj: Mapsofworld.com [online], 2011. 

 

2.6 Úloha Evropské unie při stabilizaci balkánského regionu 
 

EU se již od svého vzniku potýkala s krizovým vývojem na Balkáně, ke kterému došlo 

zejména po rozpadu bývalé Jugoslávské federace. Přesto nebyla EU na tuto situaci 

připravena, neměla k dispozici ani právní rámec, instituce, rozhodovací postupy a ani 

potřebné nástroje, především fungující bezpečnostní a obrannou politiku.  

 

Zakládající smlouva o EHS z roku 1958 nepředpokládala vytvoření společné zahraniční 

politiky. Postupně však nastala potřeba, aby členské státy v této oblasti začaly těsněji 

spolupracovat. Tato aktivita probíhala v rámci Evropské politické spolupráce (dále jen EPS). 

Po přijetí Jednotného evropského aktu v roce 1987 se EPS začala realizovat pomocí 

mezivládní spolupráce, netýkala se však bezpečnosti a obrany, ale pouze oblasti 

zahraničněpolitické. Přijetím Maastrichtské smlouvy (Smlouvy o EU)  v roce 1993 vznikla 

třípilířová struktura a právě druhý pilíř tvořila SZBP.   
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Mezi hlavní cíle SZBP patří: 

• chránit společné hodnoty, základní zájmy a nezávislost EU, 

• upevňovat bezpečnost EU a jejích členských států, 

• chránit mír a posilovat mezinárodní bezpečnost, 

• podporovat mezinárodní spolupráci, 

• rozvíjet demokracii, právní normy a dodržování lidských práv a svobod. 

 

Systém zavedený Maastrichtskou smlouvou pro oblast SZBP se ukázal jako příliš 

složitý a málo pružný, což neumožňovalo reagovat účinně na rychlý mezinárodní vývoj. 

Otázkami reakce na nové potřeby se proto zabývala mezivládní konference, která se konala 

v letech 1996 – 1997 a vyústila v přijetí Amsterodamské smlouvy v roce 1999. Ta zavedla 

v oblasti SZBP účinnější rozhodovací postupy a také nové nástroje. Dalším významným 

opatřením byla možnost rozšířit SZBP o novou dimenzi týkající se ochrany – vznik Evropské 

bezpečnostní a obranné politiky (Dienstbier, 2006). 

 

2.6.1 Evropská bezpečnostní a obranná politika  

 
Základní rozhodnutí o vytvoření Evropské bezpečnostní a obranné politiky (dále jen 

EBOP) byla přijata Evropskou radou v červnu 1999 na zasedání v Kolíně nad Rýnem. Kladla 

důraz na to, aby EU byla schopna převzít odpovědnost a předcházet konfliktním 

situacím. Členské státy se zavázaly propůjčit vojenské a policejní jednotky pro společné akce 

pod hlavičkou EU. Zasedání Evropské rady z Helsinek v prosinci 1999 stanovilo tzv. 

Evropský základní cíl. Podle tohoto cíle měla Unie do roku 2003 disponovat 60 000 vojáky, 

kteří by byli schopni nasazení do 60 dnů na dobu jednoho roku. Toto se však ukázalo jako 

příliš ambiciózní.  

 

Konkrétní realizaci EBOP provázela řada problémů, např. když Velká Británie 

nesouhlasila se vznikem autonomního plánovacího střediska. Nakonec došlo ke kompromisu, 

kdy pro plánování vojenských operací může EU využít struktury NATO v rámci dohody 

„Berlín plus“ 14 . Tuto možnost využila EU poprvé při plánování operace Concordia 

v Makedonii a Althea v Bosně a Hercegovině. Operace EBOP na Balkáně se uskutečňovaly 

v rámci policejních a vojenských misí. 

                                                 
14 Na základě této dohody má EU zaručený přístup k plánovacím kapacitám NATO. 
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a) Operace Concordia v Makedonii (FYROM) 
 

Tato mise probíhala na základě žádosti makedonské vlády od 31. 3. – 15. 12. 2003. 

Příčinou vzniku bylo přispět ke stabilizaci bezpečnostní situace a k naplnění dohody 

z Ohridu.15 Operace se zúčastnilo 400 vojáků ze 13 členských států EU a 14 nečlenských 

zemí, navazovala na vojenskou misi NATO Alied Hormony (Spojenecká harmonie)                 

a uskutečnila se v rámci dohod „Berlín plus“. 

 

b) Policejní mise EU v Makedonii (dále jen EUPOL – Proxima) 
 
Tato operace probíhala od 15. 12. 2003 – 15. 12. 2005 a účastnilo se jí na 200 policistů 

a civilních pracovníků. Síly EU monitorovaly situaci a radily makedonským představitelům 

v boji proti organizovanému zločinu. Napomáhaly při reformě ministerstva vnitra, vytváření 

pohraniční policie, zavádění standardů EU, posilování důvěry v místní policii a policejní 

spolupráci s okolními zeměmi. 

 

c) Policejní mise EU v Bosně a Hercegovině (dále jen EUPM) 
                 

Tato operace byla zahájena 1. 1. 2003 a podle Rozhodnutí Rady 2011/781/SZBP bude 

pokračovat od 1. 1. 2012 – 30. 6. 2012. Mise pomáhá při zřizování fungujícího policejního 

aparátu podle evropských a mezinárodních standardů. Její účastníci především monitorují, 

dohlížejí a radí.  

 
d) Vojenská operace EU v Bosně a Hercegovině (dále jen EUFOR – Althea) 
               

Mise byla zahájena 2. 12. 2004 a její mandát byl prodloužen do listopadu 2012. Je to 

největší a nejnáročnější operace EBOP, kdy EU převzala úkoly ukončené mise NATO SFOR 

II. Operace se účastní 22 členských států a 11 nečlenských zemí, mezi které patří               

např. i Turecko . Tyto země navíc fungují jako podpora Mezinárodního soudního tribunálu 

pro bývalou Jugoslávii. Althea se uskutečňuje v koordinaci s pokračující policejní misí EUPM 

(Dienstbier, 2006). 

 

 

 

                                                 
15 Uzavřena v r. 2001 mezi makedonskými a albánskými politickými stranami za účelem řešit vnitropolitickou 
krizi.  
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3 Současná politická a ekonomická situace Makedonie 
 

Ještě před rozpadem SFRJ patřila Makedonie spolu s Bosnou a Hercegovinou 

k nejzaostalejším republikám federace. Postupně docházelo k rozvoji průmyslu, tato 

industrializace se však prováděla na úkor zemědělství. Venkov byl vysídlován až do té míry, 

že některé vesnice na jihovýchodu země zůstaly zcela neobydlené. Makedonie jako členský 

stát SFRJ navíc čerpala finanční pomoc ze zvláštního fondu federace.  

 

Rozpad jugoslávské federace zasáhl Makedonii více, než se čekalo. I když se 

neúčastnila nepokojů a nebyla zasažena konfliktem přímo, její průmyslové podniky ztratily 

vazby se svými odběrateli, kteří byli rozmístěni především ve všech těchto zemích. Nízká 

ekonomická rozvinutost neumožnila Makedonii zaměřit se na jiné obchodní partnery, tak jak 

se to podařilo např. Slovinsku. Po vyhlášení nezávislosti zaznamenala země pokles 

ekonomické úrovně a navíc došlo k prudkému nárůstu inflace, se kterým se chtěla vláda 

vyrovnat zavedením nové měny – makedonského denáru. Mimo jiné docházelo také 

k nárůstu nezaměstnanosti, ve velké míře se také začal rozšiřovat černý trh. Další překážkou 

v celkovém rozvoji Makedonie se stalo Řecko. To mělo námitky proti názvu země a vlajce, 

kterou používala, proto záměrně brzdilo její ekonomický rozvoj, což se projevilo                

např. v pozastavení části makedonského importu. V letech 1994 a 1995 dokonce Řecko 

uvalilo na Makedonii úplné obchodní embargo.  

 

Hospodářský vývoj Makedonie se nezlepšoval a následně v roce 2001 došlo ke 

zvýšení nedůvěry a znepokojení zahraničních investorů, které byly zapříčiněny národnostními 

konflikty mezi Albánci a Makedonci. Ke zklidnění situace došlo ještě tentýž rok, a to 

podepsáním Asociační a stabilizační dohody mezi EU a Makedonií 9. dubna 2001 

(makedonie.biz, 2012).  

 

3.1 Ekonomická situace země 
 

Podle hodnocení Světové banky patří ekonomika Makedonie mezi země s vyšším 

středním příjmem16 (Upper middle income) a pro hodnocení spadá do regionu Východní 

Evropa a střední Asie. Patří mezi deset nejméně vyspělých zemí Evropy a podle kritéria 

otevřenosti ekonomiky se Makedonie řadí do skupiny malých otevřených ekonomik.     

                                                 
16  per capita GNI $3 976-$12 275 v roce 2010. 
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Je citlivá na vývoj ekonomik v Evropě, protože jejím největším obchodním partnerem jsou 

zejména členské státy EU. Dalším důležitým exportním trhem jsou země západního Balkánu     

a významným státem z hlediska obchodní výměny je také Rusko. Z hlediska podnikání           

a založení podniku se podle zprávy Světové banky Doing Business 2012 Makedonie řadí                

na šesté místo, kdy na založení firmy postačí pouze 3 dny a 3 procedury 17 

(Doingbusiness.org, 2012). 

 
3.1.1 Hrubý domácí produkt Makedonie 
 

Hrubý domácí produkt (dále jen HDP) Makedonie se od jejího osamostatnění v roce 

1991 vyvíjel poměrně kolísavě. K ustálenému vývoji začíná docházet teprve od roku 1994       

a v tomto trendu pokračuje až do roku 2006, kdy dochází k prudkému nárůstu HDP. Ten byl 

zapříčiněn zejména dokončením privatizace velkých státních podniků a sektoru bankovnictví. 

Vláda zvolila razantnější přístup k restrukturalizaci průmyslových podniků a do země začalo 

proudit větší množství zahraničních investorů. Protože také Makedonie byla zasažena 

hospodářskou krizi, nastává i v této zemi útlum, což se nejvíc projevilo na přelomu let 

2008/2009. Ekonomický růst začíná stagnovat, dochází k poklesu exportu a průmyslové 

výroby, zvyšuje se nezaměstnanost. Tato krize výrazněji nezasáhla bankovní sektor, který byl 

poměrně stabilní. K poklesu likvidity došlo pouze u větších bank. Jak se vyvíjel HDP 

Makedonie zachycuje následující tabulka.  

 
Tab. 3.1   HDP Makedonie (v USD) 

 

Rok HDP (USD) Rok HDP (USD) 
1991 4.694.744.807 2001 3.436.961.385 
1992 2.316.618.515 2002 3.791.306.758 
1993 2.550.194.959 2003 4.756.221.629 
1994 3.381.270.267 2004 5.514.253.043 
1995 4.449.375.526 2005 5.985.809.060 
1996 4.422.159.849 2006 6.560.546.900 
1997 3.735.312.201 2007 8.159.825.620 
1998 3.571.043.202 2008 9.834.038.367 
1999 3.673.288.166 2009 9.313.573.965 
2000 3.586.883.989 2010 9.189.454.663 

           Zdroj: Worldbank.org [online], 2012a, vlastní zpracování. 
 

 

                                                 
17 Notářsky ověřeny potřebné listiny (1. den) , registrace u Centrálního registru (2. den), vytvořit firemní pečeť 
(3. den).  
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Graf 3.1   HDP Makedonie ( v mld. USD) 

 
 

  Zdroj: Worldbank.org [online], 2012a. 

 

3.1.2 Nezaměstnanost v Makedonii 
 

Nezaměstnanost není hlavní překážkou hospodářského rozvoje jen v Makedonii, ale 

na celém západním Balkáně. V letech 1994 – 1999 bylo pro makedonské obyvatele těžké 

období. Díky restrukturalizaci státních podniků se ocitly tisíce lidi bez práce. Zatímco 

úspěšnější tranzitní ekonomiky získávaly masivní příliv investic z vyspělých zemí, 

v Makedonii byly jak zahraniční, tak domácí investice omezeny z důvodu rizikovosti regionu.  

 

Makedonie zaujímala druhou příčku z hlediska nejvyšší nezaměstnanosti hned           

po Bosně a Hercegovině, která se v roce 2006 potýkala téměř s 40 % nezaměstnaností. 

V současnosti se již nachází na prvním místě. Na celkové nezaměstnanosti má největší 

podíl především mladá část populace, tedy ti, kteří dosahují věku mezi 15 – 24 lety. 

V roce 1999 byla míra nezaměstnanosti této věkové skupiny 62,9 %, v roce 2004 stoupla        

o další 2 procentní body na 64,8 %. Poté začalo docházet k poklesu a v roce 2009 se dostala 

na úroveň 55 %. Až do roku 2002 nezaměstnanost postupně klesala a na konci roku 2001 se 

dokonce dostala na úroveň 30,5 %. V roce 2003 nastal zlom a podíl lidí, kteří nemají práci se 

dostal téměř na 37 %, což také ukazuje tabulka 3.2. 

 

Podle sektorů je nejvíce populace zaměstnáno v sektoru průmyslu (cca 28 %), 

následuje sektor služeb (cca 21 %) a sektor stavebnictví (cca 15 %). 
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Tab. 3.2   Nezaměstnanost v Makedonii (v %) 

 
Rok Nezaměstnanost Rok Nezaměstnanost 
1997              36,0 2004 37,2 
1998 34,5 2005 37,3 

1999 32,4 2006              36,0 

2000 32,2 2007              35,0 

2001 30,5 2008 33,7 

2002 31,9 2009 32,2 

2003 36,7 2010 33,8 
Zdroj: Worldbank.org [online], 2012b, vlastní zpracování. 

 

3.1.3 Státní rozpočet Makedonie 
 

Státní rozpočet Makedonie byl na střednědobé období naplánován jako deficitní. 

Centrální rozpočtový schodek se v období mezi lety 2006 – 2008 pohyboval v rozmezí         

od  2 % – 2,4 % HDP. V roce 2004 a 2005 bylo saldo státního rozpočtu Makedonie 

vykazováno v kladných číslech. V roce 2006 bylo saldo nulové, protože příjmy a výdaje byly 

naplánovány zhruba ve stejné výši. Od roku 2007 začínají převyšovat výdaje státního 

rozpočtu nad příjmy a je vykazováno deficitní saldo ve výši 3,394 mld. makedonského denáru 

(dále jen MKD). V půlce roku 2008 byl státní rozpočet ještě v plusu, na konci roku již byl 

vykazován deficit ve výši 143,1 mil. USD, což představovalo zhruba 1,4 % HDP. Rozpočtový 

schodek vznikl především v 2. polovině roku, a to v důsledku zvýšení výdajů pro některá 

ministerstva a agentury a díky zpomalení tempa růstu světové ekonomiky. Bylo to zřejmé 

zejména ve zvýšení citlivosti dosavadní stabilní makroekonomické situace (vyrovnaný státní 

rozpočet, relativně stabilní inflační úroveň, malá zahraniční zadluženost, pevný měnový 

kurz).  

 

Pro rok 2009 byl deficit naplánovaný na 265,1 mil. USD, asi 2,8 % HDP, tedy téměř 

dvojnásobný oproti předchozímu roku. V následujících letech se deficit pozvolně zvyšoval, 

což také ukazuje tabulka 3.3. Rozpočtový deficit by měl být financován z domácích zdrojů, 

tedy z emisí státních cenných papírů a dluhopisů a pomocí zahraničních půjček především      

od Světové banky. 
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Tab. 3.3   Státní rozpočet Makedonie (mld. USD) 

Rok Státní rozpočet (mil. USD) 
2008 - 143, 1 
2009 - 265, 1 
2010 - 290, 8 
2011 - 307, 2 

Zdroj: Europa.eu [online], 2012a, vlastní zpracování. 

 
 
3.1.4 Inflace v Makedonii 
 

Inflace je měřena meziročním tempem růstu implicitního deflátoru HDP a ukazuje 

rychlost změn cen v ekonomice jako celku. Implicitní cenový deflátor je index, který očišťuje 

hodnotu finální produkce vyprodukované v dané ekonomice v běžném období od vlivů 

cenových změn a vypočte se jako poměr nominálního HDP k reálnému HDP v %. Makedonie 

je malou otevřenou ekonomikou s jedním z nejnižších HDP/obyvatele v Evropě.  

 

Po osamostatnění Makedonie od jugoslávské federace se inflace v roce 1992 vyšplhala až      

na 1 272 % a můžeme tak hovořit v podstatě o hyperinflaci. V roce 1993 došlo k rapidnímu 

poklesu, avšak hodnoty se i nadále držely na 400 %. Přijatelné míry inflace dosahuje 

Makedonie až od roku 1996 a v těchto nízkých hodnotách se pohybovala až do roku 2006, 

kdy se s výjimkou roku 2000 nedostala nad rámec 5 %. Od roku 2007 inflační tlaky výrazně 

zesílily a hodnota inflace se dostává za hranici 7 %. V malé otevřené ekonomice, kterou 

Makedonie beze sporu je, se změny cen na světových trzích odrážejí na domácím trhu. Jak se 

měnila inflace v jednotlivých letech zachycuje tabulka 3.4. 

  

 Tab. 3.4   Inflace v Makedonii v % 

Rok Inflace (v %) Rok Inflace (v %) 
1995                17,09 2003                  3,00 
1996 2,87 2004 0,79 
1997 3,93 2005 3,77 
1998 1,39 2006 3,28 
1999 2,74 2007 7,43 
2000 8,18 2008 7,49 
2001 3,61 2009 0,69 
2002 3,45 2010 2,16 

 Zdroj: Worldbank.org [online], 2012a vlastní zpracování. 
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Graf 3.2   Inflace v Makedonii (v %) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Zdroj: Worldbank.org [online], 2012a. 

 

3.1.5 Zahraniční obchod země 
 

Zahraniční obchod Makedonie dosahuje již od roku 1994 trvalého deficitu a v roce 

2008 a 2009 se deficit dostal dokonce přes 2 mld. USD. To je zapříčiněno zejména 

nedostatkem nerostných surovin, především energetických. Je zde předimenzovaná výrobní 

kapacita těžkého průmyslu na úkor produkce spotřebního zboží. Makedonie disponuje malým 

objemem trhu, nízkou absorpční kapacitou a nízkou koupěschopnou poptávkou. Dalším 

problémem, který ovlivňuje strukturu makedonské nabídky a poptávky, je slabá ekonomická 

výkonnost sousedních zemí. Po vstupu země do Světové obchodní organizace (dále jen WTO) 

v roce 2003 a po podepsání Stabilizační a asociační dohody s EU v roce 2004 čelí 

makedonská ekonomika řadě výzev. Členství ve WTO na jednu stranu zjednodušuje přístup 

makedonského zboží na zahraniční trhy, na druhou stranu však liberalizace zahraničního 

obchodu vedla ke zvýšení konkurence na domácím trhu (Businessinfo.cz, 2012a). 

 

Obchodní výměna produktů ukazuje, že největší podíl v exportu zboží zaujímá 

průmyslové spotřební zboží, železo a ocel a výrobky tříděné podle materiálu . V dovozu zboží 

dominují především stroje a dopravní zařízení, minerální paliva a mazadla. Největší část 

makedonského vývozu směřuje do zemí EU (65 %) a do zemí západního Balkánu (29 %). 

V dovozu zboží zaujímají největší část opět země EU (49,5 %) a rozvojové země (31 %). 

Podle celkového objemu zahraničního obchodu jsou pro Makedonii největšími obchodními 

partnery Německo, Srbsko, Řecko, Itálie a Rusko (Makstat..mk, 2012b). 
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 Tab. 3.5   Zahraniční obchod Makedonie (mil. USD) 

Zahraniční obchod 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Vývoz (mil. USD)   1, 672   2, 039   2, 400   3, 349   3, 978   2, 709 

Dovoz (mil. USD)   2, 785   3, 330   3, 762   4, 979   6, 851   5, 073 

Saldo (mil. USD) - 1, 113 - 1, 291 - 1, 362 - 1, 630 - 2, 873 - 2, 364 

Zdroj: Businessinfo.cz [online], 2012a, vlastní zpracování 

 

3.1.6 Bankovní systém 
 

Od roku 1992 byl bankovní systém Makedonie privatizován a prošel podstatnými 

změnami. Byla zavedena vlastní měna – makedonský dinár. V roce 1993 byl vydán zákon       

o bankách a spořitelnách, který stanovil pravidla pro zakládání bank a výši minimálního 

základního kapitálu. Pro banky, které provádí platební styk pouze v tuzemsku, byl tento 

kapitál stanoven ve výši 1,5 mil. USD. Banky vlastnící oprávnění provádět operace se 

zahraničím, musely vložit kapitál ve výši 4,5 mil. USD. V roce 1996 prošel tento zákon 

změnou a minimální kapitál byl zvýšen na 3,5 mil. USD a 11,5 mil. USD. V témže roce byl 

založen také „pojistný fond vkladů“, jehož akcionáři se staly všechny spořitelny a banky 

v zemi. Bankovní sektor v zemi je zdravý, dochází k růstu bankovních úvěrů a vkladů. 

K rychlému růstu bankovního sektoru docházelo až do roku 2009, kdy byl mírně zpomalen, 

v roce 2010 se již vrátil do původních kolejí (Imf.org, 2012). 

 

Podle premiéra Makedonie Nikoly Gruevského patří bankovní systém země mezi 

nejzdravější v Evropě. Makedonské banky jsou pod dohledem centrální banky, která 

poskytuje standardy zaručující, že krize prostupující Evropou nebude mít vliv na bankovní 

sektor země. Na dotaz tiskové agentury MINA18 ze dne 19. prosince 2011, zda je bankovní 

sektor země připraven na ochranu před krizí eurozóny, premiér odpověděl: „Pokud jde            

o bankovní sektor, tak mohu říci, že vklady občanů se zvyšují, bankovní standardy centrální 

banky jsou plně uplatňovány a denár je stabilní. Po schůzce s guvernérem Národní banky 

jsme dospěli k závěru, že bankovní sektor je v Makedonii dosti pevný a bezpečný před riziky 

přicházejícími z eurozóny.“ (Macedoniaonline.eu, 2012). 

 

                                                 
18 Macedonia International News Agency. 
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V současnosti se bankovní systém v Makedonii sestává z 18 bank a 9 spořitelen. Podle 

různých odborných studií se v zemi nachází nadměrný počet peněžních ústavů, proto dochází 

ke slučování, ale také k uzavírání některých ústavů. Centrální bankou je Národní banka 

republiky Makedonie, největšími obchodními bankami jsou Stopanska banka disponující 

řeckým kapitálem, Komercijalna banka19, NLB Tutunska banka, jež se nachází ve vlastnictví 

Slovinska a Ohridská banka pod dohledem Société Generál. Všechny tyto uvedené banky 

mají své regionální pobočky (Businessinfo.cz, 2012b).  

 

3.1.7 Ekonomická spolupráce s ČR 
 

Obchodní spolupráce mezi Makedonií a ČR započala 19. září 1997 podepsáním 

Obchodní dohody v Praze. Tato dohoda vstoupila v platnost po třech měsících 10. prosince 

1997, v roce 2003 však byla z české iniciativy vypovězena, protože by vstupem ČR do EU 

stejně automaticky zanikla. V současnosti fungují obchodní vztahy na základě 

bilaterálních dokumentů uzavřených mezi EU a Makedonií, především na základě 

Stabilizační a asociační dohody, která byla ratifikována členskými zeměmi EU v dubnu 

2004. Tato dohoda plně liberalizuje makedonský vývoz do EU, výjimku tvoří ovoce, zelenina, 

víno, živý skot, hovězí maso a výrobky z ryb. V rámci dovozu výrobků z EU se Makedonie 

zavázala postupně v horizontu deseti let odstranit celní sazby pro jednotlivé výrobky dle 

harmonogramu. Díky tomu byla podepsána 21. června 2001 Dohoda o zamezení dvojího 

zdanění, která vstoupila v platnost 19. května 2002.  

 
ČR se angažuje v rámci zahraniční rozvojové spolupráce, konkrétně v Programu 

hospodářské obnovy a stabilizace zemí jihovýchodní Evropy. Díky tomuto programu 

alokovala ČR v roce 1999 finanční prostředky ve výši 2 mld. Kč na materiální pomoc              

a politickou angažovanost v tomto regionu. Makedonii byla přidělena částka 2,9 mil. Kč        

na projekt „Díly pro dokompletování dopravníku pro povrchový důl Oslomej“. Druhým 

projektem rozvojové pomoci bylo „Budování kapacit ekomanagementu“, jehož realizátorem 

bylo České ekologické manažerské centrum. Cílem programu bylo předávání zkušeností 

českých firem se zaváděním Systému environmentálního managementu (dále jen EMS), tedy 

mezinárodních standardů ISO 14001. Na tuto akci byla vyčleněna částka 15 tis. EUR pro 

jednu zemi, celý projekt byl určen celkem pro 4 země, mimo Makedonii to byly ještě Bosna a 

Hercegovina, Srbsko a Černá Hora a také Ukrajina. V roce 2006 byl schválen už pouze jeden 

                                                 
19 Makedonští vlastníci a 8% podíl EBRD 
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rozvojový projekt. Všechny tyto uvedené projekty financované českou rozvojovou pomocí 

přispívají k rozvoji a ucelení kontaktů makedonských a českých výrobců, dodavatelů 

technologií a materiálu. Díky úspěšnému průběhu projektů byla Makedonie zařazena mezi 

prioritní země pro poskytnutí české rozvojové pomoci. 

 

Existují však rizika, která mohou bránit rozvoji místního trhu. Podstatným problémem 

je, že v zemi panuje nízká platební morálka, proto se nejen českým investorům a 

obchodníkům doporučuje eliminovat rizika vhodnými zajišťovacími nástroji obchodního či 

platebního styku. V řadě obchodních případů (především těch výnosnějších a lukrativnějších) 

se vyskytují zásahy státu do ekonomiky jako např. nesystematické vybírání obchodních 

partnerů, rušení výběrových řízení atd. Velkým problémem i nadále zůstávají nevypořádané 

vlastnické vztahy, chyby v privatizaci, nedostatečně funkční soudnictví, organizovaný zločin, 

nelegální zaměstnávání a obchodní praktiky nebo také neplacení daní. Tyto všechny aspekty 

zhoršují uplatnění zahraničních subjektů, výrobců a obchodníků na makedonském trhu 

(Businessinfo.cz, 2012c). 

 

Tab. 3.6    Obchodní výměna ČR s Makedonií (v tis. EUR) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Vývoz 13 049 20 296 29 620 30 692 41 218 28 180 

Dovoz  6 767  8 483 13 638 10 998 13 541   8 394 

Saldo  6 282 11 813 15 982 19 694 27 677 19 786 

Zdroj: Businessinfo.cz [online], 2012c, vlastní zpracování. 

 

Z tabulky 3.6 vyplývá, že saldo zahraničního obchodu ČR vůči Makedonii je kladné 

po celé sledované období. Největší vývoz do Makedonie byl zaznamenán v roce 2008, 

největší dovoz do ČR realizovala Makedonie v roce 2006 (viz příloha 6). V posledních letech 

došlo ke snížení obchodní výměny mezi oběma zeměmi. Mezi hlavní vývozní komodity ČR 

patří především motorová vozidla, elektrické přístroje, kotle, sklo a skleněné výrobky, papír, 

ale také potraviny živočišného původu a cukr. K nejčastějším dovozním komoditám patří 

železo, výrobky ze železa a oceli, zinek a výrobky ze zinku, textilie, ale také tabák, lihoviny, 

ovoce a zelenina.  
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Jelikož je centrální plynovod v Makedonii využíván jen z 15 %, jako perspektivní 

odvětví se pro český export jeví oblast energetiky, zejména výstavba nových a rekonstrukce 

stávajících energetických zdrojů, především tedy vodních elektráren. Za posledních 13 let 

nebyl uveden do provozu žádný nový energetický zdroj, a proto se 30 % energie dováží ze 

zahraničí.  

 

3.1.8 Rozvoj infrastruktury 
 

Dobrá infrastruktura je základem pro urychlení hospodářského rozvoje, dosažení lepší 

konkurenceschopnosti hospodářství a snadnější a rychlejší pohyb osob a zboží. Vzhledem 

k tomu, že se Makedonie nachází na hlavních koridorech východ – západ a sever – jih, bude 

vláda pokračovat v projektech infrastruktury, které podpoří konkurenceschopnost 

hospodářství a regionální rozvoj. Právě tyto faktory posílí makedonskou integraci a 

přibližování se normám EU. V období 2011 – 2015 bude vláda Makedonie provádět řadu 

investic v následujících oblastech: 

• stavba dálnic, regionálních a místních komunikací, 

• stavba a modernizace železnic, 

• modernizace a posílení konkurenceschopnosti v letecké dopravě, 

• modernizace elektronických komunikací a vysílání prostřednictvím nových 

technologií,  

• urbanizace a nové investice do bytové výstavby a komunální infrastruktury. 

 

Cílem Makedonie je zajistit nejvýhodnější financování infrastrukturních projektů, 

proto musí spolupracovat s celosvětovými i evropskými mezinárodními finančními 

institucemi, mezi které patří např. Světová banka (dále jen WB), Evropská banka pro obnovu 

a rozvoj (dále jen EBRD) a Evropská investiční banka (dále jen EIB). Mimo jiné bude také 

využívat fondy EU (Vlada.mk, 2012a). 

 

3.2 Politická situace Makedonie 

 
Bývalá jugoslávská republika Makedonie vyhlásila samostatnost na základě výsledků 

referenda a v roce 1991 se stala samostatnou republikou. Země si v prvních letech              

od transformace udržela relativně stabilní politické prostředí pod vedením koalice, 

v jejímž čele stál do roku 1998 Sociálně demokratický svaz Makedonie (dále jen SDSM). 
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Od tohoto roku se vlády ujímá pravicová strana Vnitřní makedonská revoluční 

organizace – Demokratická strana makedonské národní jednoty (dále jen VMRO-

DPMNE), která zahrnuje řadu reorganizací. Právě pod jejím velením se začíná stabilní 

politická situace pomalu hroutit, a to zejména v průběhu let 1999, kdy probíhaly prezidentské 

volby a 2000, kdy se konaly volby místní. Právě při těchto volbách objevili zahraniční 

pozorovatelé nesrovnalosti, ale nakonec nebyly takových rozměrů, aby měly vliv na konečný 

výsledek voleb. Od roku 2001 se začala zhoršovat vnitřní situace země, kdy extrémně etnicky 

zaměření Albánci žijící v Makedonii ostře vystupují proti makedonským bezpečnostním 

silám. Veřejnou správou navíc začíná zmítat korupce, což se stává palčivou otázkou 

narušující důvěryhodnost politických a správních institucí. V březnu 2001 se makedonské 

armádě podařilo rozehnat albánské rebely a začaly rozhovory mezi politickými silami v zemi. 

Jednání o vytvoření nové koaliční vlády byly zahájeny, ale pokračovaly s obtížemi. V květnu 

2001 byly opět obnoveny nepřátelské akce ozbrojenců a došlo k okupaci mnoha vesnic 

v severní části země, což ukázalo, jaké ničivé důsledky mohou mít tyto etnické spory nejen 

pro samotnou Makedonii. Konflikt může mít vliv na stabilitu celého balkánského regionu. 

Obnova stabilního prostředí je proto nejnaléhavější otázkou politického dialogu. 

 

Dění v Makedonii už není jen vnitřní záležitostí státu a o řešení konfliktu se začínají 

zajímat ostatní země. Dne 13. srpna 2001 byla za účasti zvláštních vyslanců EU                  

a USA podepsána Rámcová dohoda z Ohridu (dále jen OFA), kterou lze považovat za 

první krok směrem k trvalému řešení konfliktů. Tato dohoda stanovila komplexní 

program, který zahrnuje úplné zastavení nepřátelských akcí a rozpuštění etnických albánských 

ozbrojených skupin. Dalším bodem mělo být dosažení spravedlivého zastoupení 

makedonských Slovanů a makedonských Albánců ve veřejné správě, samosprávě a podnicích, 

realizuje se reforma v oblasti vzdělávání a ústavní změny týkající se menšin. Dohoda dále 

zajišťuje používání makedonštiny i albánštiny v parlamentu, soudnictví a vydávání 

dvoujazyčných pasů. Úplná implementace dohody vyžaduje řadu ústavních a legislativních 

změn a bude podporována mezinárodním společenstvím prostřednictvím tzv. balíčku. Ten 

zahrnuje rekonstrukční práce v oblastech nejvíce postižených konfliktem, opatření k budování 

důvěry, obnovení vzájemné důvěry mezi etnickými komunitami a bude podporovat návrat 

uprchlíků a vysídlených osob.  
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V roce 2006 téměř došlo k implementaci OFA, jediné co tomu bránilo, bylo 

přijetí posledních dvou legislativních aktů – zákona o používání jazyka národnostních 

menšin a zákona o symbolech národnostních menšin (Europa.eu, 2012b). 

 

Ke stabilizaci vyhrocené situace v Makedonii měly přispět kromě dohody také 

vojenské a policejní mise EU. Nejvýznamnějšími se stala vojenská mise Concordia, která 

byla po svém ukončení nahrazena policejní misí EUPOL – Proxima (viz. kapitola 2.6.1), 

které se účastnili také čeští vojáci. Navzdory těmto misím a podepsání OFA je i nadále 

politická a bezpečnostní situace poměrně nestabilní a důsledky této národnostní, 

politické a bezpečnostní krize nejsou do současnosti zcela překonány (Europa.eu, 2012b). 

 

K dalším násilnostem, střetům a porušování demokratických principů došlo opět 

v červnu 2008, kdy se konaly předčasné volby do makedonského parlamentu a právě díky 

těmto konfliktům se musely volby v půlce června opakovat zhruba na 20 % volebních míst. 

Tyto volby přinesly úspěch vládní koalici, která získala dvoutřetinovou většinu v parlamentu 

a 26. července 2008 byla vyslovena důvěra nové vládě premiéra Nikoly Gruevského. Vládní 

koalice „Za lepší demokracii“ je vedena stranou VMRO – DPMNE a hlavní koaliční 

parter je albánská Demokratická unie pro integraci (dále jen DUI) vedená Alim Ahmetim a 

Strana pro evropskou budoucnost (dále jen PEI).  Opoziční koalice „Slunce pro Evropu“ a 

je vedena stranou SDSM. Právě tato hlavní opoziční strana až do září 2008 bojkotovala 

výsledky voleb.  Nespokojenost a neshody uvnitř některých stran (zejména bývalých 

koaličních partnerů DPA, LP, NSDP 20 ) vedlo k vytvoření několika nových subjektů, 

především strany Nová demokracie, která je první etnicky nevyhraněná strana. Nové strany se 

formálně hlásí k opozici, často však podporují koaliční vládu Nikoly Gruevského.   

 

Zda volby probíhaly v pořádku sledovala organizace OBSE – ODIHR, což je 

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (dále jen OBSE), v rámci které 

funguje Úřad pro demokratické instituce a lidská práva (dále jen ODIHR). V její zprávě 

o průběhu červnových parlamentních voleb bylo konstatováno, že volby nebyly v souladu se 

standardy OBSE, proto bylo formulováno mnoho doporučení, např. posílení administrativních 

kapacit, změny v domácí legislativě, větší transparentnost volebního procesu aj.                                                       

Vláda na základě této zprávy přijala Akční plán pro implementaci doporučení OBSE a vznikl 

                                                 
20 DPA – Demokratická strana Albánců, LP – Liberální strana, NSDP – Nová sociálně demokratická strana.  
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zcela nový volební zákon. Následující místní a prezidentské volby v roce 2009 již byly podle 

OBSE – ODIHR dobře zorganizovány a nedošlo k žádným neregulérnostem a incidentům. 

Výsledky místních voleb potvrdily už tak pevnou pozici VMRO – DPMNE, která získala 56 

z 85 křesel na radnicích, naopak opoziční strana SDSM získala pouze 7 starostů. Zbytek, tedy 

22 radnic, si rozdělili Albánci a další menšiny. Jasným vítězem prezidentských voleb se stal 

Gjorge Ivanov, tyto volby však byly poznamenány nadmíru nízkou účastí ze strany Albánců 

(Businessinfo.cz, 2012d). 

 

3.2.1 Charakteristika politického systému  
 

V Makedonii není zaveden prezidentský systém a je tedy státem s pluralitní 

parlamentní demokracií. V jejím politickém systému je silně uplatněn národnostní klíč. 

V čele země stojí prezident, jehož pravomoci jsou spíše ceremoniální (má menší 

pravomoci než premiér) a jsou dány ústavou. Prezident je volen v přímých volbách na 

dobu 5 let a může být znovu zvolen pouze jednou. Prezident je zde vrchním velitelem 

ozbrojených sil a Státní bezpečnostní rady. V současném období je hlavou státu výše zmíněný 

Gjorge Ivanov, který nastoupil svůj mandát 12. května 2009 a vystřídal tak ve funkci Branka 

Crvenkovského.  

 

Nejvyšším zákonodárným orgánem v zemi je parlament, neboli shromáždění 

(sobranje). Ten je jednokomorový a do předčasných voleb v roce 2011 čítal celkem 120 

poslanců, kteří jsou v politických stranách rozděleni na koaliční, opoziční a nezávislé. 

Parlamentní volby probíhají v Makedonii každé 4 roky. Celkem je v parlamentu zastoupeno 

19 politických stran, které disponují různým počtem politických křesel. Vládní koalice byla 

zastoupena 82 mandáty, což je více než dvoutřetinová většina (jen samotná koalice VMRO – 

DPMNE měla s 63 poslanci nadpoloviční většinu). Opoziční koalice byla zastoupena 33 

mandáty, z nichž měla v parlamentu vedoucí strana SDSM 27 křesel. Nezávislí poslanci 

zastupovali v parlamentu 5 křesel. Makedonská vláda má 22 členů a je složena z předsedy, 

kterým je v současné době Nikola Gruevsky. Dále jsou zde zastoupeni 4 místopředsedové, 15 

resortních ministrů a 3 ministři bez portfeje. Nové uspřádání parlamentu po předčasných 

volbách v roce 2011 viz. dále (Businessinfo.cz, 2012d). 
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Poslední parlamentní volby se v Makedonii měly konat v roce 2010, díky dlouhodobé 

rozhádanosti makedonské politické scény a rozpuštění parlamentu v dubnu 2008 se však 

konaly předčasně a to již v červnu 2008.  Od roku 1991, kdy bývalá jugoslávská republika 

získala nezávislost, to byly první předčasné volby. Podle zahraničních pozorovatelů šlo o 

logické vyústění sporů, které vyvrcholily zamítnutím makedonské žádosti o vstup do NATO 

na summitu Aliance v Bukurešti v dubnu 2008. To zablokovalo Řecko kvůli nedořešenému 

sporu o oficiální název Makedonie. Po řeckém vetu makedonské žádosti panovaly v zemi 

silné protiřecké nálady, z čehož těžila ve volbách Gruevského strana VMRO – DPMNE, která 

odmítla ustoupit řeckému nátlaku na změnu v názvu (Euroskop.cz, 2012) 

 

Další předčasné parlamentní volby se konaly v červnu 2011, kdy se parlament 

ocitnul ve slepé uličce díky jeho bojkotu opozicí. Své vítězství a vedoucí postavení 

v parlamentu potvrdila strana dosavadního premiéra Nikoly Gruevského VMRO – 

DPMNE, která se doposud těšila s koaličními partnery dvoutřetinové parlamentní většině 

(měla 82 ze 120 mandátů). V těchto volbách premiérova strana získala 39 % hlasů, což 

představuje 56 křesel ve 123členém parlamentu. Druhá skončila SDSM s téměř 33 % hlasů,  

a to jí zaručuje 42 parlamentních křesel. Na třetím místě zůstala albánská strana DUI, 

která získala 15 křesel. Dále se do parlamentu dostala také Demokratická strana Albánců s 8 

křesly a Strana národního demokratického obrození s 2 křesly.  

 

Volby se v Makedonii konají na základě poměrného systému v šesti volebních 

obvodech, do nichž je země rozdělena rovnoměrně, a to podle voličů. Za každý volební obvod 

se volí 20 poslanců. Během těchto posledních voleb však byla zavedena novinka, která 

zvyšuje počet poslanců ze 120 na 123. Právě tito 3 noví poslanci jsou voleni makedonskými 

etnickými skupinami žijícími v zahraničí. Tyto skupiny jsou rozděleny do tří obvodů podle 

kontinentů – prvním obvod tvoří Evropa + Afrika, druhý obvod zastupuje Asie + Austrálie  

a třetí obvod je tvořen samotnou Amerikou (E-polis.cz, 2012). 

 

Demokracie je v Makedonii i nadále ohrožena díky neshodám mezi politickými 

stranami a demokratickými hodnotami, které jsou zakotveny v ústavě. Právě podle ústavy 

FYROM by měl být stát postaven na principech demokracie, právního státu a dělbě moci 

mezi zákonodárnou, výkonnou a soudní. Ve skutečnosti jde však o nevyvážený systém 

s nadřazeností exekutivy, která nepřímo ovládá moc soudní a zákonodárnou a má jasnou 

převahu i nad rolí parlamentu. Ten je zde považován pouze za formalitu namísto respektované 
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a uznávané síly uvnitř systému. Nedostatek potřebné účasti parlamentu v legislativním 

procesu je příčinou špatné kvality právních předpisů, což také negativně ovlivňuje jejich 

realizaci (Oecd.org, 2012). 

 

3.2.2 Program vlády makedonské republiky 2011 – 2015 
 

Makedonská vláda se rozhodla realizovat „Pracovní program vlády Makedonie         

na období 2011 – 2015“. V zájmu zlepšení vztahů mezi etnickými komunitami tento program 

garantuje ochranu etnické, kulturní, jazykové a náboženské identity všech komunit 

v Makedonii, podporuje mírový a harmonický rozvoj, dodržování zásad odpovídající 

spravedlivému zastoupení v orgánech státní správy a dalších veřejných institucích. Další 

prioritou je udržování dobrých mezietnických vztahů založených na principech vzájemné 

tolerance a respektu, rovné zacházení před zákonem a pokračování v provádění OFA. Vláda 

republiky Makedonie se domnívá, že perspektiva Makedonie se nachází v modelu 

multietnického státu, vnitřní integraci a etnické soudržnosti. Kromě vnitřní integrace je pro 

Makedonii důležitá také vnější integrace státu, především euro – atlantická integrace, 

tedy úplné začlenění Makedonie do NATO a EU, o které již několik let usiluje. Zatím 

tedy bezúspěšně.  

 

Mezi hlavní cíle vlády v oblasti vnitřní a vnější politiky patří zejména transparentní      

a efektivní práce vlády a veřejné správy, vysoká úroveň ochrany a bezpečnosti občanů, 

fungující právní systém a zvýšení účinnosti soudnictví, posílení a podpora systému právního 

státu zaměřeného na dodržování lidských práv a svobod a boj proti korupci a zločinu. Neméně 

důležitou součástí programu je dosažení pokroku v procesu decentralizace, rovnoměrnější 

regionální rozvoj, budování profesionálního a moderního obranného systému, který bude 

kompatibilní se standardy NATO.  

 

Mimo politické cíle jsou v programu vymezeny také základní ekonomické cíle, 

mezi které patří zejména rovnost podmínek pro fungování ekonomických subjektů, 

podpora podnikání a pokračující dynamické hospodářské reformy pro zlepšení 

podnikatelského klimatu. Další důležitou součástí je posilování konkurenceschopnosti 

makedonského hospodářství a pokračující budování vztahů vlády se soukromým sektorem     

a odbory. V důsledku realizace ekonomické části programu by mělo dojít ke zvýšení 

produkce, vývozů a investic, snížení nezaměstnanosti a zlepšení životní úrovně státu.        
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Mělo by dojít k rozvoji zemědělství a ke zlepšení standardů pro zemědělce, ke zlepšení 

životní úrovně zranitelných skupin občanů a k ekonomickému rozvoji infrastruktury                

(Vlada.mk, 2012b). 

 

Strategické cíle „Pracovního programu vlády Makedonie na období 2011 – 2015 

v bodech: 

• zvýšení hospodářského růstu a zaměstnanosti jako předpoklad pro zvýšení standardu 

života občanů a zlepšení kvality života, 

• prioritním cílem makedonské vlády bude integrace republiky Makedonie do EU           

a NATO, 

• tvrdý boj proti korupci a kriminalitě, hluboké reformy v oblasti soudnictví a veřejné 

správy, 

• udržování dobrých vztahů mezi etnickými skupinami založené na vzájemné toleranci, 

respektování a provádění OFA, 

• investice do vzdělání, vědy, informačních technologií jako prvků znalostní společnosti 

(Vlada.mk, 2012b). 

 

3.2.3 Veřejná správa 

 
Kvalita veřejné správy je klíčem k poskytnutí odpovídající úrovně služeb jak            

pro občany, tak pro podniky. Kvalita těchto služeb přispívá nejen k rozvoji společnosti            

a demokratických principů, ale také k integraci země do EU. Vzhledem k tomu, že služby 

veřejné správy mají zásadní význam pro multietnickou společnost v zemi, je nezbytné 

vytvořit moderní, efektivní a profesionální veřejnou správu. Vláda se musí zaměřit                

na provádění reforem, které zvýší účinnost, efektivitu, odpovědnost a posílí otevřenost            

a transparentnost systému. Dále musí zlepšit kvalitu služeb a zvýšit spokojenost občanů          

a soukromých právnických osob, které jsou uživateli veřejných služeb (Vlada.mk, 2012c). 

 
Reakcí na dlouholetou korupci ve veřejné správě bylo vytvoření „Strategie 

reformy veřejné správy 2010 – 2015“. V rámci této strategie vzniklo dne 1. ledna 2011 

Ministerstvo pro informační společnost, které je ústředním správním a politickým orgánem 

pro všechny záležitosti státní správy. Tato reorganizace má přispět ke zlepšení soudržnosti     

a účinnosti veřejné správy, je ale potřeba zajistit ještě mnoho činností k dosažení dokonalosti, 
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např. zpracovat nový zákon o všeobecném správním řízení. Dalším rysem, který je potřeba 

zlepšit, je delegace v rámci správních orgánů. Téměř všechna rozhodnutí jsou řešena            

na nejvyšší úrovni, tedy na úrovni ministerstva, což vytvoří neefektivní organizaci správních 

orgánů, ale má také negativní dopad na kvalitu správních rozhodnutí a odpovědnost státních 

úředníků. Právě zaměstnávání státních úředníků je stále více závislé na politických 

pohnutkách, nikoliv podle zásluh, což má za následek nedostatek profesionality pracovníků. 

A právě záměr nové reformy veřejné správy je, aby měli všichni úředníci stejné možnosti 

v získání zaměstnání, ale také aby byli propouštěni podle pevných kritérií a ne jenom podle 

vůle politických zástupců.  

 

Již menší změny si vyžaduje zadávání veřejných zakázek, protože institucionální 

uspořádání zde funguje na uspokojivé úrovni. Makedonské úřady se zaměřují na podporu 

realizace veřejných zakázek podle právních předpisů, je jim doporučeno zaměřit se                

na zdokonalení již stávajících systémů místo zavádění nových elektronických nástrojů. Rámec 

pro vydávání koncesí a spolupráci soukromého a veřejného sektoru zůstal největší slabostí        

a pro další vylepšení bude nutné právní a institucionální uspořádání, aby se dospělo k plně 

fungujícímu systému, který by se mohl již přibližovat ke standardům EU (Oecd.org, 2012). 

 

3.2.4 Soudnictví 

 
Ani soudní systém není v zemi na zcela stabilní úrovni, protože je zde chápán pouze 

jako další instrument ovládaný politickou mocí a s nedostatečnou nezávislostí.                  

Např. okolnosti, které souvisely s odvoláním ústavního soudce v dubnu 2011 a jmenování 

jeho nástupce po třech dnech ještě více podporují pochybnosti o nezávislosti na politické 

moci. Takto extrémně krátká doba svědčí o absenci objektivního procesu na výběr kandidáta 

na jednu z nejvyšších pozic úřadu v demokratickém státě. V červnu 2011 byl zřízen Nejvyšší 

správní soud, který rozhoduje o správních záležitostech a mohl by být určitým prvkem 

posílení systému právní ochrany. Další krok vpřed by zajistil změnu zákona o správních 

sporech, který požaduje ústní slyšení u některých případů. Nicméně soudnictví doposud není 

dostatečně silné na to, aby vláda a administrativa plně respektovala zásady právního státu.  

Zejména nerespektování soudních rozhodnutí ze strany veřejných orgánů je stále hlavním 

důvodem ke znepokojení, také právě proto se zvyšuje počet nevyřízených případů nebose 
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prodlužuje doba jejich řešení. Podle statistik Soudní rady21 se počet nevyřízených případů 

správního soudu v r. 2010 zvýšil z 10 340 na 13 810 nevyřízených případů (Oecd.org, 2012). 

 

Makedonie již léta usiluje o dosažení fungujícího právního státu, který bude základem 

pro vytvoření demokratické společnosti, což je jednou z hlavních podmínek pro makedonskou 

integraci do EU a NATO. Dobře vyvinutý systém se vyznačuje nezávislostí, účinností            

a kvalitou a má zajistit prostředí svobody a práva. Jednou z hlavních priorit vlády Makedonie 

je soudní reforma zaměřená na zvýšení účinnosti a fungování právního prostředí a zákonů.     

V rámci reformy má dojít také k upravení pravidel volby soudců, monitorování a hodnocení 

práce soudců, odvolávání z funkce a stanovení kárné odpovědnosti založené na objektivně 

měřitelných cílech (Vlada.mk, 2012d).  

 

3.2.5 Vztahy se zahraničím 
 

Díky různým etnickým konfliktům, které se odehrávaly na území Makedonie je        

pro tento stát důležité udržovat vztahy se zahraničím, zejména tedy s EU. Dlouhodobou 

snahou makedonské vlády je proces začlenění země do EU a NATO. Hlavní cílem 

zahraniční politiky státu je zajištění příznivého postavení makedonské republiky 

v mezinárodních vztazích a propagace jejích národních, politických, ekonomických, 

kulturních a bezpečnostních zájmů. Zahraniční politika je založena na zásadách míru, snaží se 

o udržení dobrých sousedských vztahů a regionální spolupráci. 

 

Priority zahraniční politiky Makedonie v období 2011 – 2015: 

• členství v NATO, 

• zahájení jednání o vstupu do EU, 

• podpora stávajících strategických partnerství, 

• řešení sporu s Řeckem o ústavním názvu republiky Makedonie, 

• posílení sousedních vztahů a regionální spolupráce v jihovýchodní Evropě, 

• propagace makedonských ekonomických zájmů v zahraničí a přilákání zahraničních 

investorů, 

• další uvolňování vízového režimu (Vlada.mk, 2012e). 

 

                                                 
21 Soudní rada zastupuje jednotlivé soudce, pokud nemohou vykonávat svou funkci.  
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a) Makedonie a NATO 
 

Členství v NATO by mohlo zemi zajistit bezpečnost a stabilitu, posílit demokracii, 

může napomoci růstu zahraničních investic a posílit kapacity zajišťující bezpečnost nejen       

v Evropě. Počátky spolupráce Makedonie a NATO se datují od 15. listopadu 1995, kdy země 

podepsala program „Partnerství pro mír (dále je PPM)“ a stala se členem Severoatlantické 

rady pro spolupráci22. Ta byla nahrazena v roce 1997 „Euroatlantickou radou partnerství (dále  

jen EAPC)“. Po zahájení spolupráce začalo NATO provádět na území země potřebné zásahy, 

např. v roce 1997 bylo na jihu země zahájeno mezinárodní vojenské cvičení „Zachránce“, 

v roce 1998 NATO schválilo program vojenských aktivit v rámci PPM v Makedonii, včetně 

vojenských cvičení s cílem „posílit bezpečnost a stabilitu“ při probíhající krizi v Kosovu aj.  

 

Na počátku roku 1999 Makedonie naléhavě požádala o členství v Alianci kvůli 

zhoršující se bezpečnostní situaci v zemi způsobené údery NATO na Jugoslávii. V dubnu 

téhož roku souhlasila Makedonie s vybudováním útočiště pro 100 000 běženců z Kosova. 

Otevřela  hranice, aby se uprchlíci mohli přesunout do stanového městečka vybudovaného 

jednotkami NATO nedaleko Skopje. 23. – 25. dubna 1999 se u příležitosti 50. výročí 

založení NATO konal summit ve Washingtonu. Na tomto summitu přijalo NATO a 

sedm států sousedících s Jugoslávií23 „Pakt stability Balkánu“, který předložilo Německo. 

V roce 2001 se Aliance v čele s tehdejším generálním tajemníkem Georgiem Robertsonem 

usnesla, že se Makedonie nachází na pokraji krize díky albánským povstalcům a proto bylo 

rozhodnuto o poskytnutí vojenské pomoci makedonské vládě. Rada NATO předběžně 

rozhodla vyslat do Makedonie 3 500 vojáků, poté zahájila operaci „Hlavní sklizeň“ s cílem 

zabavit zbraně albánským povstalcům. V září 2001 Aliance schválila plán nové mise 

v Makedonii „Amber Fox“ s dobou trvání 3 měsíce. Nakonec byla mise prodlužována vždy    

o 3 měsíce až do června 2002 (Natoaktual.cz, 2012a). 

 

V dubnu 2008 na bukurešťském summitu NATO usilovala Makedonie spolu 

s Chorvatskem a Albánií o pozvánku na přistoupení k Alianci. Jako jediná z těchto tří 

zemí ji však nezískala. V závěrech summitu bylo konstatováno, že Makedonie v podstatě 

splňuje všechny požadavky na členství a pozvánka může být vydána dodatečně. Jedinou 

podmínkou bylo kompromisní nalezení řešení řecko – makedonského sporu o název 

Makedonie. Po neúspěšném summitu musela Makedonie projít novým nezkráceným již       
                                                 
22 Tvoří ji země NATO a signatáři PPM.  
23 Albánie, Bosna, Bulharsko, Chorvatsko, Makedonie, Rumunsko a Slovinsko 
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10. cyklem „Membership action plan (dále jen MAP)“, což je „Program partnerství, pomoci      

a praktické podpory“ pro země, které chtějí vstoupit do NATO. Je to soubor politických, 

vojenských a demokratických kritérií, které musí země splnit.  

 

V rámci tohoto cyklu MAP byly stanoveny nové priority: 

• zlepšení politické kultury, 

• demokratické a spravedlivé prezidentské volby v roce 2009, 

• další implementace OFA (zvláště decentralizace a zastoupení menšin ve státní správě), 

• boj s organizovaným zločinem a korupcí, 

• pokračování v obranných reformách (Businessinfo.cz, 2012e). 

 

Na nadcházejícím summitu NATO, který by se měl konat v květnu 2012 

v Chicagu, chce makedonský prezident dosáhnout toho, že Makedonii bude umožněno 

vstoupit do Aliance i přes pokračující spory s Řeckem. NATO by tak mohlo podle 

prezidenta napravit křivdu ze summitu v Bukurešti24. Řecká vláda má obavy, že si bude chtít 

Makedonie nárokovat řeckou provincii na severu země, která nese stejný název. Už při vstupu 

Makedonie do OSN si Řecko vymohlo, aby země vstoupila po názvem FYROM i přesto, že 

více než 120 zemí (včetně USA a Ruska) ji uznaly pod názvem Republika Makedonie. Proto 

již nechce Makedonie ustupovat. Má zájem pokračovat v řecko – makedonském politickém 

dialogu, vláda však nechce akceptovat změnu ústavního názvu, a s tím související změnu 

ústavy (Natoaktual.cz, 2012b). 

 

b) Makedonie a EU 
 

Jedním z hlavních politických cílů Makedonie je plná integrace do EU.  Makedonie 

musí pokračovat ve svých reformách, aby se přiblížila evropským hodnotám a normám. Musí 

splnit Kodaňská kritéria a závazky plynoucí ze Stabilizační a asociační dohody. Bližší 

charakteristika vztahů Makedonie a EU viz 4. kapitola.  

 

 

                                                 
24 Blokaci makedonského vstupu do NATO Řeckem řešil Mezinárodní soud v Haagu, který došel k závěru, že 
Řecko porušilo mezistátní smlouvu z roce 1995, kde se píše, že Řecko nebude kvůli sporu o název bránit 
Makedonii v začlenění do mezinárodních organizací, pokud však použije název FYROM. Zároveň soud odmítl 
požadavek Makedonie, aby přinutil Řecko zdržet se blokování makedonského členství v mezinárodních 
organizacích.   
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4 Makedonie na cestě do Evropské unie 
 

EU se neustále rozšiřuje a postupně přibírá za své členy také státy balkánského 

poloostrova, který se ještě donedávna potýkal s válečnými a etnickými konflikty. Evropská 

rada na svém zasedání 19. a 20. června 2003 (Summit v Soluni) potvrdila odhodlání 

podporovat budoucí začlenění západobalkánských zemí do EU. Potvrdila, že tyto země se 

stanou nedílnou součástí EU hned, jak splní požadované podmínky a kritéria. V rámci 

konaného summitu byla přijata také „Soluňská agenda pro západní Balkán: směřování 

k evropské integraci“. Tato agenda identifikuje způsoby a prostředky zintenzivnění procesu 

stabilizace a přidružení (Nařízení Rady (ES) č. 533/2004). 

 

Kromě Chorvatska, které s největší pravděpodobností přistoupí v příštím roce, se 

dalšími kandidáty na členství z tohoto regionu staly Makedonie a nově také Srbsko. Jelikož 

přístupové rozhovory s Makedonií probíhají už téměř 7 let, nabízí se otázka, kdy se 

konečně přidá „makedonské slunce“ k „evropským hvězdám“. Makedonie však musí 

vyřešit ještě mnoho problému. Mezi jeden z největších patří spor s Řeckem o název země.  

Konflikt se však v blízké budoucnosti nejspíš nebude moci vyřešit z důvodu neústupnosti 

obou znepřátelených stran. Kdyby jedna z politických stran, ať už na straně Řecka nebo 

Makedonie, ustoupila, znamenalo by to hluboký propad ve veřejném mínění a následně také 

ve volbách, proto je jednání zcela zablokované. Už když chtěla Makedonie vstoupit do OSN, 

prosadila si řecká vláda, že se tak může stát jenom pod oficiálním názvem FYROM a toto své 

nacionalistické vidění Řecko vnutilo celému světu. Také vstupu země do NATO bylo 

zabráněno právě iniciativou Řecka. A jak se k tomuto problému staví EU? Ta je natolik 

politicky korektní, že do řešení sporu nezasahuje, i když by asi měla. Řecko se jako konfliktní 

stát neprojevuje jen vůči Makedonii, ale také vůči další kandidátské zemi, a to k Turecku. 

Spor těchto zemí je založen na historickém rozdělení Kypru na tureckou a řeckou část. 

 

Aby se Makedonie stala další členskou zemí EU, musí kromě dořešení řady 

problému splnit také kritéria pro vstup do EU, tzv. Kodaňská kritéria (kapitola 4.1.1). 

Pokrok každé země je před vstupem do EU posuzován individuálně právě podlé úspěšného 

dosahování kritérií. To znamená, že jedna země, která získá kandidátský status dříve, než 

druhá země, může do EU vstoupit mnohem později z důvodu neúspěšného plnění kritérií.  
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4.1 Přístupový proces Makedonie do EU 
 
V listopadu 2000 byl na summitu v Záhřebu zahájen proces stabilizace a přidružení 

pro 5 zemí25 jihovýchodní Evropy včetně FYROM. Prvním krokem v přístupovém procesu 

Makedonie bylo podepsání Stabilizační a asociační dohody 9. dubna 2001 

v Lucemburku. Dohoda byla ratifikována makedonským parlamentem 1. června 2001, ale 

v platnost vstoupila až 1. dubna 2004, kdy ji ratifikovaly všechny členské státy EU. Cílem 

této dohody bylo: 

• poskytnout vhodný rámec pro politický dialog, který umožňuje rozvoj úzkých 

politických vztahů mezi FYROM a Společenstvím, 

• podporovat úsilí FYROM o rozvoj hospodářské a mezinárodní spolupráce 

prostřednictvím sladění jejích právních předpisů s předpisy Společenství, 

• podporovat harmonické hospodářské vztahy a postupně rozvíjet oblast volného 

obchodu mezi společenstvím a FYROM, 

• podporovat regionální spolupráci (Europa.eu, 2012c). 

 
Makedonie nečekala na ratifikaci Dohody Unií a již 22. března 2004 si podala oficiální 

žádost o členství v EU. 1. října 2004 zaslala Evropská komise oficiální dotazník, jehož 

vyplněnou podobu předává makedonská vláda předsedovi Evropské komise 14. února 2005. 

Komise zveřejnila své stanovisko vůči makedonské přihlášce k členství v EU dne 9. listopadu 

2005. Na základě této přihlášky doporučila Komise přiznat Makedonii kandidátský 

status, což se tak stalo po rozhodnutí Rady EU 17. prosince 2005.  

 

Makedonie přijala Dohodu o stabilizaci a asociaci v roce 2001 a od té doby probíhá 

každoroční vyhodnocení plnění cílů. Po první zprávě v roce 2002 bylo konstatováno, že 

Makedonie dosáhla pokroku pouze v regionálních otázkách a dobrých sousedských vztazích 

(zklidnění situace po etnickém konfliktu v roce 2001). V dalších letech docházelo postupně 

k výraznému zlepšení, hlavně díky stabilizující se politické situaci, která naplňovala dohodu 

OFA. Jistého pokroku bylo dosaženo i v otázkách armádních reforem, veřejné správy a 

veřejných financí. Nadále však existují oblasti s přetrvávajícími nedostatky, mezi něž patří 

nedokončená soudní reforma, korupce, vysoká míra nezaměstnanosti, nízká úroveň investic a 

také nedodržování práva (Europeum.org, 2012). 

                                                 
25 Kromě Makedonie (FYR) se summitu účastnila ještě Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko a Srbsko a 
Černá Hora. 
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Další prioritou bylo přiblížení makedonské národní legislativy legislativě EU                

a v důsledku toho vznikl v roce 2003 „Národní program pro přiblížení legislativy“,              

v jehož rámci byla ustanovena také „Pracovní komise pro evropskou integraci“, která 

usiluje o podporu reforem souvisejících s přistoupením k EU. Tato komise stanovuje 

institucionální priority země v přípravné fázi procesu vyjednávání, určuje potřebné 

institucionální uspořádání a vyzývá parlament a vládu, aby podporovali plynulý a pravidelný 

dialog s evropskými institucemi. Tato pracovní komise byla ve „Zprávě o pokroku FYROM“ 

z roku 2007 shledána jako vítaný a potřebný krok směrem k evropské integraci.  

 

Ve zprávě o pokroku bylo konstatováno, že došlo ke zlepšení v boji proti 

organizovanému zločinu a korupci, došlo k pokroku v reformě soudnictví, čímž se z části 

posílila nezávislost celého soudního systému. Zpráva poukazuje také na to, že je ve státní 

správě zaměstnáváno více příslušníků národnostních menšin, že došlo ke zlepšení daňové 

disciplíny, jenž zvýšila příjmy do státního rozpočtu a zlepšilo se také podnikatelské prostředí. 

Od roku 2002, kdy vyšla první zpráva o pokroku země, se Makedonie výrazně zlepšila 

v mnoha oblastech, tedy jak v politických záležitostech, tak v ekonomických požadavcích EU. 

Termín přístupových jednání však nemohl být stanoven díky přetrvávajícím problémům (Eur-

law.eu, 2012). 

 

Na konci roku 2011 byl Evropskou komisí vydán Strategický dokument, v rámci 

kterého bylo zveřejněno „Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě“ o strategii 

rozšíření a pokroku zemí zapojených do tohoto procesu. Od roku 2007 dosáhla Makedonie 

dalšího pokroku, čemuž odpovídá také hodnocení Komise. Předčasné červnové volby 

probíhaly v souladu s mezinárodními normami, podařilo se dosáhnout dalšího pokroku v 

reformě soudnictví, ve veřejné správě a v respektování a ochraně menšin, ale přesto ještě 

existují problémy, které přetrvávají. Poměrně nutné je zvýšit úsilí v oblastech, mezi něž patří 

svoboda projevu ve sdělovacích prostředcích, nezávislost soudnictví a boj proti korupci. Země 

nadále plní své závazky ze Stabilizační a asociační dohody, a proto Komise předložila návrh, 

aby Makedonie vstoupila do další fáze přidružení k EU, což by urychlilo tempo reforem a 

mělo by to dopad na rozvoj celého regionu.  

 

Již v roce 2009 Komise usilovala o to, aby bylo s Makedonií zahájeno jednání              

o přistoupení, tomu však nevyhověla Rada a doposud nebyl stanoven oficiální termín 

přístupových jednání (Europa.eu, 2012d). 
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4.1.1 Kodaňská kritéria a jejich plnění 
 

Kodaňská kritéria jsou předpoklady, jež musí splňovat stát, který chce vstoupit do EU. 

Byla přijata na zasedání Evropské rady v Kodani  v červnu 1993 a potvrzena byla na zasedání 

Evropské rady v Madridu v prosinci 1995. Tato vstupní kritéria zdůraznila důležitost 

přizpůsobování administrativních struktur jednotlivých kandidátských zemí tak, aby byly 

vytvořeny podmínky pro postupnou a harmonickou integraci. Unie si však ponechává právo 

rozhodnout, kdy bude připravena tyto kandidátské státy přijmout za své členy. Kodaňska 

kritéria jsou rozdělena na 3 skupiny: 

• politická kritéria, 

• ekonomická (hospodářská) kritéria, 

• acquis communautaire (právo EU). 

 

Mezi politická kritéria patří stabilní instituce zajišťující demokracii v zemi a právní 

stát, dále musí být dodržována lidská práva a respektování národnostních menšin.                

Pod ekonomická, neboli hospodářská kritéria spadá především podmínka fungujícího tržního 

hospodářství a do jisté míry také schopnost země vyrovnat se s tlakem konkurence, který 

působí na vnitřním trhu EU. Kritéria právní zahrnují schopnost země dostát svým závazkům 

plynoucí z členství v EU, včetně účasti na hospodářské a měnové unii (Europa.eu, 2012e). 

 

a) Plnění politických kritérií 
 

Ze Strategického dokumentu vydaného v roce 2011 vyplývá, že Makedonie plní 

v dostatečné míře politická kritéria. Země pokračuje v realizaci stanovených reforem,       

po červnových volbách v roce 2011 byla poměrně rychle vytvořena vládnoucí koalice. 

Organizace voleb proběhla bez větších problémů, nadále existují nedostatky, které musí být 

řešeny na základě doporučení volební pozorovatelské mise OBSE – ODIHR. Musí být          

např. posílena reforma parlamentu, do které spadá také navýšení zdrojů pro parlament.          

Po volbách dala nová vláda podnět k uskutečňování reforem souvisejících s EU. 

 

Jistého pokroku bylo dosaženo také v oblasti soudnictví a veřejné správy, zejména 

pokud jde o právní rámec. Větší úsilí je třeba vyvinout v oblasti svobodného projevu, boje 

s organizovaným zločinem a nutné je také posílit dialog mezi vládní koalicí a opozicí, 

aby docházelo k hladkému fungování institucí. Pro zajištění demokracie a právního státu 

zůstává v platnosti Ohridská dohoda, která je v platnosti již jedenáctým rokem.               
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Pokrok byl dosažen v provádění jazykového zákona, nutné je dále usilovat o řešení problému 

ve vzdělávání a o zajištění harmonických vztahů mezi všemi skupinami obyvatel.  

 

Také v oblasti veřejné správy došlo ke zlepšení, a to zejména díky vytvoření 

ministerstva odpovědného za reformu veřejné správy. Byly rozvinuty služby pro občany        

ve formě elektronické správy, nedostatky byly zjištěny v náboru pracovníků a v dodržování 

zásad transparentnosti, profesionality a nezávislosti veřejné služby. Na období 2012 – 2015 

byl přijat balíček k posílení účinnosti soudnictví, byl vytvořen správní soud, který 

v makedonském soudním systému do té doby chyběl. V zájmu posílení nezávislosti 

soudnictví bylo zrušeno hlasovací právo ministra spravedlnosti v soudní radě.  

 

Právní a institucionální rámec pro lidská práva a ochranu menšin je v postatě zaveden. 

Došlo k modernizaci některých věznic, zahájen byl dialog řešící nedostatek svobody projevu 

ve sdělovacích prostředcích, ale neustále se objevují nedostatky, pokud jde o boj proti 

beztrestnosti v rámci donucovacích orgánů. Při příležitosti desátého výročí Ohridské 

rámcové dohody v roce 2011 byl posílen dialog mezi etnickými menšinami v zemi. 

Zastoupení Albánců ve veřejné správě odpovídá podílu na celkovém obyvatelstvu. Zlepšila se 

také integrace Romů ve vzdělávacím systému, neboť se zvyšuje počet jejich přihlášek          

na středních a vysokých školách (Europa.eu, 2012d). 

 

b) Plnění ekonomických kritérií 
 

V oblasti hospodářství dosáhla Makedonie dalšího pokroku, aby se stala fungujícím 

tržním hospodářstvím. K tomu přispívá zejména zjednodušení registrace společností, lepší 

fungování finančních trhů, zlepšení ekonomického dialogu s podnikatelskou sférou         

a urychlení soudních řízení. Pokud Makedonie důsledně provede program reforem 

zaměřený na omezení významných strukturálních nedostatků, měla by se země dokázat 

vypořádat s konkurenčními tlaky a tržními silami v rámci Unie. Orientace měnové politiky, 

která je v podstatě vázaná na euro, podpořila růst a stabilitu makroekonomické situace. 

Finanční sektor ze postupně začal zotavovat z krize, mírně se zlepšila úroveň finančního 

zprostředkování a hospodářská soutěž.  
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I přes zlepšení hospodářské situace země stále existují nedostatky, které brání řádnému 

fungování tržního hospodářství. Účinnost veřejné správy je stále nízká, což souvisí 

s používáním složitých postupů. Stále se objevují orgány, které postrádají nezbytnou 

nezávislost a prostředky nutné  pro jejich fungování. Je stále obtížné zajistit vymahatelnost 

smluv, což je překážkou pro podnikatelské prostředí zejména malých a středních podniků. 

Země se navíc potýká s nízkou kvalitou lidského kapitálu a úrovní vzdělání, proto se také 

nedaří snižovat velmi vysokou strukturální nezaměstnanost. 

 

Určitý pokrok byl zaznamenám v oblasti volného pohybu zboží a pracovníků, avšak 

rámcové právní předpisy stále nejsou sladěny s horizontálními acquis. Na lepší cestě se 

nacházel volný pohyb služeb, zejména tedy poštovní služby. Dochází k transparentnějšímu 

zadávání veřejných zakázek a v oblasti práva obchodních společností došlo k podstatnému 

sblížení s právními předpisy acquis. V rámci hospodářské soutěže se předpisy zlepšily 

v oblasti fůzí a státních podpor (Europa.eu, 2012d). 

 

c) Plnění acquis communautaire 
 

Makedonie v posledních letech zlepšila svou schopnost převzít závazky vyplývající 

z členství v EU a dosáhla určitého pokroku při plnění priorit Přístupového partnerství. Nadále 

však čelí značným nedostatkům při provádění a účinném prosazování právních předpisů, 

protože nemá dostatek finančních a adekvátních lidských prostředků pro provádění acquis.  

 

Jak již bylo zmíněno výše, tak v nedostatečném souladu s acquis se nachází volný 

pohyb zboží, pracovníků, ale také kapitálu. Omezeného pokroku bylo dosaženo také 

v oblasti harmonizace daňových právních předpisů s acquis. Také slaďování sociální 

politiky a zaměstnanosti s právem EU je na počátku, zneklidňující je zejména vysoká míra 

nezaměstnanosti. Nedostatečný postup byl zaznamenán i v oblasti soudnictví, protikorupční 

politiky, životního prostředí a změny klimatu.  

 

Makedonie se nepotýkala jen s neúspěchem plnění acquis, byly zaznamenány oblasti, 

ve kterých země dosáhla značného pokroku. Mezi ně patří např. zadávání veřejných zakázek, 

práva obchodních společností, hospodářská soutěž, ale také finanční služby, kde byly přijaty 

nové předpisy jejich úpravy. Úspěch byl zaznamenán v oblasti informačních společností a 

médii, neboť zde byla zavedena klíčová opatření na ochranu hospodářské soutěže.            
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Také celní unie a vnější vztahy, zejména předpisy související s obchodní politikou, se 

přiblížily právním předpisům EU. Makedonie také dosáhla pokroku při provádění zahraniční, 

bezpečnostní a obranné politiky, přijala potřebná opatření, která jsou v souladu se všemi 

prohlášeními EU a rozhodnutími Rady (Europa.eu, 2012d). 

 

4.1.2 Vízový režim v Makedonii 
 

Jednou z hlavních překážek evropeizace západobalkánských zemí byl také vízový 

režim EU, který bránil obyvatelům tohoto regionu cestovat v rámci EU. Vízový režim uvalily 

na západobalkánské země26  všechny členské státy EU. Pozitivní informace o liberalizaci 

vízového režimu v Makedonii se objevily v roce 2006, kdy se Makedonie stala první zemí 

regionu, s níž se vyjednávalo o změně vízového režimu. Liberalizace však neznamenala 

zrušení vízové povinnosti pro makedonské obyvatele, nýbrž pouze zavedení jednodušších 

procedur pro získání víza (Europeum.org, 2012). 

 

Ke zrušení vízové povinnosti došlo 19. 12. 2009. To se týkalo občanů Makedonie, 

Srbska a Černé Hory, kteří již nebudou potřebovat víza na krátkodobé cesty                           

do schengenského prostoru. Srbové, Makedonci a Černohorci však musí být při bezvízovém 

cestování vybavení biometrickým pasem27, aby mohli bez víza pobývat až 90 dní v zemích, 

které tvoří schengenský prostor. Pokud občan některé z těchto 3 zemí bude chtít vycestovat, 

ale nebude mít pas obsahující biometrické prvky, musí si před svou cestou požádat o vízum 

stejným způsobem jako doposud (Mvcr.cz, 2012). 

 

Protože ČR patří do schengenského prostoru, tak i k nám mohou cestovat Makedonci, 

kteří vlastní biometrický pas. Ti, kteří nevlastní tyto pasy, mohou žádat o česká/schengenská 

víza pouze na velvyslanectví ČR ve Skopje. Z makedonské strany byla vízová povinnost     

pro ČR zrušena už dříve, od roku 2009 mohou dokonce čeští občané, cestující do Makedonie, 

použít pouze občanský průkaz (Businessinfo.cz, 2012f). 

 

 

 

                                                 
26 Výjimku mělo Chorvatsko, na které nebyla uvalena vízová povinnost.  
27 Pas musí obsahovat stránku, která je vyrobena z tuhého plastu, na níž jsou uvedeny osobní údaje, kromě 
fotografie pas obsahuje i otisky prstů a na přední straně pasu musí být zobrazen mezinárodní symbol pro 
biometrický pas.  
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4.2 Předvstupní pomoc EU  
 

Během období 2000 – 2006 byla finanční pomoc EU kandidátským zemím 

poskytována prostřednictvím nástrojů PHARE, ISPA, SAPARD, CARDS a Předvstupního 

nástroje pro Turecko. Celková finanční pomoc z předstupních nástrojů představovala 3 mld. 

eur ročně. Více než polovina těchto prostředků byla alokována v rámci programu PHARE. 

Makedonie měla možnost čerpat v období 1995 – 2000 prostředky právě z programu PHARE, 

v dalším programovém období 2000 – 2006 má země možnost čerpat finanční prostředky 

z programu CARDS, který je zaměřen právě na pomoc zemím balkánského regionu. 

V programovém období 2007 – 2013 byly tyto jednotlivé nástroje předvstupní pomoci 

nahrazeny novým instrumentem IPA (Novotná, 2007). 

 

4.2.1 Program předvstupní pomoci CARDS na období 2000 – 2006  
 

Program CARDS podpořil cíle a mechanismy procesu stabilizace a přidružení, který 

zůstává rámcem politiky EU ve vztahu k zemím západního Balkánu až do okamžiku jejich 

konečného přistoupení. Poskytuje finanční pomoc Makedonii s účelem pomoci jí splnit 

přístupová kritéria. Pro programové období 2000 – 2006 země mohla čerpat finanční 

pomoc z nástroje CARDS a celkové finanční prostředky země byly 298,2 mil. eur. Celkově 

bylo Unií na tento program vyčleněno 5,13 mld. eur. Mezi prioritní oblasti, na které se měla 

pomoc z CARDS směřovat, patří demokratická stabilizace země (prováděním OFA), 

reforma veřejné správy, vnitřní záležitosti a spravedlnost (reforma policie, posílení 

kapacit pro boj s kriminalitou, modernizace celní správy aj.), investiční klima, obchod          

a infrastruktura (zvyšování odbornosti obchodních manažerů, podpora malých a středních 

podniků a zvýšení infrastrukturních kapacit) a životní prostředí (spolupráce s Řeckem o 

ochraně společných vodních zdrojů a zvýšení povědomí veřejnosti o otázkách životního 

prostředí) (Europa.eu, 2012f). 

 

Následující tabulka 4.1 a z ní vyplývající graf zobrazují, jak byla přidělená částka 

v jednotlivých letech čerpána. K největšímu čerpání došlo v roce 2004, kdy Makedonie 

podala žádost o členství v EU. Druhá nejvyšší částka byla vyčerpána v roce 2001, kdy země 

podepsala Stabilizační a asociační dohodu.  
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Tab. 4.1 Finanční pomoc Makedonii z programu CARDS 2000 - 2006 (mil. EUR) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Alokace (mil. EUR) 13,0 56,2 41,5 43,5 59,0 45,0 40,0 

 Zdroj: Europa.eu [online], 2012g, vlastní zpracování. 

 

Graf 4.1 Finanční pomoc Makedonii z programu CARDS 2000 - 2006 (mil. EUR) 

               

Zdroj: Europa.eu [online], 2012g, vlastní zpracování. 

 

4.2.2 Program předvstupní pomoci IPA na období 2007 – 2013  
 

Na období 2007 – 2013 schválila Rada ministrů nový nástroj předvstupní pomoci IPA, 

který nahradí předvstupní finanční nástroje z let 2000 – 2006. IPA je určen zemím se statusem 

kandidátských zemí a potenciálních kandidátských zemí. V období 2007 – 2013 IPA 

disponuje prostředky v celkové výši 11,5 mld. eur, z toho je pro Makedonii vyčleněno         

619,1 mil. eur (Novotná, 2007).  

 

IPA zahrnuje na období 2007 – 2013 pět oblastí předvstupní pomoci: 

• pomoc při transformaci a budování institucí, 

•  přeshraniční spolupráce, 

• regionální rozvoj, 

• rozvoj lidských zdrojů, 

• rozvoj venkova. 
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Následující tabulka 4.2 a z ní vyplývající graf  ukazují, v jaké částce a na jaké oblasti 

jsou v Makedonii alokovány finanční prostředky z programu IPA v období 2007 – 2013. 

Celková finanční pomoc se v daném období každým rokem zvyšuje, což lze jednoznačně 

rozpoznat jak z tabulky 4.2, tak z následujícího grafu. Největší obnos finančních prostředků 

by měla Makedonie dostat v příštím roce, kdy by celková pomoc měla dosahovat částky    

117,1 mil eur. Co se týká jednotlivých oblastí pomoci, na začátku období získávala země 

značně největší příspěvky na pomoc při transformaci a budování institucí. V dalších letech se 

poskytované finance na tuto oblast postupně snižovaly, přesto doposud zůstává druhou 

nejnákladnější oblastí. V současnosti je nejnákladnější oblastí regionální rozvoj, který zaujímá 

téměř polovinu rozpočtu na rok 2012 a následně i na rok 2013.  

 

Tab. 4.2 Finanční pomoc Makedonii z programu IPA 2007 – 2013 (mil. EUR) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Pomoc při transformaci a budování 

institucí 
41,6 41,1 39,3 36,9 28,8 27,2 27,9 

Přeshraniční spolupráce 4,2 4,1 4,4 4,5 5,1 5 5,2 

Regionální rozvoj 7,4 12,3 20,8 29,4 39,3 41 51,8 

Rozvoj lidských zdrojů 3,2 6 7,1 8,4 8,8 10,4 11,2 

Rozvoj venkova 2,1 6,7 10,2 12,5 16 18,2 21 

Celkem 58,5 70,2 81,8 91,7 98 101,8 117,1 
Zdroj: Europa.eu [online], 2012h, vlastní zpracování. 

 

Jak můžeme vypozorovat z grafu 4.2, v oblasti regionálního rozvoje dochází každým 

rokem k nárůstu finančních prostředků, tzn. že v této oblasti docházelo a stále dochází 

k realizaci řady projektů. Např. jedním z nich je projekt s názvem „EU pomáhá vytvořit 

registr vinic“, který byl uskutečňován v letech 2007 – 2009. Právě oblast vinařství je 

v Makedonii důležitým příjmem a zaměstnanosti ve venkovských oblastech a tvoří zhruba   

17 – 20 % zemědělského HDP. První fáze projektu byla dokončena v roce 2006. V roce 2007 

byla zahájena druhá fáze projektu, která se má zaměřit na rozšiřování vinic po celém území 

země a má posílit institucionální kapacity Ministerstva zemědělství. Z rozpočtu Unie bylo 

vyčleněno celkem 474 818 eur. Od roku 2003 bylo z prostředků EU vyčleněno přes 1,5 mil. 

eur na podporu vinařství v Makedonii (Europa.eu, 2012i). 
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Graf 4.2  Finanční pomoc Makedonii z programu IPA 2007 – 2013 (mil. EUR) 
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      Zdroj: Europa.eu [online], 2012h, vlastní zpracování. 

 

4.3 Vstup Makedonie do EU – dotazníkové šetření 
  

Zda je vhodné, aby se Makedonie stala v několika příštích letech dalším členským 

státem EU, jsem se pokusila zjistit nejen ze Strategických dokumentů a Hodnotících zpráv 

Komise, ale také dotazníkovým šetřením, a to jak v ČR, tak i v EU. Dotazník obsahuje 

celkem 16 otázek a v podstatě se skládá ze tří částí. První část tvoří otázky zaměřující se       

na problematiku EU a přistoupení dalších států, druhá část obsahuje otázky týkající se 

Makedonie a otázky v  třetí části mají zjistit informace o respondentovi. Pro zajištění co 

nejpravdivějších odpovědí dotazovaných byl dotazník koncipován zcela anonymně.  

 

Téměř všechny otázky v dotazníku jsou uzavřené, tzn. že respondent má na výběr 

z několika možností, ze kterých si vybere pouze jednu vyhovující variantu odpovědi. V rámci 

dotazníku je zařazena i jedna otázka, která dává dotazovanému možnost vyjádřit své znalosti 

o EU. Protože byli osloveni také zahraniční respondenti, byl dotazník vyhotoven ve dvou 

jazycích, a to jak v českém, tak v anglickém jazyce. Pro jednodušší manipulaci, oslovení 

respondentů a získávání odpovědí byl dotazník zpracován pouze v elektronické podobě. 

Osloveni byli především občané ČR, podařilo se mi oslovit také občany jak členských zemí 

EU, tak i nečlenských zemí. Celkem bylo vyplněno 176 dotazníků, převážně tedy v ČR a na 

Slovensku.   
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Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit a následně vyhodnotit, jak se občané EU 

zajímají o dění v EU, zda si myslí, že by se Unie měla nadále rozšiřovat, a která země by se 

popřípadě měla stát další členskou zemí a jak se staví k otázce budoucího přistoupení právě 

Makedonie. Dotazník slouží pouze jako podklad pro mou diplomovou práci.  

 

4.3.1 Vyhodnocení dotazníku 
 
Jak už je zmíněno výše, pro analýzu odpovědí bylo využito 176 použitelných dotazníků. 

Jejich návratnost byla největší právě v ČR, kdy ze 387 dotazníků bylo použitelných 120      

(31 %). Jelikož pro dotazování v zahraničí jsem využila svých nejrůznějších kontaktů 

s prosbou o další rozeslání, tak návratnost dotazníků ze zahraničí nemohu s přesností určit. 

Nejprve budu zpracovávat základní údaje o respondentech, poté otázky týkající se EU a 

nakonec otázky zabývající se Makedonií. 

 

a) Základní informace o respondentech 

 
Z celkového počtu 176 respondentů odpovídalo 114 žen a 62 mužů28. V procentním 

vyjádření zastupují ženy 65 % a muži 35 %. Do základních informaci jsou zahrnuty údaje o 

dotazovaném, konkrétně vzdělání, věk, ekonomická aktivita, pohlaví a také národnost, 

protože byli osloveni také zahraniční respondenti.  

 

• Vzdělání 

Z následujícího grafu 4.3 je patrné, že z  dotazovaných lidí mělo nejvíce 

vysokoškolské vzdělání, přesně 95 respondentů (54 %), většina z nich patří do věkové 

skupiny 15 – 25 let. Naopak nejmenší skupinou z hlediska vzdělání jsou ti, kteří dosáhli pouze 

základního vzdělání 4 respondenti (2 %). Druhou nejpočetnější skupinou byli absolventi 

středních škol mající maturitní zkoušku, přesně 57 (33 %), dále středoškoláci bez maturity 13 

(7 %) a respondenti mající vyšší odborné vzdělání 7 ( 4%) dotázaných.  

 
 

 

 

 

                                                 
28 84 žen z ČR a 30 ze zahraničí, 37 mužů z ČR a 25 ze zahraničí. 
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Graf 4.3    Vzdělání respondentů 
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        Zdroj: vlastní zpracování 
 

• Národnost 

Nejvíce dotazovaných pochází z ČR, a to přesně 120 lidí (68 %). Druhou nejvyšší 

pozici zastávají respondenti ze Slovenské  republiky a to v počtu 25 dotazovaných (14 %). 

V již menším počtu jsou zastoupeny také členské země EU (16 %), nejvíce dotazníků bylo 

překvapivě vyplněno  řeckými respondenty, i přes jejich negativní postoj vůči Makedonii. 

Objevují se zde však i 3 respondenti z nečlenských zemí (2 %), a to z Ruska a Srbska. 

Následující graf 4.4 zachycuje poměr zastoupení jednotlivých národností na celkovém počtu 

dotazovaných.  

 

Graf 4.4  Zastoupení jednotlivých národností na celkovém počtu dotazovaných 
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      Zdroj: vlastní zpracování 
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• Věkové složení respondentů 

Následující graf ukazuje, že největší počet respondentů je zastoupen ve věkové 

skupině 15 – 25 let (64 %), naopak nejméně dotazovaných se řadí do skupiny nad 65 let        

(1 %). Z toho lze odvodit i ekonomická aktivita respondentů. Protože nejvíce dotazovaných 

patří do skupiny vysokoškolského vzdělání a do věkové skupiny 15 – 25 let, je možné 

odhadnout, že z hlediska ekonomické aktivity patří nejvíce dotazovaných do skupiny studentů 

a to v počtu 89 lidí (51 %). A právě naopak nejméně bylo dotázáno lidí, kteří se nachází 

v důchodu, přesně 7 dotázaných (4 %). Dále dotazník vyplnilo 65 respondentů (37 %), kteří 

jsou zaměstnaní ať už ve veřejném, nebo v soukromém sektoru a 10 dotázaných (5 %), kteří 

přiznali, že jsou momentálně bez zaměstnání. V rámci ekonomické aktivity mohli dotazovaní, 

kromě předem určených možností, sami napsat, v jaké ekonomické situaci se nachází         

(viz příloha 2a). Z celkového počtu 176 bylo vyplněno 5 dotazníků ženami (3 %), které se 

aktuálně nachází na mateřské dovolené.  

 

Graf 4.5   Věkové složení respondentů 
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       Zdroj: vlastní zpracování 
      
 
b) Vztah respondentů k EU  

 
V této části dotazníku byly otázky zaměřeny nejen na problematiku EU, ale i na to, 

jaký mají respondenti vztah k EU a jaký je jejich názor na přistoupení dalších členských států. 

První otázka dotazníku byla zaměřena právě na vztah respondentů k EU, tedy zda je jejich 

vztah kladný nebo záporný. Z celkového počtu 176 dotazovaných odpovědělo přesně 107 

respondentů (61%)29, že mají kladný vztah k EU.  

                                                 
29Ze 107 kladných odpovědí patří 70 českým respondentům a 37 zahraničním respondentům. 
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Zbylý počet, tedy 69 respondentů30 (39 %) odpovědělo, že se na EU dívají záporně, 

což je poměrně vysoké číslo vzhledem k tomu, že téměř všichni pocházejí z členských zemí 

EU. Zda je tento negativní postoj trvalý nebo pouze dočasný, zapříčiněný současnou fiskální 

krizí Řecka, potažmo eurozóny, je těžké s přesností určit.  

 

• Zájem respondentů o dění v EU 

Následující graf 4.6 zachycuje, jak se dotazovaní zajímají o aktuální dění v EU. 

Z odpovědí respondentů je patrné, že je zajímá, co se děje v EU, neboť se jich tato 

problematika také týká. Převažující odpovědí na tuto otázku však není jednoznačné „ano, 

zajímám se o dění v eu“ (47 odpovědí – 27 %), ale „spíše ano“ (81 odpovědí – 46 %). 

Několik málo respondentů označilo, že se o dění v EU nezajímá vůbec (9 odpovědí – 5 %) a 

nebo neví, zda se o danou problematiku zajímá (4 odpovědi – 2 %). Pod touto odpovědí si já 

osobně představuji, že daný respondent se o aktuálních problémech týkajících se EU dozvídá 

z tisku nebo z TV, ale přímo je nevyhledává a nevěnuje jim zvýšenou pozornost. Zbylý počet, 

tedy 35 respondentů (20 %) vybralo odpověď na otázku, zda se zajímají o dění v EU, „spíše 

ne“.  

 

Graf 4.6   Zájem respondentů o dění v EU 
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      Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 
                                                 
30 Je známo, že Češi se řadí spíše k europesimistům, proto není divu, že z 69 záporných odpovědí vyplývá 51 
z českých dotazníků a pouhých 18 z dotazníků ze zahraničí.  
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• Povědomí respondentů o existenci a počtu členských a kandidátských zemí EU 

Z následujícího grafu je patrné, že většina dotazovaných má základní povědomí o EU 

a ví, že v rámci EU existují jak členské země, tak kandidátské. I tak se v dotazníku objevovaly 

odpovědi, kdy dotazovaný neví, že v rámci EU existují členské státy a kolik jich vůbec je. 

Podle mého názoru by měl každý občan EU vědět, že stát, ve kterém žije, patří mezi členské 

státy Unie, třeba i přesto, že se o dění v EU vůbec nezajímá. Z celkového počtu                    

176 respondentů 148 odpovědělo (84 %), že má povědomí o existenci a počtu členských zemí 

Unie, zbylý počet, tedy 28 dotazovaných (16 %), pravděpodobně ví, že existují členské země, 

ale neví jejich přesný počet.  

 

V následujícím grafu je zaznamenána také odpověď na otázku týkající se 

kandidátských zemí. Z počtu 176 zpracovaných dotazníků je zřejmé, že 144 dotazovaných (82 

%) ví, že EU nemá jen členské země, ale také kandidátské. Zda dotazovaní ví i přesný počet 

těchto zemí, nebo zda by je všechny uměli i vyjmenovat, už v dotazníku zaznamenáno není. 

Zbylých 32 dotazovaných (18 %) neví, že v rámci EU existují kandidátské země. Když se 

vezme v potaz, že necelá třetina dotazovaných odpověděla, že se převážně nezajímá o dění 

v EU, tak kladná odpověď 144 respondentů je poměrně dobrá statistika. Názor dotazovaných 

na rozšiřování EU je zobrazen ještě v další části dotazníku. 

 

Graf 4.7 Povědomí respondentů o existenci a počtu členských a kandidátských zemí EU 
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          Zdroj: vlastní zpracování 
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• Názor respondentů na členství v EU 

Přesto, že se z dotazované skupiny většina zajímá o dění v Unii, ne všichni mají 

kladný názor na členství v EU.  Zda je to zapříčiněno současnou situací v eurozóně, nebo je to 

komplexní názor, je těžké určit. Ze 176 respondentů 42 odpovědělo (24 %), že podle nich 

členství v EU spíše nemá pro členské státy v současné době smysl. 10 respondentů (6 %) 

jednoznačně odpovědělo, že členství smysl nemá a 18 dotázaných (10 %) si není jisto, zda má 

členství v EU pro členské státy nějaký smysl. Zbylý počet dotázaných (60 %), tedy 106, si ať 

už více nebo méně myslí, že má členství v Unii svůj účel a smysl. 31  

 

Dotazovaní, kteří se o dění a fungování EU nezajímají, často nevědí, že EU poskytuje 

jak členským, tak kandidátským zemím značnou finanční pomoc. Právě ti, co se nezajímají, se 

dozvídají informace pouze z médií, které často nejsou zrovna kladné a možná proto je jejich 

názor na EU negativní.  

 
Graf 4.8  Má členství v EU přínosy pro členské státy? 
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     Zdroj: vlastní zpracování 
 

Že není názor dotazovaných na EU příliš kladný dokazuje i následující graf, ve kterém 

je zobrazeno, jak by respondenti hlasovali v referendu o členství v Unii. Ze 176 dotazovaných 

by 75 hlasovalo proti členství (43 %) a 20 neví (11 %), zda by chtěli znovu vstoupit do EU. 

Zbylý počet, tedy 81 respondentů (46 %), by bylo spíše pro nebo jednoznačně pro vstoupit 

znovu do EU.  

 

                                                 
31 Odpověď spíše ne vybralo 6 zahraniční respondentu ze 46. Možnost  ne 4 z 10, nevím 8 z 18  a možnost ano 
36 ze 106 zahraničních respondentů. 
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Dotazník byl vyplněn také třemi dotazovanými, kteří pocházejí z nečlenských zemí 

EU, konkrétně ze Srbska a z Ruska. Dva dotazovaní Srbové jednoznačně odpověděli, že by 

v referendu hlasovali pro vstup jejich země do Unie. Respondent z Ruska odpověděl na 

otázku, zda by hlasoval pro členství v EU, „spíše ano“. Ze zahraničních respondentů téměř 

všichni odpověděli, že pokud by jejich země již nepatřila do EU, tak že by hlasovali pro vstup 

do Unie. Pouze 8 z 31 dotázaných by znovu nechtělo vstoupit do EU. Konkrétně by to byli 2 

respondenti z Maďarska, jeden z Polska, Španělska, Bulharska, Francie, Spojeného království 

Velké Británie a Rakouska.  

 

Graf 4.9   Hlasovali by dotazovaní znovu pro členství v EU? 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 
• Rozšiřování EU po r. 2013 

Další otázka v dotazníku se zaměřila na názor respondentů, zda by se měla EU dále 

rozšiřovat, nebo ukončit své rozšíření v r. 2013 po přistoupení Chorvatska. Jak vyplývá 

z předchozích otázek, tak dotazovaní se na EU nedívají příliš kladně a z toho také vyplývají 

odpovědi na danou otázku. Jak je zobrazeno v následujícím grafu 4.10 ze 176 dotazovaných 

jenom 69 (39 %) odpovědělo, že si myslí, že by EU měla pokračovat ve svém rozšiřování. 76 

respondentů (43 %) jednoznačně odpovědělo, že by EU měla ukončit své rozšíření v r. 2013, 

tedy podle nich by se posledním členem Unie mělo stát Chorvatsko. Zbylý počet, tedy 31 

dotázaných (18 %) neví, zda by chtěli další rozšíření, nebo zda by se měl celkový počet členů 

EU zastavit na čísle 28.  
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Graf 4.10  Měla by se EU po přistoupení Chorvatska dále rozšiřovat? 

69

76

31

Rozšiřovat Nerozšiřiovat Nevím
 

 Zdroj: vlastní zpracování 

 

c) Názor respondentů na situaci a přistoupení Makedonie 
 

Další otázka v dotazníku se již přímo týká také problematiky Makedonie. V rámci 

dotazování byl dotazník poslán také řeckým respondentům. Nečekala jsem, že spory mezi 

Makedonií a Řeckem jsou tak vyhrocené a dotýkají se také obyčejných občanů. Jeden 

z dotázaných Řeků mi na žádost, zda mi vyplní tento dotazník, odpověděl: „Pro Řeky 

neexistuje žádná taková země jako je Makedonie, pro řecké obyvatele, tak jako pro mě, je to 

velmi citlivé téma, proto se nezlob, ale takový dotazník nemohu  vyplnit“. Není proto 

překvapivé, že ani jeden z řeckých respondentů neoznačil Makedonii jako zemi, která by se 

měla stát dalším členem EU. 

 

 V následujícím grafu 4.11 je zobrazeno, kolik respondentů by hlasovalo                   

pro přistoupení Makedonie jako dalšího člena EU (tedy po přistoupení Chorvatska v r. 2013). 

Pokud by se měla EU nadále rozšiřovat, další členskou zemí by se podle dotazovaných měl 

stát Island s počtem 77 hlasů (44 %). Jak je zobrazeno v následujícím grafu, tak druhé místo 

zaujala Černá Hora s celkovým počtem 41 hlasů (23 %) a na třetím místě skončilo Turecko 

s počtem 29 odpovědí (16 %). Makedonie a Srbsko jsou podle respondentů na stejné úrovni, 

Makedonie získala o jeden hlas více (9 %) než Srbsko (8 %) , ale vzhledem k tomu, že se 

Srbsko stalo kandidátskou zemí teprve v březnu 2012, tak si Makedonie v tomto průzkumu 

nevede moc dobře.  
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Podle hodnocení EU a podle toho, jak každá země splňuje jednotlivá Kodaňská 

kritéria, by se mohl další členskou zemí stát Island, kde byla již přijata a je obecně prováděna 

většina kapitol acquis. Názor respondentů, že by se měl další členskou zemí stát Island je tak 

poměrně reálný. Zda se tak skutečně stane se uvidí v dalších letech. Také Turecko si v plnění 

jednotlivých kapitol acquis nestojí špatně, a tak by i ono mohlo být horkým kandidátem na 

vstup do EU. Jelikož probíhají přístupové rozhovory s Tureckem již od r. 1987 a poslední 

vyjednávaná kapitola byla uzavřena v roce 2010, je zřejmě pravděpodobnější, že dříve než 

Turecko vstoupí do EU Island. Navíc není jisté, zda má vůbec Turecko ještě zájem vstoupit 

do EU. 

 

Zřejmě nejméně pravděpodobné je, že by se další členskou zemí hned po Chorvatsku 

stalo Srbsko. Jak již bylo zmíněno, tak status kandidátské země získalo teprve před několika 

měsíci a plnění jednotlivých přístupových kapitol je teprve v začátcích.  

 

Graf 4.11 Která kandidátská země by se měla stát dalším členem EU po Chorvatsku? 
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 Zdroj: vlastní zpracování 

 

• Stabilita Makedonie a status kandidátské země 

Další otázka dotazníku se zaměřila na to, zda si respondenti myslí, že udělení statusu 

kandidátské země mělo vliv na politickou stabilitu země. Makedonie získala status 

kandidátské v roce 2005, avšak Stabilizační a asociační dohodu podepsala už v roce 2001.     

Od tohoto roku probíhají každoroční hodnocení, ze kterých vyplývá, že země dosahuje rok  

od roku zlepšení nejen v politické situaci. Velkou zásluhu na tom měla také OFA, jejíž 

implementace byla nejen v zájmu Makedonie, ale i v zájmu EU a NATO. Je tedy jisté, že do 

určit míry mělo udělení statusu kandidátské země vliv na politickou stabilitu země.  
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Jak vyplývá z následujícího grafu 4.12 , tak také dotazovaní si myslí, že status 

kandidátské země pro Makedonii měl vliv na zklidnění situace v zemi. Ze 176 dotazovaných 

nejvíce respondentů, tedy 75 odpovědělo (42 %), že neví, nebo si nejsou jisti, zda kandidátský 

status pomohl Makedonii ke zlepšení její politické situace. 18 respondentů (10 %) si je jisto, 

že kandidátský status pomohl Makedonii ke zlepšení situace a 55 dotazovaných (31 %) 

vybralo odpověď „spíše ano“. Zbylý počet dotázaných (17 %) si myslí nebo spíše myslí, že 

zařazení Makedonie mezi kandidátské země nezměnilo jak vnitropolitické, tak zahraniční 

vztahy.  

 

Graf 4.12 Mělo udělení statusu kandidátské země vliv na politickou stabilitu Makedonie? 
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 Zdroj: vlastní zpracování 

 

• Makedonie a členství v NATO 

Makedonie neusiluje jen o členství v EU, ale jak už bylo zmíněno, tak také o členství 

v Severoatlantické alianci. Počátky spolupráce země s NATO sahají až do roku 1995, kdy 

Makedonie podepsala s Aliancí program „Partnerství pro mír“. Přestože NATO uskutečnilo    

v zemi několik operací a napomáhalo dosáhnout klidu a stability v zemi, tak se Makedonie 

doposud nestala členem Aliance, i když se o to snažila už v roce 2008. Tehdy jí bylo 

zabráněno vstoupit z důvodu stávajících sporů s Řeckem. Nadcházející summit NATO se má 

konat v květnu letošního roku v Chicagu, kde si chce Makedonie již vydobýt přistoupení 

k Alianci. Zda by se podle respondentů měla Makedonie stát nejprve členem NATO, a až poté 

členem EU, zkoumala další otázka v dotazníku.  

 

Z následujícího grafu 4.13 lze vyčíst, že ze 176 respondentů si 61 dotázaných (35 %) 

jednoznačně myslí, že by se Makedonie měl stát nejprve členem NATO a poté členem EU. 
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S menší jistotou odpovídalo 58 respondentů (33 %), kteří zvolili odpověď na otázku, zda by 

se měla Makedonie stát nejprve členem NATO, „spíše ano“. 33 dotázaných (19 %) nemělo 

ponětí, ke kterému uskupení by se měla země připojit dříve, proto zvolili možnost odpovědi 

„nevím“. Zbylý počet, tedy 24 respondentů (13 %), si myslí, že by se měla země stát nejprve 

členem EU.  

 

Jak už bylo zmíněno v předcházejících kapitolách, tak Makedonie vede dlouhou dobu 

spory s Řeckem a právě jeho obyvatelé nejsou zastánci členství Makedonie jak v EU, tak 

v NATO. Právě proto jsem se v rámci této otázky zaměřila na odpovědi Řeků a všichni 

odpověděli, že neví, ke kterému uskupení by se měla Makedonie přidat nejdříve. Podle mého 

názoru by Řecku vyhovovalo, kdyby se Makedonie nepřipojila ani k EU, ani k NATO.  

 

Graf 4.13  Měla by se Makedonie stát nejprve členem NATO a poté EU? 
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                 Zdroj: vlastní zpracování 

 

• Přístupová kritéria pro kandidátské země 

Poslední otázka v dotazníku byla koncipována jako volná a měla prověřit znalosti 

respondentů ohledně přístupových kritérií. V této otázce dotazovaní celkem pohořeli, neboť 

většina z nich nemá v  přístupových kritériích jasno a nebo je nezná. Z šetření vyplynulo, že    

z celkového počtu 176 respondentů 101 dotázaných (58 %) Kodaňská kritéria nezná. To však 

neznamená, že by všichni respondenti na otázku odpověděli: „neznám přístupová kritéria“. 

Mnoho z nich si totiž plete Kodaňská (konvergenční) kritéria a Maastrichtská kritéria, která 

musí splnit země přijímající euro za svou národní měnu. Kromě Maastrichtských kritérií se 

objevovaly i další odpovědi, které se nedají zařadit pod Kodaňská kritéria, např. stabilní 

nezaměstnanost, inflace, že daný stát musí být evropská země, prosperita, svoboda projevu, 
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stabilní měna, výše dluhu ve vztahu k HDP aj. Několik málo respondentů si dokonce myslí, 

že přístupová kritéria pro členství v EU vůbec neexistují. 

 

Z následujícího grafu 4.14 vyplývá, že pouhých 29 respondentů (16 %) zná a umí 

přístupová kritéria vyjmenovat. Již větší skupinu (24 %) tvoří dotázaní, kteří umí Kodaňská 

kritéria vyjmenovat pouze z části. Tzn. že nejčastěji byly vyjmenovány pouze ekonomická a 

politická kritéria a na kritéria právní (acquis communautaire) se z velké části zapomíná. 

Z celkového počtu 176 respondentů odpověděli 4 (2 %), že ví o existenci jistých přístupových 

kritérií, ale nedokáží je vyjmenovat.  

 

Graf 4.14   Znají respondenti přístupová kritéria? 

29

4

42
101

zná a umí vyjmenovat zná, ale nevyjmenoval zná z části nezná
 

                 Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 72 

5 Závěr 
 

V dějinách jihoslovanských zemí střídavě dominovaly jak tendence separátní, tak 

integrační. Počátky Makedonie jsou zaznamenány již v období Osmanské říše, moderní 

makedonská republika se však zrodila až v půli 19. stol. Rok 1918 byl počátkem budování 

sjednoceného státu, neboť pro většinu jihoslovanských národů to byla jediná cesta k dosažení 

politické nezávislosti. Tak vzniklo Království SHS, které se v roce 1929 přejmenovalo          

na Království Jugoslávie, tzv. „První“ Jugoslávie. Ta byla v průběhu 2. světové války 

okupována a následně i rozbita Německem a tak společný stát poprvé skončil svou existenci. 

Tzv. „Druhá“ Jugoslávie byla vytvořena v roce 1945, její konečná podoba vznikla až v roce 

1963 pod názvem Socialistická federativní republika Jugoslávie, která fungovala až do roku 

1992. Součástí této Jugoslávské federace byla také Makedonie, která se však po vzoru 

Slovinska a Chorvatska osamostatnila v roce 1991.  

 
Samostatný stát, neboli Svazová republika Makedonie vznikla 21. listopadu 1991. 

Nezávislost a užívání názvu „Makedonie“ však zpochybňovalo Řecko, kvůli kterému musela 

země udělat ústupky v ústavě, např. že si nebude nárokovat řecké území Thrákie a 

Makedonie. I přes tyto změny nadále pokračovaly obstrukce Řecka, které disponovalo ve 

Společenství právem veta, a proto nebylo možné Makedonii v rámci Společenství uznat. 

Makedonskému prezidentu Gligorovovi bylo proto navrženo, aby usiloval o uznání v rámci 

OSN, kde nedisponuje Řecko právem veta. Byl vysloven návrh, aby země dostala oficiální 

název Former Yugoslav Republic of Macedonia – FYROM. Souhlas s tímto kompromisem 

vyslovila také řecká vláda a Makedonie byla přijata všemi 180 členskými zeměmi 

jednomyslně do OSN.  

 

Po vzniku samostatné Makedonie se ekonomická situace země zhoršila víc, než se 

čekalo. Již za doby existence SFRJ patřila spolu s Bosnou a Hercegovinou k nejzaostalejším 

státům federace. Po osamostatnění ztratila Makedonie průmyslové vazby se svými odběrateli, 

došlo k prudkému nárůstu inflace, se kterou se země chtěla vyrovnat zavedením nové měny, a 

to makedonského denáru. Došlo také k rozšíření korupce a černého trhu, prudce se zvýšila i 

nezaměstnanost, která se ještě dnes pohybuje na úrovni 33 %. Ekonomický rozvoj ještě více 

zbrzdilo obchodní embargo ze strany Řecka v letech 1994 – 1995. Saldo státního rozpočtu 

Makedonie bylo až do roku 2006 vykazováno v kladných hodnotách, od roku 2007 začínají 
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převyšovat výdaje nad příjmy a vzniká deficit. V roce 2011 již dosahoval částky 307,2 mil. 

USD, tedy 2,8 % HDP.  

 

Po vzniku samostatné republiky bylo politické prostředí poměrně stabilní. V čele 

vládní koalice stála strana SDSM, kterou v roce 1998 vystřídala pravicová strana VMRO – 

DPMNE (viz kap. 3.2), jenž se drží u moci dodnes. Právě pod jejím velením se politická 

stabilita začala pomalu hroutit zejména při prezidentských a místních volbách v letech 1999 a 

2000, ve kterých zahraničí pozorovatelé objevili nesrovnalosti. K narušení stability došlo také 

v roce 2001, kdy extrémisté z řad etnických Albánců vystupují proti makedonským 

bezpečnostním silám a proto byla 13. srpna 2001 za účasti vyslanců EU a USA podepsána 

Rámcová dohoda z Ohridu. Ke stabilizaci vyhrocené situace v Makedonii měly přispět kromě 

dohody také operace NATO a vojenské a policejní mise EU. Nejvýznamnější se stala 

vojenská mise Concordia, která byla po svém ukončení nahrazena policejní misí EUPOL – 

Proxima.  

 

Evropská unie se neustále rozšiřuje a postupně se jejími členy stávají i státy 

balkánského poloostrova. Tím se otevírá možnost také pro Makedonii, jejímž primárním 

cílem je právě vstup do EU. Prvním krokem v přístupovém procesu bylo podepsání 

Stabilizační a asociační dohody v dubnu 2001, kandidátskou zemí se Makedonie stala o čtyři 

roky později, tedy 17. prosince 2005. Jelikož přístupové rozhovory trvají již 7 let, tak se 

nabízí otázka, kdy se připojí „makedonské slunce“ k „evropským hvězdám“. Země musí 

vyřešit ještě řadu problémů, z nichž nejzávažnější je již zmiňovaný spor s Řeckem. Díky 

neústupnosti obou stran je rozpor v blízké budoucnosti nejspíš neřešitelný.  

 

V rámci plnění Kodaňských kritérií má země nadále řadu nedostatků, které musí být 

vyřešeny (viz kap. 4.1.1). V oblasti plnění politických kritérií je třeba vyvinout značné úsilí 

v zajištění svobodného projevu, musí se zavést nekompromisní podmínky při boji 

s organizovaným zločinem a je nutné posílit dialog mezi vládní koalicí a opozicí. Jistého 

pokroku musí být dosaženo v rámci harmonizace vztahů mezi skupinami obyvatel, zejména 

tedy mezi Makedonci a Albánci. Při naplňování ekonomických kritérií dosáhla země pokroku, 

aby se stala fungujícím tržním hospodářstvím. Stále však existují nedostatky, neboť účinnost 

veřejné správy je nízká. Mimo to je velmi těžké zajistit vymahatelnost smluv, což je 

překážkou pro efektivní podnikatelské prostředí.  
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Makedonie v posledních letech zlepšila svou schopnost převzít závazky vyplývající 

z členství v EU a dosáhla určitého pokroku při plnění priorit Přístupového partnerství. Nadále 

však čelí značným nedostatkům při provádění a účinném prosazování právních předpisů, 

protože nemá dostatek finančních a adekvátních lidských prostředků pro implementaci acquis 

communautaire (viz kapi. 4.1.1).  

 

Součástí diplomové práce je i dotazník zaměřený na názor a povědomí respondentů     

o EU (viz kap. 4.3). Dotazování probíhalo nejen v ČR, ale také v některých zemích EU a to 

pouze v elektronické podobě. Pro analýzu odpovědí bylo využito 176 použitelných dotazníků. 

Jejich návratnost byla největší právě v ČR, kdy ze 387 dotazníků bylo použitelných 120 (31 

%). Jelikož pro dotazování v zahraničí jsem využila svých nejrůznějších kontaktů s prosbou o 

další rozeslání, tak návratnost dotazníků ze zahraničí nemohu s přesností určit. Největší počet 

respondentů spadal do věkové skupiny 15 – 25 let a v rámci ekonomické aktivity do skupiny 

studentů. Z šetření vyplývá, že respondenti (převážně v ČR) obecně nemají pozitivní názor na 

EU, s tím také může souviset to, že 46 % dotázaných je přesvědčeno, že by posledním 

přistoupivším státem mělo být Chorvatsko. Jelikož tomu tak nejspíš nebude, tak se nabízí 

otázka, která z kandidátských zemí by se měla stát dalším členským státem. Podle 

respondentů by to měl být Island. Makedonie si v průzkumu nevedla moc dobře, ze 176 

dotázaných si pouze 15 myslí, že by se měla stát dalším členem tato balkánská země. Na 

posledním místě zůstalo Srbsko se 14 hlasy, i když se kandidátským státem stalo až na 

začátku března letošního roku.  

 

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit, jakého pokroku Makedonie dosahuje v plnění 

přístupových kritérií a jaká je politická a ekonomická situace země. Domnívám se, že došlo 

k naplnění stanoveného cíle. Na základě hodnocení Kodaňských kritérií není ještě Makedonie 

připravena stát se v nejbližší době dalším členským státem EU. Přetrvávají nedostatky, jak 

v politických, tak v ekonomických i právních oblastech. Navíc nejsou doposud vyřešeny 

řecko-makedonské vztahy, což je kromě splnění přístupových kritérií jeden z požadavků 

Unie. Na základě těchto argumentů může tedy být hypotéza, stanovená v úvodu diplomové 

práce, potvrzena. 
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Seznam zkratek 
 
AVNOJ  Antifašistická rada národního osvobození Jugoslávie 

BJRM    Bývalá jugoslávská republika Makedonie  

CARDS Pomoc Společenství při obnově, rozvoji a stabilizaci – finanční nástroj 

pro západní Balkán 

ČR   Česká republika 

ČSR   Československá republika 

CZK   Česká koruna 

DPA    Demokratická strana Albánců 

DUI   Demokratická unie pro integraci  

EAPC   Euroatlantickou radou partnerství 

EBOP   Evropská bezpečnostní a obranná politika 

EBRD   Evropská banka pro obnovu a rozvoj 

ECMM  European Community Monitor Mission 

EIB   Evropská investiční banka 

EUMM  European Union Monitor Mission 

EHS   Evropské hospodářské společenství 

EMS   Evropský měnový systém 

EPS   Evropská politická spolupráce 

ES   Evropské společenství 

EU   Evropská unie 

EUR   Euro 

HDP   Hrubý domácí produkt 

FYROM  Former Yugoslav Republic of Macedonia 

IPA   Nástroj předvstupní pomoci 

ISPA   Nástroj předstupních strukturálních politik 

JLA   Jugoslávská lidová armáda 

LP    Liberální strana 

MAP   Membership action plan 

MINA   Macedonia International News Agency 

MKD   Makedonský denár 

NATO   Severoatlantická aliance 

NSDP    Nová sociálně demokratická strana 
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OBSE    Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě  

ODIHR  Úřad pro demokratické instituce a lidská práva 

OFA   Rámcová dohoda z Ohridu 

OSN   Organizace spojených národů 

PEI   Strana pro evropskou budoucnost  

PHARE  Poland and Hungary: Aid for Reconstruction of the economy 

PPM   Partnerství pro mír 

SAPARD  Zvláštní přístupový progra pro zemědělství a rozvoj venkova 

SDSM   Sociálně demokratický svaz Makedonie. 

SFRJ    Socialistická federativní republika Jugoslávie 

SHS   Srbové, Chorvati a Slovinci 

SRJ   Svazová republika Jugoslávie 

SZBP   Společná zahraniční a bezpečnostní politika 

VMRO-DPMNE  Vnitřní makedonská revoluční organizace – Demokratická strana 

makedonské národní jednoty. 

USA   Spojené státy americké 

USD   Americký dolar 

WB   Světová banka 

WTO   Světová obchodní organizace 
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Příloha 1 
Základní informace o Makedonii 

 

Ústavní název země Republika Makedonie 

Název používaný v EU a na 
multilaterálních fórech 

Bývalá jugoslávská repubika Makedonie 

Státní zřízení Pluralitní parlamentní demokracie 

Prezident Gjorge Ivanov 

Premiér Nikola Gruevský 

Rozloha Makedonie 25 713 km2 

Počet obyvatel 2 048 619 obyvatel 

Hustota zalidnění 78,66 na km2 

Střední délka života muži: 71,79 let, ženy: 76,73 let 

Národnostní složení 
Makedonci (64%), Albánci (25%), Turci 

(4%) , Rómové (3%), Srbové (2%) 

Náboženské složení 
pravoslavné (67%), islám (30%), 

římskokatolické (0,5%) 

Úřední jazyk 
makedonština, v oblastech s více jak 20% 
přítomností Albánců je možno používat 

albánštinu 

Hlavní město Skopje 

Měna 
MKD - makedonský denár; 1 EUR = 61,6 

MKD; 1 CZK = 2,47 MKD32 

Členství v mezinárodních organizacích OSN, WTO 

     Zdroj: Businessinfo.cz [online], 2012f, vlastní zpracování. 
 
 
 
 

                                                 
32 K 16. 4. 2012 
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Příloha 2    
Dotazník k diplomové práci 

 
Jmenuji se Hana Dančáková, tento dotazník slouží jako podklad k mé DP. Dotazník je zcela 
anonymní, nezabere Vám víc jak 5 minut Vašeho času a je zaměřen na problematiku 
Evropské unie a budoucí přistoupení Makedonie k EU.  
 
Předem děkuji za vyplnění dotazníku.     *Povinné pole 
 
Jaký máte vztah k EU?* 

 kladný 
 záporný 

 
 
Zajímáte se od dění v Evropské unii?* 

 ano 
 spíše ano 
 nevím 
 ne 
 spíše ne 

 
 
Víte, kolik má EU v současnost členských 
států?* 

 ano  
 ne 

 
 
Víte, že v rámci EU existují i kandidátské 
země?* 

 ano  
 ne 

 
 
Má podle Vás členství v EU pro členské 
země v současné době smysl?* 

 ano 
 spíše ano 
 nevím 
 ne 
 spíše ne 

 
 
Kdyby Vaše země již nebyla členem EU, 
byl/a byste pro vstup do EU? *  

 ano 
 spíše ano 
 nevím 
 ne 
 spíše ne 

Měla by se EU dále rozšiřovat, nebo 
ukončit své rozšíření v r. 2013 po 
přistoupení Chorvatska?* 

 ano 
 spíše ano 
 nevím 
 ne 
 spíše ne 

 
Pokud by se měla EU dále rozšiřovat, která 
z kandidátských zemí by se podle Vás 
měla stát dalším členem?* 

 Černá Hora 
 Island 
 Makedonie 
 Turecko 
 Srbsko 

 
Mělo podle vás vliv udělení statutu 
kandidátské země na politickou stabilitu 
Makedonie?* 

 ano 
 spíše ano 
 nevím 
 ne 
 spíše ne 

 
Myslíte si, že by se měla Makedonie stát 
nejprve členem NATO a poté členem 
EU?* 

 ano 
 spíše ano 
 nevím 
 ne 
 spíše ne 

 
Existují nějaká kritéria, která musí 
kandidátské země splnit, aby se staly 
členskými zeměmi? Pokud ano, vypište 
jaké.* 
Odpověď :       
 

Zdroj: Google.com [online], 2012a, vlastní zpracování. 
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Příloha 3 
Dotazník k diplomové práci – 2. část

Pohlaví:* 
 žena 
 muž 

 
 
Národnost:* 
Odpověď:       
 
 
Vzdělání:* 

 základní 
 středoškolské 
 středoškolské s maturitou 
 vysokoškolské 

Věk:* 
 15 – 25 let 
 26 – 35 let 
 36 – 45 let 
 46 – 55 let 
 56 – 65 let 
 65 let a více 

 
Zaměstnání:* 

 student 
 zaměstnaný 
 nezaměstnaný 
 důchodce 
 jiné       

Zdroj: Google.com [online], 2012a, vlastní zpracování. 
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Příloha 4 
Questionnaire for graduate work 

 
My name is Hana Dančáková. This questionnaire serves as a basis for my thesis. The 
questionnaire is completely anonymous and takes no more than five minutes. Questions are 
focused on the European Union and the future accession of Macedonia to the EU.  
 
Thank you for completing a questionnaire.       *Mandatory question 
 
What is your relationship to the EU? 

  positive 
  negative 

 
Are you interested in what happens in the 
EU 

 yes 
 rather yes 
 I do not know  
 no 
 rather not 

 
Do you know how many member states is 
in the EU? 

 yes  
 no 

 
Do you know that there are candidate 
countries in the EU? 

 yes  
 no 

 
Do you think that membership of the EU 
makes sense for the member states? 

 yes 
 rather yes 
 I do not know  
 no 
 rather not 

 
If your country is already an EU member, 
would you again to enter to the EU?If your 
country is no longer a member of the EU, 
were you to enter the EU? 

 yes 
 rather yes 
 I do not know  
 no 
 rather not 

 

Should the EU continue to expand, or 
terminate its expansion in 2013 after 
Croatia's accession? 

 yes 
 rather yes 
 I do not know  
 no 
 rather not 

 
If the EU should continue to expand, 
which of the candidate country should be 
the next member (in your opinion)? 

 Montenegro 
 Iceland  
 Macedonia  
 Turkey  
 Serbia 

 
Do you think that the granting of candidate 
status has impact to Macedonia's political 
stability? 

 yes 
 rather yes 
 I do not know  
 no 
 rather not 

 
Do you think that Macedonia should first 
become a member of NATO and then EU 
member? 

 yes 
 rather yes 
 I do not know 
 no 
 rather not 

 
Are there any criteria that candidate state 
must fulfill to become a member state? If 
yes, write which.  
Answer:       

 Zdroj: Gogole.com [online], 2012b, vlastní zpracování 
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Příloha 5 
Questionnaire for graduate work – 2. část

Sex 
 female 
 male 

 
 
Nationality 
Answer:       
 
Education 

 basic 
 secondary 
 secondary with GCE 
 university 

 
 

Age 
 15 - 25 years 
 26 - 35 years 
 36 - 45 years 
 46 - 55 years 
 56 - 65 years 
 65 years and over 

 
 
Employment 

 student 
 employed 
 unemployed 
 pensioner 
 other       

 
Zdroj: Gogole.com [online], 2012b, vlastní zpracování 
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Příloha 6 
Obchodní výměna ČR – Makedonie/FYROM (v tis. EUR) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Businessinfo.cz [online], 2012c. 


