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Vážené dámy a pánové,

akademický rok se již rozběhl naplno, prázdniny 
jsou daleko za námi a časové defi city tlačí stále více, 
přesto se můžete prostřednictvím nového Bulletinu 
Centra pro lidská práva a demokratizaci dozvědět 
o novinkách ze světa lidských práv. Jsme rádi, že 
zahajujeme lehkou sebechválou. V září 2012 se po 
účasti na konferenci The Association of Human Ri-
ghts Institutes (AHRI) naše Centrum stalo členem 
této prestižní sítě, která sdružuje více než čtyřicítku 
lidskoprávních institutů z různých částí světa, včetně 
špičkových pracovišť působících při London School 
of Economics and Political Science, v Essexu, No-
ttinghamu, Maastrichtu, Kodani, Grazu, Vídni, Ga-
lway, Oslu a tak dále. Posláním AHRI je podporovat 
výzkum a vzdělávání na poli lidských práv, čímž se 
mise AHRI a cíl Centra protnuly. 

Lukáš Hoder po návratu z elitní Georgetown Law 
přijal roli hosta na slovutném tuzemském blogu Jiné 
právo a jeden z jeho příspěvků se před nedávnem oct-
nul i v příloze Lidových novin nazvané Orientace. 

Aktuální otázky lidských práv

www.iips.cz   9. číslo, IV. ročník, září 2012

Rádi bychom vás rovněž upozornili na publikační 
počin členů Centra Lindy Janků, Huberta Smekala 
a Kataríny Šipulové, které doplnil student matema-
tiky z univerzity v Oxfordu Jozef Janovský. Článek, 
jenž vyšel v časopise Středoevropské politické stu-
die (ke stažení zdarma na adrese www.cepsr.com), 
mapuje mezinárodní lidskoprávní závazky České re-
publiky a diskutuje, nakolik ČR plní svou hlasitě do 
světa vytrubovanou roli lidskoprávně svědomitého 
státu. 

V aktuálním čísle Bulletinu si vedle reportáže z kon-
ference AHRI a pojednání Lukáše Hodera o stavu 
lidských práv v boji USA proti terorismu můžete 
elektronicky nalistovat například zprávu Terezy 
Doležalové o zajímavém nástroji k vylepšení stavu 
demokracie nebo analýzu Miroslava Knoba o pro-
blémech ODS s kvalitou vnitrostranické demokracie.

Zajímavé počtení v Bulletinu přeje 
za Centrum pro lidská práva a demokratizaci
Hubert Smekal.
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Jak se rokovalo o lidskoprávních reformách v 
OSN na konferenci ve Vídni

Zuzana Melcrová, Miroslav Knob

Reforma systému ochrany lidských práv v rámci OSN je 
tématem, které zůstává aktuální již několik let. Součas-
nému systém je mimo jiné vytýkáno, že jednotlivé výbo-
ry pro ochranu lidských práv ustanovené mezinárodními 
smlouvami v rámci OSN (tzv. treaty bodies) pracují podle 
rozdílných procedurálních pravidel nebo že rozhodnutí 
těchto výborů ohledně individuálních stížností nejsou 
pro členské státy právně závazná, a proto ani vykonatel-
ná v rámci vnitrostátní jurisdikce. 

Na celém reformním procesu spolu s vytvářením návrhů 
a doporučení OSN se podílí řada institucí a mezinárod-
ních entit, jako je např. EU, akademické instituce či orga-
nizace zabývající se lidskými právy. V rámci tzv. COST 
Action ISO702 [1] nazvané „Role EU v lidskoprávní re-
formě OSN“ se do reformních snah formou doporučení 
směřovaných k EU i OSN zapojilo i několik lidskopráv-
ních center v Evropě, přičemž většina z nich je součástí 
Asociace lidskoprávních institutů (Association of Human 
Rights Institutes, dále jen „AHRI“). 

Letošní konference pořádaná AHRI ve dnech 10. až 12. 
září byla tedy z velké části věnována právě prezentaci 
výstupů projektu COST odborné veřejnosti, dále reformě 
systému ochrany lidských práv v rámci OSN a roli EU 

v tomto procesu. Součástí konference byl také tzv. PhD 
trénink, na němž mohli doktorští studenti z různých zemí 
Evropy prezentovat ostatním dosavadní výsledky svého 
disertačního projektu a následně vyslechnout připo-
mínky a náměty z odborného publika. V závěrečný den 
konference se konalo i tradiční každoroční shromáždění 
všech členů sítě AHRI.

Naše Centrum pro lidská práva na konferenci AHRI vy-
slalo dva své členy, jejichž hlavním úkolem bylo prezen-
tovat přihlášku Centra do této sítě. Delegáti Centra však 
využili příležitosti být přítomni na všech třech dnech 
konference, proto vám v následujících řádcích mohou 
zprostředkovat své zážitky a postřehy.

Konference se konala na malebném zámku Wilhelminen-
berg na kraji Vídně a částečně také na Akademii věd, 
instituci, která sídlí ve vkusně moderně zrekonstruované 
budově přímo v srdci města. 

První den konference probíhal na Akademii věd a byl 
věnován jednak příspěvkům týkajícím se pohledu vybra-
ných aktérů na lidskoprávní reformu OSN a jednak shr-
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nutí předběžných návrhů ohledně této reformy, které vy-
ústily z výše uvedeného projektu COST. V dopoledních 
hodinách bylo možné vyslechnout např. řeč Kyung-wha 
Kang, zástupkyně Vysokého komisaře OSN pro lidská 
práva, či prezentaci Engelberta Theuermanna, předse-
dy pracovní skupiny pro lidská práva v rámci Rady EU. 
Následovala panelová diskuse řízená Manfredem Nowa-
kem, jedním z nejvýznamnějších odborníků na proble-
matiku lidských práv. V rámci odpoledního bloku byly 
představeny výše uvedené výstupy COST Action. Mezi 
nejdůležitější doporučení ze strany jejich zpracovatelů 
patří např. výzva vůči členským státům, aby v souladu 
se svými mezinárodními závazky ustanovily vnitrostát-
ní instituce, jimž má být svěřen dozor nad dodržováním 
a ochranou lidských práv v daném státě (dále také „ná-
rodní lidskoprávní instituce“). Zároveň by měla být pod-
pořena spolupráce mezi těmito institucemi napříč EU, 
přičemž Rada, Komise i Evropský parlament by je měly 
konzultovat ohledně důležitých lidskoprávních otázek a 
směřování politiky EU v oblasti lidských práv. Dalším 
velmi důležitým a kontroverzním návrhem ze strany ře-
šitelů projektu COST bylo ustanovení Světového soudu 
pro lidská práva, čímž by došlo ke sjednocení proce-
dur vyřizování individuálních stížností podávaných k 
jednotlivým smluvním výborům v rámci OSN. Soud by 
zároveň vydával rozhodnutí vybavená závazností vůči 
členským státům. 

Druhý den se konference přesunula na zámek Wilhel-
minenberg, kde probíhaly PhD tréninky. Doktorandi 
měli možnost představit své disertační práce a získat 
kritickou zpětnou vazbu. Tematicky pestré příspěvky 
pocházely snad ze všech oblastí lidských práv – od pro-
blematiky trestu smrti v Indii až po snahu o integraci 
Romů na Slovensku. 

Řešitelé COST Action se během dne vě-
novali dopracování fi nální podoby do-
poručení ohledně lidskoprávní reformy 
OSN, přičemž jejich setkání byla samo-
zřejmě neveřejná. Závěrem dne pak byla 
recepce na vídeňské radnici, která byla 
doprovázena živou hudbou a majestátní 
atmosférou historické budovy radnice. 

Středa byla jakožto poslední den kon-
ference věnována jednak shromáždění 
AHRI, které se koná každoročně za-
čátkem září, a dále prezentaci koneč-
ných doporučení a výstupů projektu 
COST. Shromáždění AHRI probíhalo 
v přátelském duchu a připravilo pro de-
legáty Centra poměrně přívětivou a po-
zitivně naladěnou půdu pro prezentaci 
přihlášky. Celý proces byl nad očekávání 

rychlý a Centrum se tak během deseti minut diskuse 
oficiálně stalo členem této mezinárodní sítě lidsko-
právních inst itutů. 

V odpoledním bloku přednesli své příspěvky zástupci tří 
pracovních skupin, které se v rámci COST Action vy-
tvořily. První pracovní skupina byla vedena Manfredem 
Nowakem a věnovala se otázkám reforem lidskopráv-
ních mechanismů OSN. Druhá pracovní skupina byla 
zasvěcena problematice lidských práv a nástrojů rozvoje             
a v jejím čele stáli Paul Gready a Wouter Vandenho-
le. Třetí skupina byla zastřešena autoritou Wolfganga 
Benedeka a věnovala se rozvoji partnerství na poli 
ochrany lidských práv. Konečná doporučení se v pod-
statě nijak významně nelišila od návrhů prezentova-
ných v prvý den konference. 

Konference byla nabitá mnoha zajímavými postřehy, 
informacemi a návrhy v oblasti ochrany lidských práv        
na mezinárodní i evropské úrovni. Některé z nich mají 
jistě naději na úspěch v praxi, jiné jsou naopak proza-
tím ještě stále příliš kontroverzní na to, aby nalezly do-
statečnou politickou podporu pro svou realizaci. Je však 
důležité, že i tato témata jsou diskutována v rámci odbor-
ných i politických kruhů, protože jedině tak může dojít ke 
skutečně produktivnímu dialogu, jenž doufejme vyústí v 
reformy v oblasti ochrany lidských práv.  

Poznámky

[1] COST neboli European Cooperation in Science and Tech-
nology je jednou z nejdéle existujících iniciativ vytvořených za 
účelem podpory kooperace mezi členskými státy v ob-

lasti vědy a technologie. Pro více informací viz: www.cost.eu/.  
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v Demokratické republice Kongo. Rapp poukazu-
je na podobnost s případem Charlese Taylora, jenž byl 
uznán vinným z podpory a vyzbrojování povstalců v Sie-
rra Leone a nepřímo tak nese vinu na několika trestných 
činech (viz Bulletin 5/2012). Kagame navíc v minulosti 
několika pokusům o trestní stíhání již čelil [2].

Podporu M23 však Kagame razantně popírá, stejně jako 
odmítá kritiku týkající se role Rwandy v konfl iktu v Konž-
ské demokratické republice. Vláda jeho země údajně 
vzpouru v DRC nevyprovokovala a ani ji nepodporuje. 
Podle Kagameho mínění vznikl konžský problém přiči-
něním mezinárodního společenství, jež se neustále vmě-
šuje do vnitřních záležitostí afrických států bez toho, aby 
poskytlo skutečné řešení tamních problémů. 

Je obtížné bez řádného vyšetření posoudit, kde leží ve spo-
ru ohledně zapojení Rwandy do konfl iktu v DRC pravda. 
Problémem západních zemí však obecně zůstává přístup 
k nedemokratickým režimům, jenž se snaží balancovat 
mezi dvěma póly: vidinou zisku, který státům plyne 
ze spolupráce s nedemokratickými režimy, a oddaností 
myšlence lidských práv a stíhání mezinárodních zločinů. 
V tomto případě však ráznější přístup vůči Rwandě kom-
plikuje pocit viny OSN a západních zemí, že nedokázaly 
genocidě ve Rwandě zabránit či ji zastavit již v počátku. 
Teprve čas ukáže, zda se v mezinárodním společenství 
vytvoří dostatečné odhodlání a konsenzus, aby byl vliv 
Rwandy, a tedy i Kagameho, na konfl ikt v Demokratické 
republice Kongo řádně prošetřen a případně i stíhán.

 1) Mezinárodní trestní spravedlnost

Rwandský prezident Kagame čelí kritice i 
možnému stíhání před MTS

Markéta Glacová

Současný rwandský prezident Paul Kagame je bezesporu 
kontroverzní osobnost. Na jednu stranu ho Západ pod-
poruje a oceňuje za zastavení rwandské genocidy a roz-
voj státu (hospodářské úspěchy, zlepšení životní úrovně 
obyvatel atd.), na stranu druhou je však Kagameho režim 
označován za autokratický, tvrdě potlačující opozici, mé-
dia i některá lidská práva. Hlavní kritika se však týká 
rwandského vlivu na situaci ve východní části Demokra-
tické republiky Kongo (DRC). Dle hodnocení expertní 
komise OSN to byla právě Rwanda, která hrála klíčovou 
roli při rozpoutání vzpoury a vytváření 
povstaleckých skupin v sousedním DRC. 
Problematické jsou zejména provincie 
Severní a Jižní Kivu, kde vznikla v le-
tošním roce nová povstalecká skupina 
M23 bojující proti vládě [1]. Na vzniku 
této skupiny měla mít rwandská vláda 
opět podíl a údajně ji podporuje i v sou-
časnosti, a to poskytováním materiální 
a technické podpory či rekrutováním 
nových vojáků. Důvodem má být Kaga-
meho zájem udržet si vliv nad provincií 
Kivu a zajistit si tak pokračující přísun 
fi nancí, který údajně jeho režimu plyne z 
využívání konžského nerostného bohat-
ství. Snaha o kontrolu nad těmito zdroji 
je podstatou celého konfl iktu, jenž vy-
hnal z domovů přes 200 tisíc lidí.

Kagameho vláda je podporována mno-
ha zahraničními spojenci (USA, Velká 
Británie), díky čemuž se z rwandského 
případu stal symbol úspěšnosti meziná-
rodní rozvojové pomoci. Zpochybnění tohoto symbolu a 
rostoucí mezinárodní tlak však tyto státy nutí podporu 
omezovat. Ministerstvo zahraničí USA nedávno Rwan-
dě odepřelo původně plánovanou fi nanční pomoc ve výši 
200 tisíc dolarů, jež nyní přerozdělí na podporu jiných 
zemí. Spojené státy tak tlačí na Rwandu, aby ukončila 
jakoukoli podporu povstaleckých skupin na konžském 
území (viz Bulletin 7-8/2012). Navíc Stephen Rapp, čelní 
přestavitel amerického Úřadu pro globální trestní spra-
vedlnost (Offi ce of Global Criminal Justice), varoval 
koncem července rwandské vysoké představitele včetně 
prezidenta Kagameho, že by mohli čelit trestnímu stíhání 
u Mezinárodního trestního soudu právě pro vyzbrojování 
a podporu vojenských skupin odpovědných za zvěrstva 
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ti učinili obhájci například také před ICTY, ICTR nebo 
Zvláštním soudem pro Sierru Leone (SCSL). V případě 
Zvláštního tribunálu pro Libanon jsou nicméně povaha 
a okolnosti jeho zřízení poznamenány jistou kontroverzí. 

Původně plánované zřízení tribunálu na základě dvou-
stranné smlouvy mezi Libanonem a OSN (podobně jako 
u SCSL) totiž ztroskotalo na chybějící podpoře ratifi kace 
smlouvy libanonským parlamentem a jeho rozhodnutí pak 
bylo nahrazeno rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1757 

(2007) přijaté dle kapitoly VII Charty OSN.

Soud se přiklonil k interpretaci, podle níž je právním zá-
kladem zřízení STL přímo rezoluce Rady bezpečnosti a 
Libanon má tedy, stejně jako všechny ostatní státy, povin-
nost se jí podrobit. Odmítl tak výklad, podle nějž je práv-
ním základem zřízení tribunálu mezinárodní smlouva, k 

jejíž ratifi kaci by namísto libanonského parlamentu dala 
souhlas Rada bezpečnosti. Tím se soud mimo jiné vyhnul nut-

nosti zabývat se argumentací obhajoby ohledně obejití libanon-
ského ústavního práva a znevážení suverenity Libanonu.

Tento závěr není od STL velkým překvapením. Ze dvou 
možných interpretací právní povahy vzniku tribunálu se 

jedná o výklad, který otevírá méně prostoru pro zpochyb-
nění souladu zřízení STL s mezinárodním právem; pro 

postavení tribunálu v rámci mezinárodního společenství 
se zároveň jedná o výklad výhodnější [2].  

Prostor pro kritičtější hodnocení se nicméně otevírá 
u poněkud stroze vyargumentovaného závěru, podle ně-

hož STL není oprávněn k soudnímu přezkumu rozhodnutí 

Poznámky

[1] M23, plným názvem Hnutí 23. března, je vojenská povsta-
lecká skupina operující na východě Demokratické republiky 
Kongo. Skládá se z bývalých rebelů povstalecké skupiny Ná-

rodního kongresu na obranu lidu (CNDP) a v jejím čele stojí 
generál Bosco „Terminátor“ Ntaganda, stíhaný MTS za váleč-
né zločiny a zločiny proti lidskosti.

[2] V roce 2006 byl francouzským soudcem obviněn z účas-

ti na genocidě kvůli údajnému podílu na atentátu na tehdejší 
hlavu státu Habyarimana v roce 1994. V roce 2008 obvinil 
španělský soudce čtyřicet rwandských vojenských důstojníků, 

mezi nimiž jsou také někteří současní čelní představitelé státu, 
z porušování lidských práv  a účasti na genocidě. Kromě toho 
Kagameho účast na genocidě zmínila v roce 2010 také Zpráva 

OSN o násilnostech, k nimž došlo v letech 1998-2003 v oblasti 
Velkých jezer.

Zdroje

- Lynch, C.: Exclusive: U.N. panel says Rwanda behind Con-
golese mutiny, Foreign Policy, 26 June 2012 (http://turtlebay.
foreignpolicy.com/posts/2012/06/26/exclusive_un_panel_

says_rwanda_behind_congolese_mutiny&usg=ALkJrhgxS_
u8s4aX7YO8eFknDso8ms-DXQ).

- McGreal, Ch.: Rwanda’s Paul Kagame warned he may be 
charged with aiding war crimes, Guardian, 25 July 2012 

(http://www.guardian.co.uk/world/2012/jul/25/rwanda-paul-
-kagame-war-crimes).

- Smith, D.: The end of the west’s humiliating affair with Paul 
Kagame, Guardian, 25 July 2012 (http://www.guardian.co.uk/

world/2012/jul/25/paul-kagame-rwanda-us-britain).

Zvláštní Tribunál pro Libanon potvrdil svou 
jurisdikci a legalitu zřízení

Linda Janků

Soudní komora Zvláštního tribunálu pro Libanon (dále 

též STL) vydala 27. července 2012 rozhodnutí, v němž 
potvrdila legalitu zřízení tribunálu a jeho jurisdikci pro 
vyšetření a stíhání pachatelů atentátu na Rafíka Harírí-
ho. Při tomto útoku dne 14. února 2005 zemřelo 19 osob, 
včetně bývalého libanonského premiéra. Rozhodnutí tak 

představuje další krok k realizaci soudního řízení in absentia
proti dosud čtyřem obviněným mužům, jehož zahájení je 
plánováno na 25. března 2013 [1].

Obhajoba vznesla v květnu 2012 námitky zpochybňující 
jurisdikci a legalitu zřízení STL a namítala porušení zá-
kladního lidského práva obviněných být souzen před sou-
dem ustaveným dle práva (established by law). Vznášení 

námitek ohledně jurisdikce není v mezinárodní trestní 
spravedlnosti ničím novým; podobný krok v minulos-
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Rady bezpečnosti ohledně svého zřízení, jak požadova-
la obhajoba. Soudní komora se tak odchýlila od přístupu 
známého jako princip la compétence de la compétence, 
na který se obhajoba ve svých námitkách odvolávala. Ten 

byl použit v rozhodnutí Odvolací komory ICTY v přípa-
du Tadić (a po něm i před jinými soudy včetně Soudního 
dvora EU a Evropského soudu pro lidská práva). Tribunál 
přitom pro svůj závěr neuvedl prakticky žádné argumen-
ty; pouze konstatoval, že rezoluce č. 1757 jej explicitně 

nezmocnila k soudnímu přezkumu rozhodnutí Rady bez-
pečnosti, přičemž dle něj je k takovému přezkumu ze 
všech mezinárodních soudů  potenciálně příslušný pouze 
Mezinárodní soudní dvůr.

Tribunál ve svém rozhodnutí dospěl k závěru, že byl zří-
zen v souladu s právem a obviněným garantuje veškerá 

práva dle mezinárodních lidskoprávních standardů. Po-
dání obhajoby tedy zamítl v plném rozsahu. Proti rozhod-

nutí soudní komory se však obhájci obviněných mohou 
odvolat. Výhledově se tedy zřejmě k výše nastíněným 

tématům vyjádří i Odvolací komora. Ta sice nejspíš nyní 
vydané rozhodnutí potvrdí, avšak lze od ní očekávat, že 
se v odůvodnění pustí do odvážnější mezinárodněprávní 

argumentace než soudní komora prvního stupně.

Poznámky

[1] Obviněnými jsou Salim Jamil Ayyysh, Mustafa Amine 
Badreddine, Hussein Hassan Oneissi a Assad Hassan Sabra, 
všichni spojovaní s hnutím Hizballáh. Prokurátor proti nim 
v lednu 2011 vznesl obvinění, které o několik měsíců později 
doplnil, a to bylo následně 28. června 2011 potvrzeno vyšet-
řujícím soudcem v rámci přípravného řízení. Dle Procesního 
a důkazního řádu tribunálu tak byly splněny podmínky k po-
stoupení do fáze hlavního líčení.

[2] Bývalý předseda STL Antonio Cassesse se přitom dříve 
v rozhovoru vyjádřil ve prospěch interpretace, podle níž je 
právním základem zřízení tribunálu mezinárodní smlouva. 
Ta však dle něj nevstoupila v platnost rozhodnutím Rady 
bezpečnosti, ale konkludentně následkem participace obou 
jejích stran, tedy OSN a Libanonu, na založení tribunálu a 
jeho dalším působení. Blíže viz Janků, L.: Vybrané as-
pekty zřízení Zvláštního tribunálu pro Libanon. In Co-
fola: The Conference Proceedings, Brno 2011.

Zdroje

- Decision of the Defence Challenges to the Jurisdiction and 
Legality of the Tribunal, Special Tribunal for Libanon, Prose-
cutor v. Ayyash, Badreddine, Oneissi & Sabra (STL-11-01/PT/
TC), 27 July 2012.

- Maton, J.: Comment on the STL Jurisdiction Decision, 19 
August 2012 (http://ilawyerblog.com/comment-on-the-stl-ju-
risdiction-decision/).

Lubanga a koncept reparací u MTS

Katarína Šipulová

Ačkoliv jsou reparace a odškodňování obětí nedílnou 
součásti tranzitní spravedlnosti, v rámci činnosti meziná-
rodních trestních tribunálů a soudů se jim věnuje výraz-
ně nižší pozornost. Restorativní větev [1] vyrovnávání 
se s minulými zločiny není totiž typicky spojována se 
snahou o potlačení beztrestnosti a individualizaci odpo-
vědnosti za zločiny, o které tribunály obvykle usilují. Je 
provázána spíše se soudnictvím národním nebo činností 
alternativních prostředků spravedlnosti, jako jsou komise 
pravdy a usmíření, případně  se specializovanými orgány 

a institucemi zřízenými za účelem odškodňování obětí. 
Přesto se však lze s určováním formy, adresátů a pravidel 
udělování reparací v tranzitní spravedlnosti setkat i v ju-
risprudenci mezinárodních orgánů. Nedávné rozhodnutí 
Mezinárodního trestního soudu (MTS) ve věci ze dne 
7. srpna 2012 představuje v mnohých směrech průlom a 
naznačuje, že reparace mají v koncepci trestní spravedl-
nosti nezaměnitelné místo.

Rozsudek MTS navazující na červencové odsouzení 
Thomase Lubangu Dyila za válečný zločin rekrutování 
a  využívání dětských vojáků ve věku pod 15 let vymezil 
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základní zásady přiznávání reparací obětem, které mo-
hou mít velký význam v další rozhodovací činnosti MTS. 
Soud svěřil správu reparací, o které si oběti Lubango-
vých zločinů požádají, do rukou Svěřeneckého fondu pro 
oběti (Trust Fund for Victims). Co je ale důležitější pro 
samotné fungování systému reparací, zdůraznil klíčový 
význam postavení obětí v celém procesu a jejich právo 
vyjádřit a sdělit své požadavky a potřeby. Příjemci pomo-
ci od Fondu by tak dle MTS měly být oběti rekrutování 
dětských vojáků v období od 1. září 2002 do 13. srpna 
2003 – tedy oběti zločinů, jejich rodinní příslušníci, ale 
i jednotlivci, kteří se pokoušeli obětem pomoci a páchá-
ní zločinů zabránit. Rozhodující senát zdůraznil, že ač 
důležitou roli v určování formy reparace budou sehrávat 
věk a pohlaví obětí, nesmí se stát diskriminačním krité-
riem. Reparace musí také ctít zachovávání soukromí 
obětí a s cílem nastolit usmíření usilovat i o rehabilitaci 
bývalých dětských vojáků a o jejich zpětnou integraci do 
společnosti. Právě poslední bod představuje nejcitlivěj-

ší otázku postkonfl iktní rekonciliace – dětští vojáci jsou 
stigmatizováni, vytrženi z vlastních rodinných kruhů 
a postrádají sociální nebo národní identitu.

Svěřenecký fond vytvořený členskými státy Římského 
statutu, který má plnění reparací na starosti, bude ale 
závislý na externích příspěvcích; Lubanga totiž ofi ciálně 
nemá žádný majetek, který by mohl být pro účely fi nanč-
ního odškodnění obětí použit. Reparace přímo od Luban-
gy budou proto symbolického charakteru: podle rozhod-
nutí MTS již samotné odsouzení představuje symbolické 
zadostiučinění, mělo by být ale doplněno omluvou a také 

vzdělávacími programy zaměřenými na odstranění stig-
matizace obětí a vyčlenění bývalých dětských vojáků.

Systém reparací u MTS závisí na defi nici oběti. Článek 
85 Pravidel řízení a dokazování je defi nuje jako fyzic-
ké osoby, které utrpěly poškození v důsledku páchání 
zločinů, na které se vztahuje jurisdikce soudu, případ-
ně organizace a instituce, jejichž majetek, související 
s náboženstvím, vzděláváním, uměním nebo vědou, byl 
poškozen. Význam ustanovení byl dále vyjasněn judi-
katurou samotného MTS. Problematickým se ale často 
stává například požadavek prokazování identity – iden-
tifi kační dokumentace totiž obvykle v konfl iktních pro-
středích zcela absentuje. Utrpěná škoda může být přímá 
(jak fyzická, tak psychická, nebo dokonce materiální) 
nebo nepřímá (když újmu utrpí obzvláště blízká osoba). 

Reparace plní hned několik funkcí, a to nejen směrem 
k jednotlivcům, ale i ke společnosti jako celku, protože 
soustředěním se na oběti a nápravu na nich páchaných 
nepravostí usilují o obnovení poškozených sociálních 
vazeb a odstranění konfl iktních linií. Zvláštností Me-
zinárodního trestního soudu je, že kromě využívání 
Svěřeneckého fondu může udělit reparace i přímo v roz-
sudku vyneseném v rámci trestního řízení, což je model 
u mezinárodních trestních tribunálů značně neobvyklý. 
Rozhodnutí Lubanga bylo první šancí soudu implemen-
tovat reparace v bezprostřední vázanosti ke konkrétní-
mu případu. Nicméně, zdá se, že tento model nebude 
do budoucna schůdnou variantou. Vázání reparací 
na výsledek a ukončení konkrétního trestního řízení 
bude totiž znamenat značný časový posun a pozdržení 
jejich udělení v důsledku dlouhotrvajících procesů. Rov-
něž přísně nastavená kritéria pro klasifi kaci jednotlivců 
jako obětí pro účely reparací se mohou do budoucna stát 
zdrojem dalšího sociálního napětí a v konečném důsled-
ku nesplnit restorativní funkci.

Poznámky

[1] Část tranzitní spravedlnosti zaměřená na odškodňování 
obětí, obnovu původního stavu. 

Zdroje

- Wiersing, Anja: Lubanga and its Implications for Victims 
Seeking Reparations at the International Criminal Court. 
Amsterdam Law Forum, Vol. 4, No. 3, 2012.

- Zyberi, Gentian: First ICC decision on reparations for 
victims in the Lubanga case. International Law Observer, 
11 September 2012 (http://www.internationallawobserver.
eu /2012/09/11/f irst-icc-decision-on-reparations-for-
-victims-in-the-lubanga-case/).
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 2) Evropský systém ochrany lidských práv

Itálii. Žádost však byla zamítnuta. V roce 2005 švýcarský 
federální státní zástupce uzavřel vyšetřování s tím, 
že obvinění vůči panu Nadovi byla neodůvodněná. V ná-
vaznosti na toto rozhodnutí se Nada domáhal, aby jeho 
jméno bylo odstraněno ze seznamu osob, jenž byl sou-
částí nařízení o Tálibánu. Švýcarské orgány včetně sou-
dů však shledaly, že jeho jméno nemůže být z národního 
seznamu smazáno, vyskytuje-li se nadále na seznamu 
Sankčního výboru OSN.

Velký senát Evropského soudu pro lidská práva dospěl 
k závěru, že švýcarské orgány nemohly jednoduše spolé-
hat na závaznou povahu rezolucí Rady bezpečnosti, nýbrž 
v rámci svých pravomocí byly povinny přijmout veškerá 
možná opatření k tomu, aby sankční režim přizpůsobi-
ly individuální situaci stěžovatele. K velkému zklamání 
většiny právníků se však ESLP vyhnul defi nitivní odpo-
vědi na otázku vzájemného poměru mezinárodních zá-
vazků vyplývajících z Charty OSN a z Evropské úmluvy 
o lidských právech. Štrasburský soud sice shle-
dal, že s ohledem na skutkové okolnosti v projednávané 
věci nelze aplikovat postup přijatý v rozsudku Al-Jedda 
proti Spojenému království (stížnost č. 27021/08), v němž 
ESLP formuloval výkladový princip, podle něhož u re-
zoluce OSN nelze předpokládat, že porušuje lidská prá-
va, pokud její znění nesvědčí výslovně o opaku. V pro-
jednávaném případu znění rezoluce explicitně stanovilo 
zákaz cestování, který se s ohledem na seznam přijatý 
Sankčním výborem OSN týkal rovněž pana Nady. Vel-
ký senát ESLP však dospěl k závěru, že Švýcarsko mělo 
jistou volnost, jakým způsobem implementovat příslušné 
rezoluce Rady bezpečnosti.

Co nového ve Štrasburku?

Helena Bončková

Ve sledovaném období od 20. srpna do 20. září Evrop-
ský soud pro lidská práva (ESLP) vydal pouze dvě roz-
hodnutí s nejvyšší důležitostí, obě však stojí za bližší 
pozornost. Zejména zářijové velkosenátní rozhodnutí 
ve věci Nada proti Švýcarsku (stížnost č. 10593/08) bylo 
dychtivě očekáváno řadou lidskoprávně i mezinárodně-
právně zaměřených právníků, neboť ve hře byla otázka 
případné přednosti mezinárodních závazků vyplývají-
cích z Charty OSN před Evropskou úmluvou o lidských 
právech (EÚLP). Druhé významné rozhodnutí ve věci 
James, Wells a Lee proti Spojenému království (stížnos-
ti č. 25119/09, 57715/09 a 57877/09) pro změnu vyvolalo 
značnou nevoli na straně britské vlády a podrobně se mu 
ve svém příspěvku níže věnuje Václav Krajňanský.

Implementace protiteroristických rezolucí Rady 
bezpečnosti OSN ve Švýcarsku

Rozsudek ve věci Nada proti Švýcarsku padl symbolicky 
jedenáct let a jeden den po útocích na newyorské World 
Trade Center z 11. září 2001. Případ je zajímavý už tím, 
že se jím rovnou zabýval velký senát štrasburského sou-
du, což nepochybně svědčí o významu projednávané 
problematiky. Velký senát ESLP jednomyslně dospěl 
k závěru o porušení čl. 8 Úmluvy (právo na respektová-
ní soukromého a rodinného života) a ve spojení s tímto 
článkem shledal též porušení čl. 13 Úmluvy (právo na 
účinný právní prostředek nápravy).

Případ se týkal italského a egyptského státního přísluš-
níka Youssefa Moustafa Nady, jenž od roku 1970 žil 
v Campione dʼItalia – italské exklávě ve Švýcarsku. V 
návaznosti na útoky z 11. září 2001 bylo Sankčním vý-
borem Rady bezpečnosti OSN jeho jméno zařazeno na 
seznam osob spojených s Usámou bin Ládinem a Al-Kái-
dou. Rezoluce Rady bezpečnosti č. 1390 z roku 2002 po-
žadovala, aby těmto osobám bylo znemožněno cestovat. 
Švýcarsko příslušnou rezoluci implementovalo v rámci 
nařízení o Tálibánu tak, že všem osobám uvedeným na se-
znamu zakázalo vstoupit a pohybovat se na jeho území.

V rámci svého pobytu v Londýně byl v roce 2002 pan 
Nada zatčen a deportován zpět do Itálie. Švýcarský kan-
ton Ticino, v rámci něhož se nachází italská exkláva, zá-
roveň Nadu informoval o odnětí povolení překročit švý-
carské hranice. Pan Nada v roce 2004 požádal švýcarský 
imigrační úřad o povolení ke vstupu za účelem lékařské-
ho vyšetření a trestního řízení probíhajícího ve Švýcarsku a 
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Argumentace štrasburského soudu na tomto místě poně-
kud pokulhává, neboť není zřejmé, o jak „velkou“ vol-
nost se má ve skutečnosti jednat, když rezoluce jasně 
stanovily zákaz cestovat včetně seznamu osob, kterých 
se má tento zákaz týkat, tečka. ESLP však v souvislosti 
s čl. 8 Úmluvy shledal, že opatření přijatá švýcarskými 
orgány nebyla přiměřená – švýcarské orgány jednak 
informovaly Sankční výbor OSN o výsledcích vyšetřo-
vání týkajícího se pana Nady se značným opožděním (uči-
nily tak teprve čtyři roky poté), a jednak nevzaly v potaz 
individuální okolnosti jeho případu. S prvně uvedeným 
důvodem lze nepochybně souhlasit, u druhého důvodu 
mi však opět není zřejmé, jakým způsobem mělo Švý-
carsko s ohledem na jasné znění příslušných rezolucí OSN 
vlastně postupovat. Formulace použitá štrasburskými 
soudci v tomto ohledu situaci příliš neosvětluje. Švý-
carsko mělo údajně přesvědčit Soud o tom, že přija-
lo nebo se alespoň pokusilo přijmout veškerá možná 
opatření, která by sankční režim uzpůsobila individuální 
situaci stěžovatele (bod 196 rozsudku).

Mnohem zajímavější je však argumentace ESLP v sou-
vislosti s čl. 13 Úmluvy. Velký senát zde totiž odkázal 
na rozsudek Soudního dvora EU ve věci Kadi a Al Ba-
rakaat (spojené věci C-402/05 P a C-415/05 P). Překva-
pivě však tam formulovaný princip vztáhnul na řízení 
před národními soudy, nikoliv na soudní přezkum před 
štrasburským soudem. Jinými slovy ESLP obdobně jako 
dříve Soudní dvůr EU (srov. bod 299 rozsudku Kadi a 
Al Barakaat) dospěl k závěru, že zásady, kterými se řídí 
mezinárodní právní řád vytvořený v rámci Spojených ná-
rodů, neimplikují, že je vyloučen soudní přezkum přija-
tých opatření z hlediska základních práv. Podle velkého 
senátu ESLP tak švýcarské soudy měly přezkoumat sou-
lad federálního nařízení o Tálibánu s Evropskou úmlu-
vou o lidských právech. Štrasburský soud shledal nedo-
statek účinných právních prostředků nápravy na straně 
švýcarských orgánů a panu Nadovi přiznal 30 000 EUR 
za náklady řízení. Ačkoli velkosenátní rozhodnutí bylo 
jednomyslné, několik soudců k němu připojilo vlastní se-

parátní souhlasná stanoviska.

Situace Romů v Evropě se nelepší

Melanie Phamová

Diskriminace příslušníků nejrůznějších etnik a minorit 
v Evropě zdaleka není vymýcena. Právní úprava se dis-
kriminačnímu chování snaží předejít za použití bezpočtu 
smluv, úmluv a předpisů na všech úrovních, počínaje ná-
rodní, přes evropskou až po mezinárodní. Přesto k ne-
rovnému zacházení s určitými skupinami lidí stále do-

chází. V kontinentálním prostředí, zejména pak v Evropě 
střední a východní, patří mezi nejpostiženější menšiny 
Romové. Za poslední měsíce se u nás i v zahraničí ode-
hrálo několik incidentů, které stále svědčí o nedostatečné 
integraci Romů mezi většinové obyvatelstvo. Ať už 
je špatná situace Romů příčinou diskriminace, nebo na-
opak jejím následkem, jejich neutěšená pozice by měla 
být varovným signálem před možným budoucím vývo-
jem a současně připomenutím, že i v rozvinutých zemích 
je stále co zlepšovat.

V červnovém Bulletinu jsme čtenáře informovali o dvou 
úspěších romských stěžovatelů u Evropského soudu pro 
lidská práva proti Slovensku, v lednovém čísle jste pak 
mohli nalézt článek o segregačních tendencích sloven-
ského školství proti romským školákům. Nepřiměřené 
oddělování žáků do etnicky rozdělených tříd na základní 
škole odsoudil prešovský soud. Segregace má za násle-
dek zejména zhoršení budoucího uplatnění dětí, jelikož 
třídy, do kterých jsou zařazovány, jsou primárně orien-
tované na žáky s lehčí mentální retardací, tedy pro ně 
nedostatečné. Jeden rozsudek však samozřejmě segregaci 
neodstraní. Mnoho romských dětí nastoupilo do speciali-
zovaných tříd také od letošního září, jejich rodiče s tím i 
přes svůj nesouhlas mnoho nesvedou. Děti se tak nedob-
rovolně dostávají do proudu, který je ve většině případů 
opět strhne do spárů chudoby a marginalizace. Mnoho 
rodičů si však budoucí bezvýchodnou situaci svých dětí 
uvědomuje a angažují se a spolupracují s některými ne-
vládními lidskoprávními organizacemi [1]. Segregaci 
dětí již na základních školách ostatně nemusíme hledat 
daleko, Evropský soud pro lidská práva judikoval v roce 
2007 porušení zákazu diskriminace v právu na vzdělání 
ve známém případu D.H. a ostatní proti České republice [2].

Romské ghetto v Ostravě

Česko zažilo svých pár pochybných lidskoprávních mo-
mentů i v srpnu tohoto roku. Hojně medializovaným 
se stal případ ostravské komunity Romů pronajímající 
si byty v několika budovách, které dle názoru majitele 
nemovitosti včetně názoru stavebního úřadu byly ne-
vhodné, ba dokonce nebezpečné k bydlení. Pozornosti 
se případu dostalo díky nedostatečnému náhradními 
bydlení, které bylo nabídnuto, a zejména kvůli od-
mítavému přístupů nájemníků byty vyklidit [3]. Ze 
strany nájemníků padlo několik prohlášení o rasi-
stickém podtextu celé akce. Amnesty Internatio-
nal dokonce spolu s Evropským centrem pro práva 
Romů požádala místní autority o přezkoumání pří-
padů a o posouzení, zdali neexistuje jiné výcho-
disko. Diskriminační chování pronajímatele však 
do této doby zjištěno nebylo. Pro bydlení nevhodné 
budovy jsou rodinami stále obývány.
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Nucené vystěhování Romů

Násilné či minimálně pochybné nucené vystěhování 
Romů se v posledních letech několikrát událo i ve Francii 
a Itálii. V obou zemích bydlí přistěhovavší Romové často 
v nepovolených táborech či ghettech – místech vrcholný-
mi politiky mnohdy označovaných za zdroje kriminality. 
Francouzští Romové byli několikrát bez řádného varová-
ní a nabídnuté alternativy bydlení nuceni se z osad vy-
stěhovat. Vždy se jako důvody uváděly špatná hygiena a 
celkové často nebezpečné podmínky pro život v daných 
místech. Romové si tedy museli hledat jiné místo k žití, 
ačkoliv jejich potomci už kupříkladu navštěvovali místní 
školy. Amnesty International situaci podrobně sleduje a 
vyzvala politiky k přijetí zákona, který by zabránil poru-
šování lidských práv v případě nuceného vystěhování [4]. 

Situace v Itálii je obdobná. Dokonce zde existoval tzv. 
„Nomad emergency“ zákon, který v pěti italských re-
gionech svěřil místním úřadům speciální pravomoc tý-
kající se romského osidlování. Zákon byl ale nejvyšším 
správním soudem označen za protiprávní a jako takový 
zrušen v listopadu minulého roku (zákon byl účinný tři a 
půl roku) [5]. Itálie bývá pro časté nucené vystěhovávání 
z romských osad kritizována za nerespektování řady me-
zinárodních úmluv. Obrat k lepšímu může kromě zruše-

ní výše zmíněného zákona signalizovat i nová tendence 
římského soudu, který zohlednil výzvy místní nevlád-
ní organizace proti přemisťování Romů do osady la 
Barbuta. Segregovaná osada La Barbuta byla určena 
speciálně pro vystěhované Romy, nachází se ale dale-
ko od města, což s sebou přináší také špatnou dostup-
nost veškerých služeb [6].

Poznámky

[1] A class apart – Slovakia’s segregation of Romani students: 
Children Demand Dignity Discrimination Economic, Social 
and Cultural Rights Country: Slovak Republic Region: Euro-
pe And Central Asia Campaigns: Demand Dignity. Amnesty 
International [online]. 31.8.2012 [cit. 2012-09-23]. Dostupné z: 
http://www.amnesty.org/en/news/class-apart-slovakia-s-seg-
regation-romani-students-2012-08-31.

[2] Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 
13. listopadu 2007 ve věci D.H. a ostatní proti České republi-
ce, Velký senát, stížnost č. 57325/00.

[3] RUMANOVÁ, Jolana a ČTK. Nehneme se odsud, vykřikují 
Romové, kteří se mají odstěhovat z ghetta v Ostravě. IHNED.
cz [online]. 3.8.2012 [cit. 2012-09-23]. Dostupné z: http://zpra-
vy.ihned.cz/c1-56893810-nehneme-se-odsud-vykrikuji-romo-
ve-kteri-se-maji-odstehovat-z-ghetta-v-ostrave.

[4] France must commit to ending forced evictions of Roma. 
Amnesty International: De-
mand Dignity Discriminati-
on Country: France Region: 
Europe And Central Asia 
Campaigns: Demand Dig-
nity [online]. 21.8.2012 [cit. 
2012-09-23]. Dostupné z: 
http://www.amnesty.org/en/
news/france-must-commit-
-ending-forced-evictions-ro-
ma-2012-08-21.

[5] Italy: Leave “Nomad 
Emergency” in the Past: Joint 
Statement with Associazio-
ne 21 luglio, ASGI, Amnesty 
International, and Open Soci-
ety Justice Initiative. [online]. 
11.5.2012 [cit. 2012-09-23]. 
Dostupné z: http://www.hrw.
org/news/2012/05/11/italy-lea-
ve-nomad-emergency-past. 

[6] Italy’s Roma still seg-
regated and without pro-
spects. Amnesty Internati-
onal [online]. 12.9.2012 [cit. 
2012-09-23]. Dostupné z: 
http://www.amnesty.org/en/
news/italy-s-roma-still-se-
gregated-and-without-pro-
spects-2012-09-12.
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ho soudce) shledal porušení práva na svobodu a osobní 
bezpečnost (čl. 5 odst. 1 Úmluvy), přičemž stěžejním dů-
vodem byla faktická nemožnost vězněných ovlivnit své 
možnosti prokázat připravenost k propuštění, spojená s 
nejistotou ohledně budoucího držení ve vězení. Vězňů s 
již překročeným tarifem je nyní v Británii více než 3 500, 
tudíž vyhovění rozsudku štrasburského soudu si vyžádá 
opatření systémového charakteru.

Podle ESLP mohou časově neomezené tresty 
porušovat lidská práva

Václav Krajňanský

Evropský soud pro lidská práva 18. září 2012 v rozsud-
ku ve věci James, Wells a Lee v. Spojené království
(č. 25119/09, 57715/09 a 57877/09) shledal, že některé 
případy britských odsouzení k pobytu ve vězení byla v 
rozporu s lidskými právy.

Základním problémem je britský 
institut nezastropovaných trestů 
(indeterminate sentences), který 
umožňuje odsoudit pachatele 
k odnětí svobody na neurčitou 
délku. Při jeho vydání soudce 
pouze doporučí tzv. minimální 
tarif, před jehož uplynutím ne-
může dojít k propuštění vězně. 
Oproti fi xně stanoveným roz-
sudkům jsou v těchto případech 
vězni drženi za mřížemi, dokud 
nejsou schopni prokázat, že již 
nepředstavují hrozbu pro spo-
lečnost. To může vězeň udělat 
prostřednictvím absolvování 
různých druhů kurzů, na je-
jichž pořádání ovšem britské 
vězeňství nesehnalo dostatek 
financí.  Tím se vězňům zne-
možnilo prokázat svou připra-
venost k propuštění, přestože 
již byli za mřížemi dlouhou 
dobu přes tarif.

Tento systém trestů již v samotné 
Británii od svého zavedení v roce 
2003 prošel změnami a uvažuje 
se i o jeho kompletním zrušení. 
Je však nadále terčem kritiky 
včetně té od Sněmovny lordů, 
která se případy odsouzených 
zabývala. I přes konstatovaný 
nedostatek zdrojů k zajištění 
přístupu ke kurzům však hor-
ní komora parlamentu nakonec 
shledala, že věznění stěžova-
telů nemůže být považováno za 
arbitrární, jelikož nebyl přetržen 
vztah mezi vězněním a samotný-
mi důvody pro uvěznění. ESLP 
nyní v rozsudku jednohlasným 
hlasováním (včetně britské-
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Parlamentní volby v Bělorusku opět označeny 
za nedemokratické a nesvobodné

Kristina Horňáčková

Běloruské parlamentní volby, které se uskutečnily v ne-
děli 23. září 2012, probíhaly opět podle klasického scé-
náře. Vláda se snažila umlčet sympatizanty opozice, ti 
naopak vyzývali k bojkotu voleb, přesto však byla vo-
lební účast ofi ciálně vysoká a do křesel usednou pouze 
provládní poslanci.

Jak uvádí organizace Amnesty International, vládní síly 
přikročily k preventivnímu zatýkání protivládních akti-
vistů již začátkem září. Akce byla zaměřena na přízniv-
ce opozice a novináře s cílem zamezit šíření informací o 
protivládních pochodech a účasti na nich. Bělorusko tak 
pokračuje v represích vůči opozici, jež v zesílené míře 
trvají od prezidentských voleb v roce 2010. Po těch ná-
sledovala vlna masových demonstrací, které byly tvrdě 
potlačeny. 

Protesty se ostatně očekávají i nyní, po zveřejnění ofi -
ciálních výsledků. Na jejich základě se do parlamentu 
nedostal jediný zástupce z opozičních stran, čímž pokra-
čuje trend parlamentu bez opozice, který trvá od roku 
2004. Přestože ofi ciálně volební účast dosáhla nece-
lých 75 %, opozice tvrdí, že ve skutečnosti se jedná o 
mnohem menší číslo. Ofi ciální zprávu volební komise 
označili vůdci opozice za podvod, a to nejen z důvodu, 

 3) Mezinárodní politika a lidská práva

že byla vydána již před uzavřením volebních místnos-
tí. Na další problémy upozornili i mezinárodní volební 
pozorovatelé Organizace pro bezpečnost a spolupráci 
v Evropě. „Volby nebyly kompetitivní už od začátku,“ 
uvádí předběžná zpráva OBSE, „a nemohou tedy být 
označeny za svobodné a demokratické.“

Průběh voleb odsoudili ve společném prohlášení i Vysoká 
představitelka EU Catherine Ashton a komisař pro rozší-
ření Štefan Füle, když jej označili za další promarněnou 
šanci uspořádat volby v souladu s mezinárodními stan-
dardy. Ministři zahraničních věcí EU budou o Bělorusku 
jednat na setkání v říjnu, přičemž se očekává, že se 
na pořad jednání dostane i revize sankcí uvalených na 
Bělorusko po posledních prezidentských volbách.

Zdroje

- Amnesty International. Belarus: Opposition under attack 
amid growing boycott of election. 20. září 2012. (http://www.
amnesty.org/en/news/belarus-opposition-under-attack-amid-
-growing-boycott-elections-2012-09-20).

- Karmanau, Y. Belarus Elects Entirely Pro-Government Par-
liament. 24. září 2012. (http://abcnews.go.com/International/
wireStory/belarus-elects-parliament-tainted-vote-17306737#.
UGGYVLTmr-B)

- OSCE. Statement of preliminary findings and conclusi-
ons. 24. září 2012. (http://www.osce.org/odihr/electi-
ons/93975).
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Guantánamo už nikomu moc nevadí 

Lukáš Hoder

Jedním z hlavních dilemat boje s mezinárodním teroris-
mem poslední dekády byl konfl ikt mezi svobodou a bez-
pečností. Tedy otázka, jak moc lidská práva omezíme v 
zájmu zajištění bezpečí. Jaký je v současnosti stav této 
debaty v USA? Lidskoprávní aktivisté sice před Nejvyš-
ším soudem USA vyhráli případy jako Rasul a Boumedi-
ene, věznice na Guantánamu však stojí dál a už to vlast-
ně ani nikomu moc nevadí. Jack Goldsmith, profesor na 
Harvard Law School a bývalý vysoce postavený právník 
Bushovy administrativy, v tomto zdánlivě paradoxním 
vývoji vidí nejdůležitější lekci amerického ústavního 
práva poslední dekády.

Prezidentský synoptikon

Zdá se, že na začátku druhé dekády války proti tero-
rismu dosáhla americká odborná i laická veřejnost jis-
té rovnováhy v debatě ohledně boje s radikály. Mučení 
zůstává tabu, teroristé mají nárok na lidské zacházení a 
spravedlivý proces, ale dlouholeté držení těch (údajně) 
nejnebezpečnějších teroristů bez soudu a procesy před 
vojenskými komisemi jsou již zřejmě akceptovány. Mezi 
komentátory této rovnováhy se nedávno se svou knihou 
a články přidal i Jack Goldsmith. [1]

Goldsmith během své přednášky na Georgetown Law 
na jaře 2012 představil svůj koncept „prezidentského 
synoptikonu“, který vyjadřuje, jak moderní technologie 
(internet, kamery, odposlechy) vytvořily jistou rovno-
váhu sil mezi teroristy, vládou a občany. Teroristé sice 

díky technologiím získali mnoho možností, jak na své 
cíle útočit, ale vlády mají také nové způsoby obrany, při-
čemž jsou zároveň kontrolovány ze všech stran, jestli své 

moci nezneužívají. Goldsmith takto ilustruje neustálé vy-
važování v rámci amerického politického systému, který 
se po mimořádném posílení exekutivy za Bushovy první 
administrativy opět stabilizoval již během jeho druhého 
funkčního období, takže Obamovi již nezbylo tolik dé-
monů, proti kterým by mohl bojovat.

Guantánamo je ok

Situace je nicméně komplikovanější, co se týče vojen-
ských komisí určených pro souzení teroristů a dlouhodo-
bých detencí lidí bez jejich formálního obvinění. Zdá se, 
že po čtyřech letech vládnutí Obamovy administrativy 
nejen americká politická a právní elita, ale i mezinárodní 
společenství akceptovalo používání těchto institutů pro 
dlouhodobý boj s terorismem. Hlavní argument Goldsmi-
the je ostatně ten, že k novému konsensu přispěli i liberá-
lové a obhájci lidských práv jako Michael Ratner. Ti však 
svůj boj po deseti letech považují za prohraný.

Lidskoprávní aktivisté na jedné straně vyhráli případy 
před Nejvyšším soudem USA jako Rasul a Boumediene, 
které vedly k propuštění asi 700 z původních 900 vězňů 
na Kubě a soudy navíc stanovily přísné podmínky pro 
vojenské komise či tvrdé standardy práva na spravedlivý 
proces. Výsledkem však na druhé straně nebylo zruše-
ní Guantánama, ale jeho legalizace a legitimiza-
ce. Jak uvedl soudce Kennedy v rozhodnutí Nejvyššího 
soudu v případu Boumediene, ve kterém označil původ-
ní Bushův zákon o vojenských komisích za protiústavní: 
„Naše rozhodnutí nepodrývá pravomoci exekutivy jakož-
to vrchního velitele vojsk. Naopak, výkon těchto pravo-
mocí je obhájen, nikoliv nahlodán, když jsou potvrzeny 
soudní mocí.“ Po jedenácti letech války proti terorismu 
tak na Kubě zůstává až 170 vězňů bez soudního procesu 
nebo obvinění, někteří jsou souzeni vojenskými komise-
mi a dalších asi 2000 vězňů je drženo v Afghánistánu. 

Tento text vychází z článku pro Jiné právo, viz http://jinepravo.
blogspot.cz/2012/09/nejdulezitejsi-lekce-americkeho_2992.
html. Tam také v diskusi najdete některá aktuální upřesnění 
ohledně osudu vězňů, zahraničních základen CIA a kritiku 
Goldsmithovy argumentace od Ľubomíra Majerčíka.

Poznámky

[1] Viz Jack Goldsmith, The Great Legal Paradox of Our Time: 
How Civil Libertarians Strengthened the National Security State, 
The New Republic, http://www.tnr.com/article/politics/101561/
guantanamo-bay-prison-obama?page=0,1. A dále i kniha Power 
and Constraint: The Accountable Presidency After 9/11, http://
www.amazon.com/Power-Constraint-Accountable-Presidency-

-After/dp/0393081338.
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User-friendly legislativa

Tereza Doležalová

Zákony přístupné všem, přehledně a v plném znění. 
Takto jednoduše by bylo možné popsat myšlenku stojící 
za počinem německého „geeka“ a aktivisty propagujícího 
otevřenost dat Stefana Wehrmeyera. Tento 24letý student 
informatiky pod názvem Projekt Bundesgit v srpnu zpří-
stupnil německou legislativu na GitHubu[1], celosvětově 
používané a otevřené internetové platformě pro sdílení 
zdrojového kódu a správu jeho verzí. 

Zákony odhlasované Bundestagem jsou převzaty z ofi ci-
álního XML zdroje, novelizace téměř automaticky zapra-
covány a každý tak má přístup ke konsolidovanému znění 
zákonů. Kdokoliv má také možnost na zákonech ve své 
odkloněné verzi pracovat, konkrétní část například změ-
nit a požádat o zapracování provedených změn do verze 
hlavní. Tento proces je samozřejmě zatím pouze příleži-
tostí k rozproudění veřejných online diskusí nad možnými 
změnami, které v současnosti navrhují převážně neziskov-
ky, nicméně ukazuje cestu, jakou by se moderní legisla-
tivní procesy mohly ubírat. Jak však sám autor projektu 
v exkluzivním rozhovoru poskytnutém Centru pro lidská 
práva a demokratizaci zdůraznil, jeho nápad, ač byl mož-
ná jako jeden z mála podobných zatím zrealizován, není 
příliš originální. 

Představou dokonalejšího systému tvorby a zveřejňování 
zákonů se totiž dle něj zaobírá mnoho vývojářů, kteří kaž-
dý den pracují s nástroji, jež by za tímto účelem mohly být 
jednoduše použity. A není se čemu divit. Za situace, 
kdy zákony často novelizují jiné a nejaktuálnější konso-
lidovaná znění jsou mnohdy přístupná pouze buď skrze 
proprietární a placený software, o jehož existenci právní 
laikové ani neví, nebo formou opět komerčně vydávaných 
sbírek, by podobnou platformu jistě uvítala i česká veřej-
nost. To ostatně dokazují i posty na českém právním blo-
gu Jiné právo[2]. Transparentnější by mohla být i samotná 
tvorba zákonů, ať už díky informacím o konkrétním auto-
rovi té které části zákona, jež by bylo možné automaticky 
ukládat, nebo jednoznačnému označení částí pozměňo-
vacích návrhů, jež byly či nebyly zapracovány. Bylo by 
tak možné eliminovat nepřehlednost vypořádacích doku-
mentů, z nichž mnohdy není jasné, jak konkrétně bude 
připomínka „zapracována“, nebo situace, kdy například 
úředník Ministerstva vnitra do zákona o zdravotnictví 
zakomponuje zákaz zveřejňování platů veřejných činitelů, 
aniž by veřejnost znala jeho jméno a mohla jej za to činit 
odpovědným.

Proč se svět legislativy, dle slov Stefana Wehrmeyera, za-
sekl v 50. letech a dosud se brání jakýmkoliv ponaučením, 
jež by mohl získat z modelu open-source, tedy veskrze de-
mokratického vývoje softwaru, je možné se jen konspira-

tivně dohadovat. Přitom procedura schvalování navrhova-
ných změn zvolenou autoritou, která nad projektem dohlíží 
a změny zapracovává, stejně jako zveřejňování veškerých 
dat o vývoji a těch, kdo se na něm podílí, by měla být legis-
lativnímu procesu v občanské společnosti vlastní. Principy 
a nástroje, jež by bylo možné použít jako inspiraci, existují. 
Transparentnější procesy a zákony by však možná mohly 
nejen ušetřit čas aktivním žadatelům o uplatnění práva na 
informace, ale i ohrozit živobytí formalistických právníků, 
lobbistů a dalších, kteří ze současné situace těží. 

Svět se nicméně nezadržitelně otevírá, lidé aktivizují a 
hlasy volající po co největší participaci na rozhodování o 
věcech veřejných se stávají důraznějšími. Množí se napří-
klad projekty bojující s novodobou zbraní mocných – ne-
srozumitelnými právnickými texty a neprůhlednými legis-
lativními procesy. Projekt Bundesgit, na jehož vznik přes 
Stefanovu výzvu ke spolupráci německá vláda nijak neza-
reagovala, je jedním z příkladů. Dalším může být taktéž v 
srpnu spuštěný projekt ToS;DR [3], zpřehledňující a objek-
tivně hodnotící smluvní podmínky internetových služeb z 
hlediska ochrany soukromí a vstřícnosti pro uživatele. Je 
zřejmé, že tyto projekty jsou jen prvními vločkami v při-
cházející lavině. Otázkou je, zda se ji mocní či vládnoucí 
pokusí zastavit nebo spíše pochopit a svézt se na ní vstříc 
změnám.

Poznámky

[1] Viz https://github.com/bundestag/gesetze.

[2] Viz např. Pavel Molek, Opět k nahotě císařově…, Jiné právo, 

4. února 2008, http://jinepravo.blogspot.de/2008/02/jak-zlepit-

-esk-prvn-informan-systmy.html nebo Zdeněk Khün, Jak zlepšit české 

právní informační systémy?, Jiné právo, 23. února 2008, http://jinepra-

vo.blogspot.de/2008/02/jak-zlepit-esk-prvn-informan-systmy.html.

[3] Viz http://tos-dr.info/.
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Letní škola „Evropský systém ochrany 
lidských práv“

Lidskoprávní networking na německo-polských 
hranicích

Tereza Doležalová

Dva týdny plné přednášek, seminářů a příprav na simulo-
vané soudní jednání, VIP prohlídka německého parlamen-
tu a samozřejmě každovečerní networking. Zhruba takto 
by bylo možné shrnout náplň letní školy, kterou 
od 9. do 22. září pořádala Evropská univerzita Viadrina 
ve Frankfurtu nad Odrou[1] a jíž se zúčastnilo přes 
60 nadšenců z 30 zemí.

Čtrnáctý ročník letní školy věnující se evropskému sys-
tému ochrany lidských práv a samozřejmě nejvíce judi-
katuře Evropského soudu pro lidská práva (dále ESLP) 
se docela vydařil. Jako každoročně organizátoři zajistili 
zajímavé přednášející z Aberystwythu, Utrechtu, Barce-
lony či Rotterdamu, stejně jako i mezinárodní skupinu 
účastníků, v níž kromě Evropanů nechyběli ani Brazilci, 
Nepálci, Pákistánci, Rwanďané či Íránci. Celý program, 
strukturovaný do dvou dopoledních přednášek a na ně 
navazujících odpoledních seminářů, se tak nesl v duchu 
výměny zkušeností a názorů na lidská práva jako tako-
vá. Přednášky samotné byly různorodé, nicméně obecně 
řečeno se každý vyučující zaměřil na jeden z článků 
evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních 
svobod, interpretoval jej a následně uvedl nejvýznamnější 
případy rozhodnuté ESLP. 

Tomuto schématu se několik sho-
dou okolností nejzajímavějších 
přednášek vymykalo. Například 
přednáška o fi lozofi ckém poza-
dí lidských práv profesora Chrise 
Hardinga z Aberystwythu, který 
pro samé kladení otázek zapomněl 
hlídat čas, takže odpovědí jsme se 
již nedočkali; představení činnosti 
Agentury EU pro základní práva 
doktorem Jonasem Grimhedenem, 
který mnohé nadchnul metodami 
přesvědčivého a srozumitelného 
prezentování složitých dat; či his-
torky ze zákulisí procesu institu-
cionalizace ochrany lidských práv 
na půdě OSN vyprávěné charisma-
tickým profesorem Pablem Alcara-
zem z Barcelony. 

Vyvrcholením letní školy pak 
bylo simulované soudní jednání 

ESLP, při němž mohly být využity všechny nabyté zna-
losti. Účastníci si tak vyzkoušeli napsat stížnost k ESLP, 
za pomoci judikatury ESLP obhájit pozici státu obviněné-
ho z porušování lidských práv i vynést náležitý rozsudek. 
Navzdory každovečernímu sdílení názorů nejen na lidská 
práva v polských či německých[2] restauračních zařízeních 
jsme byli na jednání poctivě připraveni. Bohužel to samé 
nešlo říci o organizátorech, kteří nám na závěr nedokáza-
li dát adekvátní zpětnou vazbu k našim výkonům. Nicmé-
ně i přesto pro mě bylo několikahodinové vypracovávání 
reakce státu na stížnost a jednání samotné rozhodně zají-
mavou zkušeností.

Co říci na závěr? Snad jen obvyklé klišé, že v mnoha smě-
rech přínosnější než ofi ciální program bylo samotné setká-
vání s lidmi z různých kultur a koutů světa. Povídat 
si s Rwanďanem o jeho vzpomínkách na genocidu, s Írán-
cem o možnostech tamější opozice či s Nepálkou o stavu 
bezvládí v její zemi je přece jen jiné, než si o tom všem 
číst v novinách. A zjištění, že i oni sdílí víru v existenci 
základních lidských práv, pro mě bylo rozhodně jedním 
z nejdůležitějších, které jsem si z letní školy odnesla.   

Poznámky

[1] Viz http://www.rewi.europa-uni.de/de/profi l/Projekte/sum-
mercourse/index.html.

[2] Frankfurt nad Odrou leží na německo-polských hranicích, tak-
že jsme v zájmu snížení ceny letní školy byli ubytováni v polské 

Slubici.
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Institut veřejné služby terčem kritiky

Ladislav Vyhnánek

Institut veřejné služby, který se do českého právního řádu 
dostal před několika lety [1], byl v posledních týdnech 
několikrát kritizován jako protiústavní [2]. Předmětem 
kritiky se stala zejména novelizace (účinná od 1. 1. 2012), 
v jejímž důsledku může být veřejné služba, jež je vy-
konávána bez nároku na odměnu, „nařízena“ osobě, 
která setrvává v evidenci uchazečů o zaměstnání nepře-
tržitě déle než 2 měsíce. V případě, že taková osoba 
veřejnou službu (např. úklid veřejných prostranství) 
vykonávat odmítne, může být vyřazena z evidence 
uchazečů o zaměstnání [3].

Nahlédneme-li na kritizovanou úpravu prismatem usta-
novení čl. 9 Listiny základních práv a svobod, jež za-
kazuje ukládat nucené práce a služby, je institut veřejné 
služby v současné podobě vskutku ústavněprávně po-
chybný [4]. Veřejnou službu totiž lze s nejvyšší pravdě-
podobností považovat za službu nucenou. Klíčové v tom-
to ohledu je zejména to, že za odmítnutí výkonu veřejné 
služby se ukládá sankce a to, že veřejná služba se vyko-
nává bez nároku na odměnu. Navíc veřejnou službu nelze 
odůvodnit žádnou z výjimek ze zákazu nucených prací, 
které čl. 9 Listiny obsahuje (ty dopadají např. na práci 

 4) Česká republika a lidská práva

vězňů, vojenskou službu, službu vyžadovanou v případě 
živelních pohrom či na práci vyžadovanou pro ochranu 
života, zdraví nebo práv druhých).

Ačkoliv tak lze legitimně polemizovat o tom, zda bylo 
zavedení veřejné služby vhodným a racionálním opatře-
ním, z ústavního hlediska je pozice veřejné služby velice 
pochybná. Vhodnějším řešením by tak mohl být napří-
klad model, který by pro osoby, v jejichž případě veřejná 
služba přichází v úvahu, zavedl určitou základní úroveň 
benefi tů (v nejširším slova smyslu) a za výkon veřejné 
služby by pak nabízel benefi ty další (třeba i fi nanční).  

Poznámky

[1] Srov. ustanovení § 18a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci 

v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

[2] Institut veřejné služby naplňuje podstatu zakázaných nu-
cených prací. Deník Referendum. Dostupné online na http://
www.denikreferendum.cz/clanek/13954-institut-verejne-sluz-
by-naplnuje-podstatu-zakazanych-nucenych-praci.

[3] Srov. ustanovení § 30 odst. 2 písm. d) zákona č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

[4] Není přitom žádným překvapením, že obě důvodové zprá-
vy (k zákonu zavádějícímu veřejnou službu i ke zmíněné nove-

le) o ústavněprávních problémech úpravy cudně mlčí.
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Demokratický defi cit ODS v nadcházejících 
krajských volbách

Miroslav Knob

V průběhu prázdnin informoval server IHNED.cz, 

internetové vydání deníku Hospodářské noviny, o tom, 

že vedoucí místa na kandidátkách Občanské demokratic-

ké strany (ODS) v nadcházejících krajských volbách jsou 

podmíněna fi nančním darem straně [1]. Ve víru zpráv 

z volební kampaně sice informace zapadla, nicméně tento 

aspekt vnitřního fungování strany stojí za hlubší ústavně-

právní analýzu.

Podle informací novinářů se jedná o rozhodnutí krajských 

rad ODS (povinnost se liší v jednotlivých krajích, přičemž 

přispívat musí kandidáti v pěti ze třinácti krajů) a v kra-

jích, kde je příspěvek povinný, je jeho zaplacení podmín-

kou pro nominování kandidáta na příslušné místo na kan-

didátce do krajských voleb. Výše příspěvku za pozici lídra 

kandidátky se pohybuje od 20 tisíc (Olomoucký kraj) 

až do 200 tisíc (Karlovarský kraj), další místa 

(do 10. až 15. místa) jsou zpoplatněny menší sumou. 

Právní postavení politických stran v ústavním pořádku za-

kotvuje čl. 5 Ústavy, právo na sdružování se v politických 

stranách upravuje čl. 20. odst. 2 Listiny a čl. 22 Listiny 

pak obsahuje obecný princip fungování politických stran 

v ČR [2].

Funkce politických stran v sobě zahrnuje i požadavek 

na vnitřní demokracii [3]. V následujícím textu se tedy bu-

deme ptát, zda je podmínka poskynutí peněžitého plnění 

za umístění na přední místa stranických kandidátek 

do krajských voleb v souladu s požadavkem na vnitřní 

demokracii strany, který klade ústava.

Ústavní a zákonné normy požadavek demokratického 

fungování politických stran dále nerozvádí. Ústavněpráv-

ní teorie tento požadavek vymezuje značně obecně, 

bez konkrétních příkladů. Například Jan Filip uvádí, že 

se jedná o „takové principy jako princip většiny, ochra-

ny menšin, vlády na čas (…), princip rozhodování zdola 

nahoru, možnost pravidelné obměny řídících orgánů, je 

vyloučena centralizace a monokracie.“ [4] Za další důleži-

tý princip demokracie bývá považován princip rovnosti a 

zákaz diskriminace (ač jej Filip ve svém demonstrativním 

výčtu neuvádí).

Povaha politických stran jako speciálních osob soukromé-

ho práva [5] umožňuje stranám dělat vše, co není zákonem 

zakázáno. Samotný postih politické strany za protiprávní 

jednání představuje složitou problematiku, která přesahuje 
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rozsah tohoto příspěvku. Dodejme pouze stručně, že zá-

kaz činnosti politické strany je vážným zásahem do ústav-

ně zaručených práv, a proto k němu lze přistoupit pouze 

v nejkrajnějších případech. Následná právní analýza tedy 

rozhodně není snahou o prokázání nedemokratického 

uspořádání ODS, pouze kritizuje prohřešek, kterého se 

tato strana dopouští. 

Požadavek peněžitého protiplnění za místo na kandidátce 

je problematický především s ohledem na princip rovnosti 

a zákazu diskriminace. Demokratická podstata politické 

strany mimo jiné počítá s tím, že strana má vhodné meto-

dy sestavování kandidátek (tedy výběru vůdčích osobnos-

tí). Požadavek na fi nanční příspěvek od vybraného kan-

didáta do voleb může narazit na teoretickou situaci, kdy 

demokratický systém uvnitř strany vygeneruje vhodného 

kandidáta, jenž však nebude mít na zaplacení dostatečné 

prostředky [6]. Hledat se tedy bude jiný kandidát, který 

tyto prostředky mít bude. 

Povaha rovnosti a zákazu diskriminace je v českém práv-

ním řádu dvojí. Pojem diskriminace používá zákon 

č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon na zákla-

dě tzv. antidiskriminační generální klauzule, podle níž je 

diskriminací rozdílné zacházení ze zákonem vymezených 

důvodů a ve vymezených oblastech, které není odůvod-

něno legitimním cílem a prostředky k jeho dosažení jsou 

přiměřené a nezbytné a toto jednání zároveň představuje 

zásah do důstojnosti. Na náš případ se tedy antidiskrimi-

nační zákon nevztahuje, protože jeho § 2 nezná jako dis-

kriminační důvod majetek a nemůže se jednat o diskrimi-

naci ve smyslu práva na rovné zacházení.

Český právní řád však zakotvuje právo nebýt diskrimino-

ván přímo v Listině, která zná v rámci akcesorické rov-

nosti (čl. 3 odst. 1) i diskriminační důvod spočíva-

jící v majetku. Můžeme tedy říci, že námi analyzovaný 

požadavek „zakoupení místa na kandidátce“ je porušením 

práva na rovný přístup k veřejným voleným funkcím z 

důvodu majetku kandidáta (čl. 3 odst. 1 ve spojení s čl. 

21 odst. 1 Listiny). Takto rezolutní závěr má však úskalí. 

Je otázkou, nakolik je nezařazení na volitelné místo 

na kandidátce do krajských voleb porušením čl. 21 Listi-

ny. Kandidát může být zvolen na jakémkoliv místě kan-

didátky (ač na některých postech je tato možnost opravdu 

pouze teoretická) a navíc je problematické tvrzení, zda je 

možné se dovolávat přístupu k volené funkci jen a pouze 

pod hlavičkou konkrétní strany. Tedy jinak řečeno, zda 

existuje právní nárok na možnost kandidovat za konkrét-

ní stranu (horizontalita vztahu), či zda toto právo existuje 

pouze jako právo na možnost kandidovat obecně (vertika-

lita vztahu). Zde vidíme hlavní slabinu argumentu pouze 

Listinou (tedy z tohoto důvodu je podle nás problematické 

tvrdit, že se jedná o diskriminaci podle Listiny) 

Vraťme se tedy zpět ke konstatování porušení principu 

demokratičnosti. Argumentačně toto tvrzení podložit je 

značně problematické, což vyplývá již ze samotné nejasné 

defi nice demokracie. Rovnost je však její nedílnou součástí 

a požadavek zaplacení příspěvku za místo na kandidátce 

princip rovnosti podle Listiny porušuje (ač její samotná ap-

likace by byla zřejmě problematická). Nejedná se tedy 

o přímou aplikaci čl. 3 odst. 1 Listiny (a akcesoricky čl. 21 

odst. 1). Ten použijeme analogicky na vymezení rovnosti 

v rámci požadavku demokratického vnitřního fungování 

politické strany. Můžeme tedy konstatovat, že požadavek 

na zaplacení místa na kandidátce představuje porušení 

principu vnitřní demokracie politické strany.

Závěrem je třeba znovu připomenout, že tento prohřešek 

rozhodně neznamená, že ODS je nedemokratickou stra-

nou. Jedná se však o výrazný demokratický defi cit, který 

by se neměl v zaběhlé parlamentní a vládní straně objevo-

vat. Tato nevhodná praxe navíc doposud zůstala bez ode-

zvy, a to jak ze strany veřejnosti, tak samotné ODS. 

Poznámky

[1] IHNED.cz: Lídrem kandidátky za 200 tisíc. V ODS se za 
volitelné místo platí desetitisíce, dostupné online na „http://
zpravy.ihned.cz/c1-56491190-lidrem-kandidatky-za-200-tisic-
-v-ods-se-za-volitelne-misto-plati-desetitisice“ (navštíveno 25. 
září 2012).

[2] Čl. 22 Listiny zní: „Zákonná úprava všech politických práv 
a svobod a její výklad a používání musí umožňovat a ochraňo-
vat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společ-
nosti.“

[3] Bahýlová, L.: Ústava České republiky – komentář, Praha: 
Linde, 2010, str. 97.

[4] Jan Filip o těchto principech hovoří ve smyslu požadavku 
na demokratičnost stanov politické strany, jedná se však o kon-
krétní promítnutí požadavku demokratického fungování strany, 
protože právě stanovy toto fungování upravují, Filip, J.: Ústavní 
právo České republiky – Základní pojmy a instituty, 4. Opravené 
a doplněné vydání, Brno: Doplněk, 2003, str. 361.

[5] Tuto povahu politických stran dovodil Ústavní soud ve svém 
usnesení IV. ÚS. 53/99, citováno podle Filip, J.: Ústavní právo 
České republiky – Základní pojmy a instituty, 4. Opravené a 
doplněné vydání, Brno: Doplněk, 2003, str. 347.

[6] Analogicky lze poukázat na nález Ústavního soudu sp. zn. 
Pl. ÚS 42/2000, v němž Ústavní soud uvedl, že volební kauce 
jsou „preventivním a apriorním opatřením, které omezuje 
‘a limine’ volnou soutěž, a k tomu ještě fi nančními pákami, 
které do voleb nepatří.”
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Mezinárodní závazky České republiky v 
oblasti lidských práv

Linda Janků – Jozef Janovský – Hubert Smekal – Kata-
rína Šipulová

Česká republika opakovaně zdůrazňuje, že ochrana lid-
ských práv zaujímá v její zahraniční politice klíčové mís-
to a usiluje o vytvoření obrazu státu, který své působení 
v oblasti lidských práv bere vážně. Pro mezinárodní dů-
věryhodnost subjektu, jenž se snaží hrát na normativní 
strunu, je vysoce přínosné, aby sám vystupoval jako lid-
skoprávně vzorný aktér, který nejenže dodržuje lidská 
práva dovnitř, o čemž každoročně referují zprávy o stavu 
lidských práv, ale který se také mezinárodně zavazuje 
a dobrovolně se tak podrobuje externí kontrole chování 
vůči subjektům ve své jurisdikci.  

Článek Mezinárodní závazky ČR publikovaný v druhém 
letošním čísle Středoevropských politických studií přiná-
ší ojedinělý výzkum lidskoprávní důvěryhodnosti státu, 
zaměřený na uzavírání mezinárodních smluv o lidských 
právech. Pomocí kvantitativního přehledu ukazuje, jaké 
okolnosti přispívají k tomu, že ČR na sebe přebírá závaz-
ky z lidskoprávních mezinárodních smluv, a to jak 
v symbolické (podpisem), tak právně závazné rovi-

ně (ratifi kací nebo přistoupením). Zohledňuje se jak vliv 
vnitřních faktorů (charakter smluv: generace lidských 
práv, existence a intenzita kontrolního mechanizmu, 

atd.), tak faktorů vnějších, reprezentovaných zejména 
chováním jiných států. Studie srovnává aktivitu Čes-
ké republiky při uzavírání lidskoprávních smluv oproti 
ostatním členům Evropské unie či Visegrádské čtyřky. 
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