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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
jelikož v březnu tomu byly již dva roky, kdy
v Evropě a v České republice naplno udeřila pandemie, v úvodním příspěvku se Viktória Marková
věnuje relativně málo diskutované otázce, do jaké
míry může být Čína právně odpovědná za rozšíření
pandemie Covid-19.
Navazuje Marie Gavendová s příspěvkem
shrnujícím závěry jednání lidskoprávních smluvních orgánů za druhou polovinu předcházejícího
roku. Výbor pro lidská práva se mimo jiné věnoval
situaci na Ukrajině po roce 2014.
V sekci Mezinárodní trestní spravedlnost informuje Dagmar Matúšů o tom, že Mezinárodní trestní soud zahájil vyšetřování situace ve Venezuele.
Dopustily se zdejší bezpečnostní složky zločinů
proti lidskosti?

Jana Vidláková z evropské sekce se věnuje
rozsudku Soudního dvora EU, který se zabýval
zásadou přiměřenosti ve vztahu ke ztrátě občanství
Evropské unie.
V mezinárodní sekci se Ondřej Kaška zaměřuje
na ochranu osobních dat v Evropské unii a posun
v jednání mezi USA a EU.
Veronika Nováková z české sekce poté diskutuje
možnosti náhrady škody a nemajetkové újmy v případech, kdy trestní stíhání osoby neskončí jejím
odsouzením.
Zajímavé čtení Vám přeje,

Jan Lhotský
Editor Bulletinu lidských práv
Vedoucí Centra pro lidská práva a demokracii
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SERVIS PRO ZÁJEMCE O LIDSKÁ PRÁVA NA WEBU CENTRA
Pokud se zajímáte o lidská práva, na webu Centra najdete řadu zajímavých
informací. V sekci Blog naleznete další zajímavé krátké články či rozhovory s významnými
osobnostmi a v sekci Akce se dozvíte, jaké konference a odborné diskuze jsme uspořádali
nebo právě chystáme.
Na webu máme rovněž například seznam letních škol, kterých se můžete zúčastnit,
včetně potřebných termínů, dále manuál výzkumu lidských práv s řadou odkazů na
užitečné zdroje a relevantní instituce, a další užitečné informace.
Více na www.centrumlidskaprava.cz
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Je Čína právně odpovědná 		
za rozšíření pandemie COVID-19?
Viktória Marková
Autorka působí v oboru mezinárodního práva,
sekce legislativy a práva Ministerstva obrany Slovenské
republiky a současně je členem katedry mezinárodního
práva a evropského práva Právnické fakulty Trnavské
univerzity v Trnavě.
Příspěvek se v první polovině věnuje analýze
vybraných právně závazných předpisů přijatých
na půdě Světové zdravotnické organizace, jejichž
porušení by mohlo představovat objektivní předpoklad pro vyvození odpovědnosti Číny. Druhá
část článku je věnována úvaze nad hypotetickými
scénáři, pokud by se Čína v důsledku porušení
notifikační povinnosti vůči Světové zdravotnické organizaci dostala před Mezinárodní soudní
dvůr.
Jak to všechno začalo
Mezinárodní společenství je již více než dva roky
ovlivňováno ve všech oblastech života fenoménem
– pandemií onemocnění COVID-19, způsobenou
virem SARS-CoV-2, resp. jeho mutacemi.
Přestože jsou v souvislosti se vznikem a způsobem
rozšíření viru spjaty různé (nezřídka pochybné konspirační) teorie, ve společnosti již delší dobu panuje
konsensus v tom, že za kolébku viru SARS-CoV-2 je
považováno čínské město Wu-chan. Podle veřejně
dostupných informací se první případ onemocnění
COVID-19 vyskytl u muže z Wu-chan přibližně
v období mezi druhou polovinou listopadu 2019
a začátkem prosince 2019, přičemž přesné datum
je dodnes předmětem diskusí a vyvolává mnohé
otázky.
Do té doby neznámý nový virus se rychle rozšiřoval
a počet nakažených rychle stoupal. Tyto skutečnosti nutily státy v Asii, Evropě, Středním východě či
v Severní Americe k rychlé reakci a přijetí restrikcí.
Situace byla natolik vážná, že po několika měsících,
dne 11. března 2020, Světová zdravotnická organizace vyhlásila pandemii koronaviru.

První výskyt viru COVID-19 je spojen s čínským
městem Wu-chan [1]

							
(Ne)jednání Číny v prvních měsících vzbudilo otázky ze strany několika vlád, které tvrdily, že čínská
vláda neinformovala, resp. příliš pozdě a neochotně informovala o situaci a velmi pomalu přijímala
opatření k potlačení pandemie. Celosvětová krize
jako důsledek pandemie způsobila, že řada aktérů
počínaje světovými lídry a konče internacionalisty
si začala klást stejnou otázku: Je možné vyvodit
mezinárodní odpovědnost Číny za pandemii a její
katastrofální následky?
Návrh článků o odpovědnosti států za mezinárodní
protiprávní jednání určuje jako předpoklady pro
vyvození odpovědnosti splnění dvou aspektů - subjektivního a objektivního prvku. Subjektivní prvek
je charakterizován jako možnost přičitatelnosti jednání státu a objektivní prvek spočívá ve skutečnosti,
že stát jedná proti svým mezinárodním závazkům.
V rámci tohoto článku autorka elaboruje nad možností identifikace objektivního a subjektivního prv3
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ku jako předpokladů pro vyvození mezinárodněprávní odpovědnosti Číny.
Ústava WHO
WHO byla založená dne 7. dubna 1948, kdy její
Ústava vstoupila v platnost po dosažení ratifikace
26 státy. Mezi prvními státy, které ratifikovaly Ústavu Světové zdravotnické organizace (dále jen „Ústava WHO”), byla i Čína, která byla se Spojeným
královstvím jedinými dvěma státy podepisujícími
dokument bez výhrad.
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článku povinny do 18 měsíců od přijetí smluvních
dokumentů na půdě Shromáždění podniknout vnitrostátní kroky potřebné pro přistoupení k uvedeným dokumentům. V případě, že v 18 měsíční lhůtě
stát nepřistoupí k přijetí smluvního dokumentu, je
povinen oznámit důvody nepřistoupení.
Článek 21 obsahuje taxativní výčet oblastí, ve kterých je Shromáždění oprávněno přijímat smluvní
dokumenty. V předmětném článku jsou uvedeny,
inter alia, předpisy týkající se hygienických a karanténních požadavků a další postupy navržené
tak, aby se zabránilo mezinárodnímu šíření nemocí.

Světové zdravotnické shromáždění (dále jen „Shromáždění”) je jako vrcholný rozhodovací orgán odpovědné za určování politiky a směřování WHO.
Jedním z jeho nejvýznamnějších úkolů je ve smyslu
článku 19 Ústavy WHO přijímání smluvních dokumentů týkajících se otázek spadajících do kompetence WHO. Uvedené smluvní dokumenty jsou
přijímány dvoutřetinovou většinou členů Shromáždění a stávají se závaznými pro každý členský stát.

Kapitola XIV. Ústavy WHO ve svých článcích 61-65
detailně upravuje notifikační povinnost států. Kromě relativně obecné povinnosti informovat o přijatých opatřeních na zlepšení zdraví obyvatelstva se
v souvislosti s pandemií jeví relevantními především
články 64 a 63, které na jedné straně ukládají povinnost zveřejnit statistiky a úřední zprávy, na straně
druhé podávat epidemiologické zprávy způsobem
určeným Shromážděním.

Článek 20 Ústavy WHO stanovuje tacitní akceptaci
dokumentů přijatých na půdě Světového zdravotnického shromáždění. Státy jsou ve smyslu uvedeného

Z uvedeného lze odvodit závěr, že hypoteticky by
bylo možné argumentovat splnění předpokladů pro
vyvození mezinárodněprávní odpovědnosti vůči
Číně, přičemž objektivním prvkem by bylo porušení notifikační povinnosti ze strany čínské vlády
vůči WHO. Objektivní prvek by tedy byl založený
na omisi.

Vlajka Světové zdravotnické organizace [2]

Subjektivní prvek by nezpůsoboval v tomto případě
větší komplikace, jelikož šlo o nejednání státního
orgánu, které je ve smyslu článku 4 Návrhu článků
o odpovědnosti států za mezinárodní protiprávní
jednání považováno za jednání státu.
Ustanovení Ústavy WHO jsou relevantní také
s ohledem na článek 75, který otevírá možnost
prodloužení sporu vyplývajícího z výkladu nebo
aplikace Ústavy před Mezinárodní soudní dvůr.
Mezinárodní zdravotní předpisy
Na základě článků 20 a 21 Ústavy WHO byl v roce
2005 na půdě Shromáždění přijat se souhlasem
všech 194 států, včetně Číny, právně závazný dokument - revidované Mezinárodní zdravotní předpisy
(dále jen „MZP”), které vstoupily v platnost dne 15.
června 2007.
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Ve smyslu předmětného článku „stát bude oznamovat WHO co nejúčinnějšími prostředky prostřednictvím
Národního ohniskového bodu pro MZP do 24 hodin po
vyhodnocení veřejno-zdravotních informací všechny
události, které mohou představovat nouzový stav veřejného zdraví mezinárodního dosahu.“
Ve smyslu článku 7 MZP se oznamovací mechanismus podle článku 6 vztahuje i „na neočekávané
anebo neobvyklé události týkající se veřejného zdraví
bez ohledu na původ.“ Subsumování koronaviru pod
situace upravené rozhodovacím nástrojem tvořícím
Přílohu k MZP nezpůsobuje žádné větší komplikace, protože se v předmětném dokumentu zmiňuje
„chřipka způsobená novým podtypem humánního viru.“
V případě Číny, která notifikovala WHO dne 31.
prosince 2019, se jednalo o několik týdnů od prvního případu koronaviru. Samotné informování
WHO bylo více než rozpačité - plné vágních informací, skloňujíc přitom „výskyt specifického druhu
zápalu plic neznámého původu.“ MZP obsahují
i povinnost státu sdílet s WHO a ostatními státy
informace o povaze a charakteru zdravotního ohrožení, počtu nemocných a mrtvých anebo o výsledku
laboratorních testů, které byly v souvislosti s ohrožením provedeny. I tyto informace Čína odmítala
sdělit a následně je jen velmi neochotně poskytla,
přičemž dodnes je zpochybňována jejich pravdivost.
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čenství jako celku plnit si své závazky vyplývající
z tohoto právního předpisu. Konečně ani text MZP
neobsahuje specifická ustanovení upravující odpovědnost za porušení závazků z nich plynoucích.
Možnosti řízení proti Číně před Mezinárodním
soudním dvorem
K tomu, aby čistě hypoteticky mohl Mezinárodní
soudní dvůr (dále jako „MSD“) rozhodnout v případu, ve kterém je žalovanou stranou Čína, je zapotřebí následující. Zaprvé, aby byla založená jeho
jurisdikce některým z taxativně uvedených způsobů. Zadruhé je zapotřebí právní základ, t.j. údajné
porušení smluvní povinnosti.
Jurisdikce MSD může být konsensuální, tzn. závislá na souhlasu států ve sporu. Při konsensuální
jurisdikci soudu MSD rozhoduje všechny právní
spory, které mu strany předloží. Ve smyslu článku
36 odst. 1 Statutu MSD se pravomoc Dvora vztahuje
na všechny právní spory, které mu strany předloží.

Mezinárodní soudní dvůr v Haagu [3]

Právě na základě nedodržení uvedené notifikační
povinnosti je možné si položit otázku, zda tímto
porušením vzniká mezinárodněprávní odpovědnost Číny. Pro získání odpovědi na tuto otázku je
potřeba se podívat na charakter MZP. I když jde
o dokument, který je právně závazný, jeho skutečný
dopad včetně jeho ustanovení na členské státy je
více než pochybný. Státy již v minulosti opomíjely
notifikační povinnost vůči WHO.
I když byla jednou z průlomových změn zavedenou revizí MZP v roce 2005 možnost vzít do úvahy
při vyhodnocování rizik i informace nezískané od
státních orgánů, ve skutečnosti tato možnost nebyla
v případě Číny využitelná, jelikož se čínská vláda
snažila na přelomu let 2019 a 2020 vědce a zdravotní
pracovníky zastrašováním umlčet.
Jako nedostatek MZP se na příkladu koronaviru
naplno projevila na jedné straně absence oprávnění
WHO vykonávat samostatné nezávislé vyšetřování,
na straně druhé neochota mezinárodního spole5
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Na druhé straně obligatorní jurisdikce MSD může
být založena ve formě zvláštní dohody, tzv. kompromisu, formou doložky o obligatorní jurisdikci MSD
v mezinárodní smlouvě pro futuro anebo formou
jednostranného opčního prohlášení vázaného na
podmínku reciprocity.
Právě druhá možnost, t.j. doložka o obligatorní jurisdikci MSD, je nejpravděpodobnější možností,
jak založit jurisdikci MSD v případě hypotetického
soudního sporu proti Číně. V první polovině tohoto
příspěvku uváděný článek 75 Ústavy WHO explicitně zakotvuje jurisdikci MSD v případech, kdy spor
není vyřešen na půdě Shromáždění WHO.
I v případě, že by stát žalující Čínu před MSD za
porušení notifikačních povinností vyplývajících
z předpisů přijatých na půdě WHO v tomto sporu
uspěl, samotná vynutitelnost rozsudku by mohla způsobovat v praxi více komplikací. Pokud by
MSD rozhodl, že Čína porušila své mezinárodní
povinnosti, bylo by obtížné zabezpečit implementaci opatření anebo zaplacení sankcí ze strany Číny,
jelikož MSD nedisponuje donucovací pravomocí.
Nesplní-li žalovaná strana závazky, které na ni připadnou v důsledku rozhodnutí vydaného Soudním
dvorem, může se druhá strana obrátit na Radu bezpečnosti, která může doporučit anebo rozhodnout,
považuje-li to za nutné, jaká opatření mají být učiněna k provedení rozhodnutí. V této souvislosti je
na místě debata, zda a do jaké míry může Rada
bezpečnosti intervenovat v případě, že implementace rozhodnutí MSD nepředstavuje hrozbu pro
světový mír nebo bezpečnost.
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sporu za současného dodržení principu přiměřenosti. Na straně druhé například přerušení obchodních
styků by bylo nevýhodou spíše pro protistranu než
Čínu samotnou.
Závěr
Na základě výše uvedených argumentů autorka dospěla k závěru, že je možné identifikovat právní povinnosti vyplývající z právně závazných dokumentů přijatých na půdě WHO, které Čína svou omisí
porušila. Rovněž identifikace subjektivního prvku
jako předpokladu pro vyvození odpovědnosti Číny
za mezinárodně protiprávní jednání nezpůsobuje
větší problémy, neboť se jednalo o omisi de lege
státní orgánů Číny.
Navzdory uvedenému tvrzení však samotné vyvození mezinárodněprávní odpovědnosti Číny naráží
hned na několik problémů. Především je třeba realisticky přistupovat k dodržování závazků a přístupu
mezinárodního společenství WHO a přiznat si, že
v souvislosti s porušením notifikační povinnosti ze
strany Číny nešlo o ojedinělý případ.
Realisticky je třeba vnímat i skutečnost, že i když
by se některý ze států přeci je rozhodl předložit
případ před MSD (zakládajíc přitom jeho jurisdikci
například na čl. 75 Ústavy WHO), byla by i v případě prohry Číny implementace rozsudku vystavena
celé řadě úskalí.
Budova Světové zdravotnické organizace v Ženevě [4]

Osobité postavení Číny je zdůrazněno i s ohledem
na skutečnost, že jde o jediného ze stálých členů
Rady bezpečnosti, kterému je svěřeno právo veta.
Jakékoliv kroky, které by Rada bezpečnosti proti
Číně a její vládě hypoteticky chtěla podniknout, by
byly s pravděpodobností hraničící s jistotou prolomeny uplatněním veta při hlasování o přijetí takovéto rezoluce. Obdobné bylo i jednání Spojených
států amerických v případě Vojenské a polovojenské
aktivity v a proti Nikaragui.
V důsledku postavení Číny jako světové velmoci by
byly od počátku odsouzeny k neúspěchu i pokusy
o přijetí protiopatření ze strany jiného státu. Na
jedné straně je jejich použití omezeno na situace,
kdy došlo k vyčerpání přátelských způsobů řešení
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Závěry jednání lidskoprávních
smluvních orgánů v Ženevě 		
za druhou polovinu roku 2021
Marie Gavendová
V období od srpna 2021 do ledna 2022 se
konalo dvanáct zasedání devíti lidskoprávních
výborů OSN. Například Výbor pro lidská práva
se zabýval konfliktem na Ukrajině, který se táhne
od roku 2014. Vedle toho výbory řešily i individuální stížnosti. K jakým závěrům dospěly?
Lidskoprávní výbory OSN jsou expertní orgány
zřízené mezinárodními smlouvami OSN o lidských
právech. Jejich činnost spočívá v monitoringu lidskoprávní situace ve státech, které k dané smlouvě
přistoupily, a ve vydávání tzv. závěrečných doporučení pro vlády smluvních států. Některé výbory
mohou rovněž přijímat stížnosti jednotlivců na porušení lidských práv.
Ukrajinská krize 2014: vyšetřování trestných činů
spáchaných při protestech na Majdanu a v Oděse
Výbor pro lidská práva, který posuzuje, zda státy
plní své závazky vyplývající z Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (dále jen
„Pakt“), zasedal ve sledovaném období dvakrát. Na
svém 132. zasedání se věnoval periodickým zprávám z Tožské republiky a 39 individuálním stížnostem. Na 133. zasedání se zabýval zprávami ze čtyř
zemí (Arménie, Botswana, Německo a Ukrajina),
a projednal 24 individuálních stížností.
V případě Ukrajiny se výbor zabýval vyšetřováním
porušování lidských práv, ke kterému došlo během
protestů na Majdanu a v Oděse v roce 2014. V rámci
tzv. Euromajdanu proběhla série demonstrací proti
odklonu od proevropského vývoje Ukrajiny, kdy se
tehdejší ukrajinská vláda podvolila tlaku Moskvy
a pozastavila jednání ohledně asociační dohody
mezi EU a Ukrajinou.
Politická situace se dále vyostřovala a vyvrcholila
anexí Krymu. Na východě Ukrajiny došlo k dalším
konfliktům mezi Kyjevem a proruskými jednotkami (ač se k nim Moskva oficiálně nehlásí). V Oděse
vypukly násilné protesty mezi proruskými demon-

Protesty na Majdanu [1]

stranty a promajdanskými stoupenci. Při nepokojích vzplála budova obsazená proruskými aktivisty,
kterých při požáru desítky zemřely.
Výbor poukazuje na to, že vyšetřování trestných
činů, které se odehrály při těchto protestech, je
velmi pomalé. Brání mu nedostatečné personální
obsazení a financování soudů a tzv. zákon o imunitě. Tento předpis zakazuje vyšetřování trestných
činů, ke kterým došlo v souvislosti s majdanskými
protesty.
Výbor upozorňuje zejména na to, že není možné
vyšetřit vraždy 13 policistů, které údajně spáchali
demonstranti. Doporučuje, aby Ukrajina zrušila
legislativní překážky, které brání projednání trestných činů. Země by měla také zajistit informování
obětí a rodinných příslušníků a poskytnout jim
odškodnění.
V oblastech Doněcka a Luhanska, které nejsou pod
kontrolou ukrajinské vlády a ve kterých od roku
2014 probíhá ozbrojený konflikt, v Autonomní republice Krym a ve městě Sevastopol, které okupuje
8
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Ruská federace, se vyskytly problémy s ochranou
civilního obyvatelstva. Velké nebezpečí představují
zejména nášlapné miny na východní Ukrajině.
V problematických regionech sice došlo ke zlepšení bezpečnostní situace, výbor ale kritizuje to, že
Ukrajina dosud nepřijala Národní strategii ochrany
civilního obyvatelstva v ozbrojených konfliktech na
období do roku 2030. Doporučil, aby země zlepšila
ochranu obyvatelstva, zejména dětí, například prostřednictvím programů odminování, programů pro
zvyšování povědomí o minách a fyzické rehabilitace
obětí.[1]
Výbor pro lidská práva: riziko ženské obřízky hrozí
na území celé Nigérie
Jednu z individuálních stížností, kterou výbor řešil,
podala občanka Nigérie proti Nizozemí. Když stěžovatelka otěhotněla, její tchýně se pokusila provést
jí ženskou obřízku. Žena s pomocí obchodníka s bílým masem uprchla do Francie, kde se ji „zachránce“ snažil po porodu dcery donutit k prostituci.
Stěžovatelka následně utekla do Nizozemí, kde
získala povolení k dočasnému pobytu. To později
bylo odebráno, žena proto požádala o azyl. Ten jí
ale Imigrační a naturalizační úřad neudělil. Stěžovatelka využila opravných prostředků, soud poukázal na některé chybné argumenty úřadu, ženě
V Nigérii se provádí ženská obřízka [2]
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ale nevyhověl. Měla prý totiž možnost uprchnout
na jiné místo v Nigérii, kde by ona a její dcera byly
v bezpečí. Státní rada odmítla odvolání proti tomuto rozhodnutí.
Výbor připomněl, že státy mají povinnost nevydat
nebo nevyhostit osobu ze svého území, pokud by
opuštění země představovalo reálné nebezpečí nenapravitelné újmy (např. pokud by jedinec byl vystaven trestu smrti nebo mučení). Pokud by byla
stěžovatelka i s dítětem vyhoštěna, otec by podle
nigerijského práva mohl rozhodnout o obřízce své
dcery. Ta zároveň hrozí i stěžovatelce. Zmrzačení
ženských genitálií je přitom bezesporu považováno
za mučení, které je zakázáno podle článku 7 Paktu.
Výbor posoudil, nakolik je hrozba pravděpodobná
a zda by stěžovatelka měla možnost najít bezpečné
místo pobytu v Nigérii. Přestože je v Nigérii ženská
obřízka zakázaná, pravidelně k ní dochází a málokdy je za její provedení někdo potrestán. Stěžovatelka je svobodná matka, není schopná přežít bez
pomoci, trpí psychickými problémy a nemůže se
spoléhat na svou rodinu či známé, kteří by ji a její
dceru byli schopni ochránit. Riziko znetvoření genitálií je tedy reálné a hrozí na území prakticky celé
Nigérie.
Podle výboru by bylo porušeno právo na zákaz mučení (čl. 7 Paktu) a právo na ochranu dítěte (čl. 24
Paktu), pokud by k vyhoštění došlo bez postupu,
který by zaručoval posouzení skutečného rizika
provedení obřízky. Nizozemí má proto povinnost
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přezkoumat případ stěžovatelky a k vyhoštění by
nemělo před rozhodnutím přistoupit.
Rasová diskriminace v Chile
Výbor pro odstranění rasové diskriminace se zabýval situací v Chile. Jednou z probíraných otázek
bylo postavení původních obyvatel. Největší skupinu chilských původních obyvatel tvoří Mapučové,
kteří usilují o navrácení půdy, což ale její současní
vlastníci odmítají. Mapučové se kvůli nespokojenosti se současným stavem dopouštějí násilných útoků.
Výbor je znepokojený tím, že stát nevede s původními obyvateli účinnou diskuzi o problému a že
nevyčlenil dostatek prostředků určených k restituci
půdy jejich předků.
Výbor dále kritizuje Chile za to, že navzdory předchozím doporučením nepodporuje jazyk původních obyvatel v médiích. Dalším problémem je znesvěcování posvátných míst, např. Marta Cayulef
v Pucónu, Coñaripe v Los Ríos a Chinay ve městě
Villarica, nebo zřízení skládek v obcích Collipulli
a Lautaro.

CENTRUM PRO LIDSKÁ PRÁVA A DEMOKRACII

že předběžná vazba představuje krajní opatření,
zejména v případě nezletilých. Doporučuje, aby
Švédsko zvážilo alternativní opatření, například
elektronické sledování.
Dalším souvisejícím problémem je časté využívání
samovazby. Situace se sice zlepšila zejména u nezletilých, kteří mají právo se stýkat s ostatními po
dobu čtyř hodin denně, ale i tak by podle výboru
měl stát přijmout další opatření. Doporučuje, aby
u nezletilých byla samovazba úplně zrušena, aby
dospělí vězni měli možnost se po určitou dobu dne
stýkat s ostatními a aby Švédsko důkladně vyšetřilo
souvislost mezi samovazbou a pokusy o sebevraždu.

Mapuchové, původní obyvatelstvo Chile [3]

Další etnickou skupinou na území Chile jsou osoby
afrického původu. Výbor je znepokojen nedostatečným počtem statistik, které by umožnily posoudit
situaci obyvatelstva afrického původu v zemi.
Diskutovaným problémem bylo také postavení migrantů, žadatelů o azyl a uprchlíků. Do Chile emigrují především obyvatelé Venezuely a Haiti, kteří
často čelí předsudkům a diskriminaci. Tyto osoby
mají ztížený přístup k základním službám, zejména
k zaměstnání, zdravotním službám a vzdělání, a to
i kvůli nedostatku dokladů totožnosti.
Výbor doporučil Chile přijmout různá opatření
k odstranění těchto problémů. Jedním z řešení společné pro všechny výše nastíněné situace by měla
být úprava učebnic, ve kterých jsou často vyobrazovány rasové stereotypy. Studenti v nich bývají
znázorňování jako běloši, zatímco migranti bývají
jiných ras.
Výbor proti mučení řešil věznice ve Švédsku
Využití předběžné vazby, které je ve Švédsku už tak
hojně rozšířené, se mezi roky 2014 a 2017 zvýšilo
o dalších 5 %. Výbor upozorňuje Švédsko na to,
10
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Výbor je znepokojen praxí umisťování žadatelů
o azyl do zadržovacích zařízení. Kritizuje, že se
zajištění nevyužívá jako poslední možnost a na
co nejkratší dobu a že někteří žadatelé o azyl jsou
umisťováni do vazebních věznic z bezpečnostních
nebo jiných výjimečných důvodů.
Poslední otázka související s omezením svobody se
týkala onemocnění covid-19 ve věznicích. Míra nakažení vězňů byla relativně nízká a nebyla hlášena
žádná úmrtí. Vězni sice měli přístup k vakcínám,
ale na začátku pandemie byl ve věznicích nedostatek osobních ochranných pomůcek. Byla omezena
jednodenní propuštění, zadržení však měli možnost
komunikovat s rodinou prostřednictvím videohovorů. Nedošlo k omezení přístupu k právní nebo
lékařské pomoci.
Podle výboru by Švédsko mělo více využívat opatření, při kterých nebude docházet k odnětí svobody.
Jde například o alternativy k věznicím, podmíněné
propuštění a předčasné propuštění.
Poznámky
[1] Článek byl napsán v polovině února, předtím, než ruská vojska
napadla Ukrajinu. Není v něm proto zohledněna změna situace, kterou útok vyvolal.
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1) Mezinárodní trestní spravedlnost
Vedoucí sekce: Jan Lhotský

Mezinárodní trestní soud zahájil
vyšetřování situace ve Venezuele
Dagmar Matúšů
Naděje na ukončení beztrestnosti Madurovy
represivní vlády vzrostly poté, co v listopadu 2021
žalobce Mezinárodního trestního soudu oznámil
zahájení vyšetřování situace ve Venezuele. Úřad
žalobce prověří, zda se státní bezpečnostní složky
pod taktovkou prezidenta Madura dopustily při
násilném potlačení protivládních protestů v roce
2017 zločinů proti lidskosti.
Když se demonstrace změní v boj o život
Venezuela se od nástupu prezidenta Madura
v roce 2013 zmítala v hospodářské a politické krizi, která v zemi zapříčinila nejednu vlnu protestů.
V dubnu 2017 však propukly masové protivládní
demonstrace v reakci na rozhodnutí Nejvyššího
soudu o rozpuštění opozicí ovládaného Národního shromáždění a omezení imunity převážně opozičních poslanců. Situace dále eskalovala poté, co
došlo k ustavení nového zákonodárného orgánu,
tzv. Ústavodárného shromáždění, které mělo pod
plnou kontrolou Madurovy vládní koalice vytvořit
novou ústavu (více viz Bulletin květen 2018, s. 15).
Přestože se nejednalo o první zásah proti Madurově opozici, rozsah a závažnost represí dosáhly
v roce 2017 předtím nevídané úrovně. Státní bezpečnostní složky se uchýlily k násilnému potlačení
protestů, při kterém na demonstranty útočily za použití extrémní a někdy až smrtící síly. Tisíce příznivců opozice byly zatčeny a vzaty do vazby, přičemž
řada z nich pak byla ve vazbě údajně podrobena
mučení, sexuálnímu násilí a jinému nelidskému
zacházení či zneužívání. Mnozí byli také následně
stíháni vojenskými soudy v rozporu se zárukami
spravedlivého procesu.
Podle Úřadu Vysokého komisaře OSN pro lidská
práva (dále OHCHR) zemřelo v souvislosti s protesty v roce 2017 přes sto demonstrantů, přičemž

Prezident Venezuely Nicolas Maduro [1]

samotné bezpečnostní složky jsou údajně zodpovědné za smrt alespoň 46 z nich. Zdroje nevládních organizací rovněž čítají přes 5 tisíc svévolně zadržených osob, z toho 410 dětí. Některá
zadržení měla dle OHCHR dokonce vykazovat
znaky tzv. nedobrovolného mizení osob (enforced
disappearence of persons), neboť orgány zpočátku
odmítaly oznámit osud či místo pobytu zadržených.
Madurova vláda pod drobnohledem MTS
Situace ve Venezuele (tzv. Venezuela I) [1] byla předmětem předběžného šetření (preliminary examination) od února 2018, kdy jej z vlastní iniciativy původně otevřela teď již bývalá žalobkyně Mezinárodního
trestního soudu (dále MTS) Fatou Bensouda. Nadto
však v září téhož roku ještě skupina šesti amerických států požádala tehdejší Úřad žalobkyně MTS
(Office of the Prosecutor, dále OTP, Úřad) o zahájení
vyšetřování zločinů proti lidskosti údajně spáchaných od února 2014 na území Venezuely jakožto
smluvního státu Římského statutu MTS.[2]
V průběhu předběžného šetření dospěl OTP
v roce 2020 k závěru, že existuje rozumný důvod
12
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se domnívat, že civilní orgány, příslušníci ozbrojených sil a provládní jednotlivci pod vládou Nicolase Madura páchali minimálně od dubna 2017 ve
Venezuele zločiny proti lidskosti, včetně věznění,
mučení, znásilnění nebo jiného sexuálního násilí
a perzekuce z politických důvodů.

Krok žalobce MTS považuje za neopodstatněný
a má za to, že obvinění mají být prošetřena vnitrostátními orgány. Na druhou stranu se však venezuelská vláda zároveň zavázala „usnadnit efektivní
výkon mandátu žalobce“ na svém území.

S ohledem na zásadu komplementarity pak těsně
před svým odchodem v červnu 2021 bývalá žalobkyně uvedla, že na základě dostupných informací
lze uzavřít, že venezuelské úřady nejsou ochotny
(are unwilling) skutečně vést vyšetřování nebo stíhání v dané věci.

Nestranné a nezávislé soudy ve Venezuele: 		
skutečná změna nebo pouhé sliby?

Vyšetřování jako cesta k nalezení pravdy
Nový žalobce Karim Khan po svém nástupu do
funkce navázal na práci své předchůdkyně a na začátku listopadu 2021 oznámil, že předběžné šetření
situace ve Venezuele bylo ukončeno rozhodnutím
o zahájení vyšetřování.[3] Venezuela se tak stala
první americkou zemí, na jejímž území bude MTS
oficiálně vyšetřovat zločiny spadající do jeho jurisdikce.
Žalobce uvedl, že zatímco předběžné šetření plní
funkci filtračního mechanismu, „pravda může být
nalezena pouze zahájením formálního vyšetřování“. Ve
svém přístupu k vyšetřování situace ve Venezuele zdůraznil důležitost principu komplementarity,
na jehož základě „Úřad podpoří jakékoliv opravdové
a smysluplné úsilí venezuelské vlády k reformě soudního a trestního systému tak, aby bylo dosaženo skutečné
odpovědnosti za oběti údajných zločinů“.

Memorandum klade důraz na princip komplementarity a stanoví, že „Venezuela, jakožto národní jurisdikce, přijme veškerá nezbytná opatření k zajištění
účinného výkonu spravedlnosti“. To je však opozicí
a dalšími mezinárodními aktéry vnímáno přinejmenším skepticky, neboť ve Venezuele nebyla od
roku 2014 přijata téměř žádná opatření, která by
měla za cíl skutečné vyšetřování či stíhání údajných
zločinů. Human Rights Watch ve své zprávě z roku
2021 dokonce dokumentuje nové případy systematického zneužívání obyvatel.
Lze pravděpodobně očekávat, že se vláda pokusí prezentovat určité reformy s cílem vyhnout se
dalšímu vyšetřování MTS a mezinárodní kontrole.
Otázkou však zůstává, zda je vzhledem k současnému narušenému stavu justice ve Venezuele vůbec
možné, aby její orgány skutečně vedly domácí soudní řízení v souladu s principem komplementarity.
Násilné protivládní protesty ve Venezuele [2]

Venezuela rozhodnutí o vyšetřování respektuje,
ale nesdílí ho
Rozhodnutí žalobce MTS pokračovat ve vyšetřování předcházela jeho návštěva Venezuely, při
níž jednal s představiteli venezuelské vlády včetně prezidenta Nicolase Madura. Jejím vyústěním
bylo podepsání tzv. Memoranda o porozumění (Memorandum of Understanding, dále Memorandum),
představující dohodu OTP a Venezuely o spolupráci
a vzájemné pomoci v nové fázi vyšetřování.
Venezuelská vláda v Memorandu rozhodnutí žalobce sice uznává, ale také zdůrazňuje, že dle jejího
názoru podmínky pro pokračování ve vyšetřování
dle čl. 53 odst. 1 Římského statutu nebyly splněny.
13
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MTS přináší naději pro oběti represí
Rozhodnutí žalobce MTS o pokračování ve vyšetřování bylo mnohými oslavováno jako krok správným
směrem, neboť přináší naději obětem závažných
zločinů, které ve Venezuele zatím marně bojují o dosažení spravedlnosti. Americká ředitelka Amnesty International v reakci na zahájení vyšetřování
uvedla, že „Mezinárodní trestní soud konečně uznal
naléhavost vyšetřování zločinů proti lidskosti, které mnoho organizací pro lidská práva, včetně Amnesty International, léta ve Venezuele dokumentovalo a odsuzovalo“.
Jak ale samotný žalobce Karim Khan podotknul,
„vyšetřování je pouze začátkem procesu“ a na případné
odsouzení konkrétních aktérů zodpovědných za
spáchání údajných zločinů proti lidskosti si bude
třeba pravděpodobně několik let počkat.
Poznámky
[1] U MTS probíhá od února 2020 také předběžné šetření v situaci
Venezuela II, které se zaměřuje na údajné zločiny proti lidskosti spáchané na území Venezuely v důsledku uplatňování
jednostranných sankcí USA vůči Venezuele. Toto šetření bylo
zahájeno na základě oznámení Venezuely dle čl. 14 Římského
statutu (tzv. State Party referral).

Žalobce MTS Karim Khan [3]
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[2] Jednalo se o historicky první případ oznámení smluvních stran
týkající se zločinů dle mezinárodního práva spáchaných na
území jiného smluvního státu. Do té doby šlo vždy o žádost
smluvní strany o vyšetření zločinů spadajících do jurisdikce
MTS spáchaných na jejím vlastním území.
[3] Oznámení smluvní strany nevede automaticky k zahájení vyšetřování. Může však proces zahájení urychlit, neboť Římský
statut v tomto případě nevyžaduje, aby rozhodnutí žalobce
povolil také přípravný senát MTS.
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(https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/otp/acuerdo/acuerdo-eng.pdf)

Fotografie
[1] Prezident Venezuely Nicolas Maduro. Nicolás Maduro: Salida,
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[3] Žalobce MTS Karim Khan, zdroj: ICC-CPI.
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Aktuality sekce Mezinárodní trestní
spravedlnost
Matyáš Dvořák
Německo: Stíhání zločinů na jezídech ze strany IS
pokračuje
V minulém čísle (viz Bulletin leden-únor 2022,
s. 11) jsme informovali o vynesení historicky prvního rozsudku, kterým byl v Německu odsouzen
bývalý člen tzv. Islámského státu (IS) za genocidu
jezídů. Uplynul měsíc a za zločiny proti této etnické
menšině ze severního Iráku stojí před německým
soudem další z příslušníků této organizace.
Dvaadvacetiletá Leonora Messingová se zradikalizovala během puberty a v patnácti letech odjela
do Sýrie, kde se přidala k IS. Poté, co se dostala
do „hlavního města“ Rakky, se vdala za německého
konvertitu Martina Lemkeho a stala se jeho třetí
manželkou. Během pobytu v Sýrii porodila dvě
děti.
V prosinci 2020 byla společně se svými dětmi repatriována zpět do Německa a hned na letišti zatčena.
Na konci ledna 2022 s ní byl v Halle za zavřenými
dveřmi zahájen soudní proces. Messingová je podezřelá z napomáhání zločinů proti lidskosti, členství
v teroristické organizaci a účasti na obchodování
s lidmi. Toho se měla dopustit, když Lemke „koupil“ a následně „prodal“ jezídskou ženu. Soudní
řízení má trvat do poloviny května.
V současné době zůstává v táborech v severní Sýrii
okolo šedesáti německých občanů a dalších třicet
lidí s vazbami na Německo. Lze předpokládat, že
podobné procesy budou následovat.

Místo léčení své pacienty v Sýrii mučil, nyní jej soudí
v Německu
Poprvé od roku 1963 se ve Frankfurtu nad Mohanem odehraje proces s lékařem, který pacienty namísto léčení mučil. Zatímco v procesu z roku 1963
stanuli na lavici obžalovaných lékaři z koncentračního tábora Osvětim, tentokrát bude souzen syrský

Jezídské bojovnice [1]

lékař Alaa Mousa, který pracoval ve vojenských
nemocnicích ovládaných režimem Bašára Asada.
Podle prokurátora měl Mousa v homské a damašské nemocnici mučit odpůrce režimu Bašára Asada
například prováděním operací bez řádné anestezie. V jednom případě měl svou oběť zapálit. Jeden
z mučených se bránil bití, pročež mu měl Mousa dát
injekci, jež zadrženého usmrtila. Celkem je Mousa
obžalovaný z osmnácti zločinů mučení a jednoho
případu vraždy.
Mousa ze Sýrie odešel v roce 2015 a dostal se do
Evropy jako uprchlík. Usadil se v Německu a začal
pracovat v nemocnici ve městě Kassel. Zadržen byl
v roce 2020, kdy ho poznali další uprchlíci ze Sýrie.
Podle Rogera Lu Phillipse ze Syrského střediska
pro spravedlnost a odpovědnost (Syria Justice &
Accountability Centre) bude stát před prokuraturou
velká výzva, neboť bude muset dokázat, že Mousa
jednal na základě příkazů syrské vlády. Jen tehdy
bude možné zločiny kvalifikovat jako zločiny proti
lidskosti a Mousa bude moci být odsouzen na základě univerzální jurisdikce.
Jedná se o druhý proces v krátké době, kdy je v Německu souzena osoba napojená na Asadův režim.
Týden před začátkem procesu s Mousou byl v Kob15
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lenzi odsouzen na doživotí bývalý důstojník syrské
tajné služby Anwar Raslan. V případě uznání viny
hrozí stejný trest i Mousovi. On sám veškerá obvinění odmítá.
MTS a migrace: Hrozí maltským a italským
úředníkům vyšetřování?
Skupina neziskových organizací požádala žalobce
Mezinárodního trestního soudu (MTS) o prošetření údajných zločinů spáchaných libyjskými úřady
na migrantech zadržených ve Středozemním moři.
Pokud by žalobce podání vyhověl, vyšetřování by
se mělo týkat i maltských a italských úředníků a jejich možného podílu na zločinech, kterých se měly
dopustit „vytlačováním“ lodí s migranty zpět do
Afriky a podporou libyjské pobřežní stráže.
Od revoluce v roce 2011 trvá v Libyi ozbrojený konflikt a rozdělená země se zmítá v občanské válce
a politické nestabilitě. Vzhledem k bezpečnostní
situaci uprchlo z Libye mnoho lidí, z nichž se část
snažila získat mezinárodní ochranu v evropských
státech, odkud ovšem byli často vraceni zpět. Po návratu do Libye jsou migranti zavíráni do detenčních
táborů, kde jsou podrobování nelidským či ponižujícím podmínkám, přičemž dochází i k vraždám
a znásilnění. Podle skupiny neziskových organizací
by se tyto zločiny měly kvalifikovat jako válečné
Záchrana uprchlíků ve Středozemním moři [2]
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zločiny podle čl. 8 Římského statutu a jako zločiny
proti lidskosti podle čl. 7 Římského statutu.
Vyšetřování by se mělo týkat libyjských úřadů, libyjské pobřežní stráže a odboru pro nelegální migraci ministerstva vnitra. Kromě libyjských orgánů
mají být vyšetřovány i úřady maltské a italské. Jejich
vina má spočívat v tom, že se aktivně snažily vytlačit lodě migrantů zpět do Libye, přičemž úzce
spolupracovaly s libyjskou pobřežní stráží. Italské
úřady měly navíc ještě poskytovat libyjským orgánům vybavení, jeho údržbu a školení.
Bude tedy zajímavé sledovat, jak žalobce MTS dané
podání vyhodnotí.
Bosna a Hercegovina: Stíhání válečných zločinců
pokračuje i 30 let po válce
Státní soud v Sarajevu potvrdil na konci ledna obvinění proti bosenskému Srbovi Milodragu Nikačevičovi. Ten je obžalován ze zločinů proti lidskosti,
kterých se měl dopustit v roce 1992 během války
v Bosně a Hercegovině.
Nikačevič zastával během války pozici velitele speciálních jednotek bosenskosrbské armády. Podle
prokurátora měl být z této pozice informován o zločinech, které páchají jeho podřízení na bosenských
civilistech v oblasti Foča, ale tomuto chování nijak
nebránil a viníky netrestal. Sám se měl navíc pronásledování Bosňáků aktivně účastnit.
Nikačevičova obžaloba se skládá ze široké palety
údajných zločinů. Prokurátor jej viní z podílu na
vraždách a znásilněních, z násilného zmizení osob,
nelidského zacházení a násilných přesunů obyvatel.
Již v roce 2010 byl Nikačevič odsouzen k deseti
letům odnětí svobody za zločiny znásilnění, které
byly spáchány během občanské války. Vzhledem
k závažnosti obvinění lze předpokládat, že v případě uznání viny bude jeho trest mnohem vyšší.
Demokratická republika Kongo: 51 trestů smrti za
vraždu expertů OSN
Mimořádně přísnými tresty skončil proces s pachately vražd dvou expertů OSN v Demokratické
republice Kongo (DRC). Proces v případu vraždy
dvou vyšetřovatelů, ke které došlo v roce 2017, skončil v lednu 2022. Místní vojenský soud odsoudil 51
16
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lidí k trestu smrti, jednoho člověka k trestu odnětí
svobody v trvání deseti let a dva lidi obžaloby zprostil. 22 odsouzených bylo souzeno v nepřítomnosti.
Jelikož je v DRC od roku 2003 uplatňováno moratorium na tresty smrti, budou tyto tresty s největší
pravděpodobností přeměněny na doživotí.
Švédka Zaida Catalanová a Američan Michael
Sharp byli v březnu 2017 uneseni neznámými ozbrojenci v DRC a jejich těla byla nalezena o několik
týdnů později. Do DRC byli vysláni Radou bezpečnosti OSN, aby vyšetřovali násilí v regionu Kasai.
To zde vypuklo poté, co vládní síly zabily místního
náčelníka. V důsledku místního konfliktu mezi vládou a ozbrojenou skupinou Kamuina Nsapu bylo
více než milion lidí nuceno opustit své domovy.
Podle oficiální verze byli Catalanová a Sharp uneseni a zavražděni příslušníky Kamuina Nsapu. Podle
zprávy, kterou po vraždě vyšetřovatelů obdržela
Rada bezpečnosti OSN, působilo celé zmizení jako
dobře připravená akce, do které mohli být zapojeni
i vládní úředníci.
Portréty zavražděných vyšetřovatelů OSN [3]
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Výzkumník Human Rights Watch Thomas Fessy
a švédská ministryně vnitra Ann Lindeová shodně
uvedli, že vyšetřování neodhalilo všechny skutečnosti o případu a požadují další vyšetřování.
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portraits of the two UN experts, Zaida Catalan and Michael S,
autor: Jean Ngandu, MONUSCO, 29. 5. 2018, zdroj: Flickr, CC
BY-SA 2.0.
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2) Evropský systém ochrany lidských práv
Vedoucí sekce: Tomáš Opat

SDEU: Ztráta evropského občanství
za řízení pod vlivem?
Jana Vidláková
Soudní dvůr se v lednovém rozsudku vyjádřil, že
odvolání příslibu udělit státní občanství členského státu, kterým žadatel ztratí jednou provždy
status občana EU, musí být v souladu se zásadou
přiměřenosti. Tento požadavek nesplňuje, pokud
stát občanství neudělí z toho důvodu, že dotyčná osoba spáchala dopravní přestupky trestané
peněžitou pokutou.
Unijní právo se vztahuje na situace osob bez státního občanství, jestliže k pozbytí státního občanství
jednoho členského státu došlo za účelem získání
státního občanství druhého členského státu, přičemž tento stát jeho udělení přislíbil a následně
příslib odvolal. Takovéto osobě totiž stát svým jednáním definitivně znemožnil znovunabytí evropského občanství.
Dle lucemburského soudu tak rozhodnutí státu
o odvolání příslibu státního občanství poté, co již
tato osoba pozbyla své původní občanství, musí
odůvodňovat dostatečná závažnost protiprávního
jednání. Tím nejsou dopravní delikty s pokutou
v celkové výši 412 eur.
Rakousko nesplnilo přislíbené
Rakouská vláda přislíbila paní JY udělení rakouského státního občanství, jestliže se do dvou let vzdá
občanství Estonské republiky. Po splnění této podmínky však Rakousko příslib odebralo s odůvodněním, že řízením motorového vozidla pod vlivem
alkoholu a neopatřením známky technické kontroly se paní JY dopustila dvou závažných správních
deliktů po udělení příslibu. V kombinaci s dalšími
osmi správními delikty, které paní JY spáchala již
v době před udělením příslibu, tak přestala být způsobilou k nabytí rakouského občanství.
Odvoláním příslibu rakouské vlády tak paní JY
nejenže zůstala osobou bez státního občanství,

Rakouská úprava zamezuje násobnému občanství [1]

ale pozbyla také možnost znovu nabýt občanství
Evropské unie a veškeré výhody a práva z něj plynoucí. Jejím případem se zabýval rakouský Nejvyšší
správní soud, který se na SDEU obrátil s otázkou,
zda takováto situace spadá do působnosti evropského práva a zda mají vnitrostátní orgány kontrolovat
dodržování zásady přiměřenosti.
Co na to v Lucemburku?
Rakousko zastávalo názor, že na následné odvolání
příslibu udělení státního občanství nelze aplikovat právo EU. Paní JY totiž již pozbyla původní
občanství a s ním automaticky i občanství EU.[1]
SDEU však tento výklad striktně odmítl s tím, že
k definitivní ztrátě evropského občanství vedlo až
nedodržení rakouských záruk.
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Právní úprava umožňující odvolat příslib v případě,
že osoba představuje nebezpečí pro veřejný klid,
pořádek a bezpečnost, je dle Soudního dvora zcela
legitimní. Při rozhodnutí však musí stát zvažovat
závažnost protiprávního jednání a možnost osoby
získat zpět původní státní občanství.
Paní JY za své dva dopravní delikty spáchané po
udělení příslibu zaplatila pokuty ve výši 112 eur
a 300 eur, aniž by došlo k odnětí řidičského oprávnění. Protiprávní jednání paní JY tudíž nepředstavovalo takovou hrozbu pro veřejný pořádek
a veřejnou bezpečnost, která by ospravedlňovala
definitivní ztrátu statusu občana EU. Delikty spáchané před udělením příslibu nelze při jeho odvolání zohlednit, neboť musely být rakouské vládě při
udělení příslibu známy.
Méně překážek k získání rakouského občanství
Rozhodnutí Soudního dvora je v souladu se zásadou omezení případů bezdomovectví. Dopravní
přestupky s pokutami v součtu 412 eur by neměly
být důvodem, proč zůstanete osobou bez státní příslušnosti. Stejně tak by udělení státního občanství
nemělo záviset na tom, zda jste včas provedli technickou kontrolu svého vozidla.
Poznámky
[1] Čl. 20 Smlouvy o fungování EU. Čl. 9 Smlouvy o EU.

Nejvyšší správní soud ve Vídni se obrátil na SDEU [2]

Dopravní delikt není důvodem pro ztrátu občanství
Evropské Unie [3]
Zdroje
Global Citizenship Observatory. CJEU asked to rule on acquisition of nationality in light of EU citizenship: The fundamental
status on the horizon? 16. června 2020 (https://globalcit.eu/
cjeu-asked-to-rule-on-acquisition-of-nationality-in-light-of-eu-citizenship-the-fundamental-status-on-the-horizon-c-118-20-jy-v-wiener-landesregierung/).
Soudní dvůr Evropské unie. Rozsudek velkého senátu ve věci
C-118/20, 18. ledna 2022 (https://curia.europa.eu/juris/
document/document.jsf;jsessionid=4A02A6989E964D6FBA62B35024604EBC?text=&docid=252341&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2669421).
Statelessness Index. New CJEU judgment (C-118/20) on preventing statelessness in renunciation of nationality. 18. ledna 2022
(https://index.statelessness.eu/news/new-cjeu-judgment-c-11820-preventing-statelessness-renunciation-nationality).

Fotografie
[1] Rakouská úprava zamezuje násobnému občanství, autor: Daniel_Nory, 16. červen 2021, zdroj: Pixabay, CC0.
[2] Nejvyšší správní soud ve Vídni se obrátil na SDEU. Wien - ehemalige Böhmische Hofkanzlei, autor: Bwag, 19. květen 2018,
zdroj: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.
[3] Dopravní delikt není důvodem pro ztrátu občanství Evropské
Unie. Road shots, Austria (42612776320), autor: Freebird from
Madrid, Spain, 5. srpen 2018, zdroj: Wikimedia Commons, CC
BY-SA 2.0.
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Ochrana práv občanů EU
v digitálním světě
Eliška Andrš

Evropská komise navrhla Radě EU a Evropskému
parlamentu podepsání prohlášení o digitálních
právech a zásadách. Tímto prohlášením se bude
řídit digitální transformace v EU. Dokument
tím poskytuje občanům, podnikům a politikům
informace ohledně vize EU pro digitalizaci.
V lednu navrhla Komise Evropskému parlamentu
a Radě EU, aby podepsaly prohlášení o digitálních
právech a zásadách. Tento dokument má určit směřování digitální transformace v Evropské unii. Jeho
účelem je vyjádřit politické záměry Komise, stejně
jako zásady digitální transformace v EU pro občany, jakož i pro osoby s rozhodovací pravomocí
a firmy.
Prohlášení určuje pro digitální transformaci cíl,
aby byla v souladu s lidskými právy stejně jako se
zásadami technologické a síťové neutrality. Důraz
je také kladen na jednotný digitální trh, význam
technologií při ochraně životního prostředí, právní
stát, spravedlnost a mezinárodní vztahy EU. Jako
základ tohoto prohlášení je uvedeno jak primární,
tak sekundární právo EU a také evropský pilíř sociálních práv.
Prohlášení o digitálních právech a zásadách bylo
sepsáno na základě veřejné konzultace trvající od
května do září 2021.
Pozadí prohlášení
Preambule prohlášení zmiňuje pozadí této iniciativy, jako je například „Tallinské prohlášení o elektronické veřejné správě“ a „Berlínské prohlášení
o digitální společnosti a digitální správě založené
na hodnotách.“
V návaznosti na tyto předchozí prohlášení započalo
Portugalsko v červnu 2021 v rámci svého předsednictví v Radě iniciativu „Lisabonská deklarace –
digitální demokracie s jasným účelem,” kladoucí

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton [1]

důraz na jednotný trh, lidský aspekt digitálních
systémů a význam technologií v ochraně životního
prostředí.
Komise v tomto kontextu tedy v březnu 2021 započala plán „Digitální kompas 2030: Evropské pojetí
digitální dekády” a následně v září 2021 předložila
návrh rozhodnutí „Cesta k digitální dekádě”. To
druhé zmíněné předkládá konkrétní cíle, kterých
by mělo být dosaženo do konce desetiletí ve čtyřech
oblastech tzv. digitálního kompasu: digitální dovednosti, digitální infrastruktura, digitalizace podniků
a digitalizace veřejných služeb.
Mimo mechanismu spolupráce mezi Komisí a členskými státy k dosažení cílů vytyčených v tomto rozhodnutí, předkládá Komise i konkrétní iniciativy
v oblastech digitálního kompasu. Do pracovního
programu Komise pro rok 2022 byly například zařazeny dvě nové iniciativy týkající se digitalizace:
návrh doporučení na zlepšení poskytování digitálních dovedností ve vzdělávání a návrh doporučení
ohledně faktorů umožňujících digitální vzdělávání.
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Preambule a doprovázející sdělení Komise odkazují
také na důvody, proč je přijetí tohoto prohlášení
žádoucí. Vedle příležitostí, které digitální technologie nabízí, jako jsou inovace, lepší kvalita života,
udržitelnost a ekonomický růst, totiž existují i výzvy, které přináší, jako otázky bezpečnosti, struktury a stability, především v kontextu pandemie
Covid-19.
Přestože má digitalizace obrovský potenciál pro
rovnost a svobodu, také může zvyšovat nerovnosti mezi různými skupinami obyvatel. Riziko také
existuje v porušení ochrany osobních údajů, v šíření dezinformací, kyberkriminalitě a diskriminaci.
Inkluze, rovnost v přístupu k digitálním technologiím a bezpečnost jsou tak důležité pro pospolitost
a další rozvoj společnosti.
Digitální práva a zásady
Samotné prohlášení obsahuje šest kapitol, z nichž se
každá věnuje jedné zásadě digitální transformace.
První kapitola odkazuje na občany jako „středobod
digitální transformace”. V rámci této zásady je zdůrazněná nutnost demokracie, ochrana základních
práv v online prostoru a bezpečnost technologií.
U této zásady je také zmíněna podpora těchto bodů
v mezinárodních stycích EU.

CENTRUM PRO LIDSKÁ PRÁVA A DEMOKRACII

Třetí kapitola se jmenuje „Svoboda volby” a zaměřuje se na transparentnost ohledně algoritmů a umělé
inteligence, předcházení nezákonné diskriminaci
a spravedlnost v inovacích.
Čtvrtá kapitola se věnuje možnosti zapojení se v online prostoru, která by měla být umožněna všem
bez rozdílu. Význam tohoto zapojení tkví v posílení
demokracie, a to konkrétně v možnosti využívat
svobody projevu a přijímat informace na internetu,
což je činnost obohacující celou společnost. Neméně
důležitá je také transparentnost ve vlastnictví online
služeb a předcházení negativním důsledkům vlivu
určitých platforem, jakými mohou být dezinformační kampaně.
Pátá kapitola s názvem “Bezpečnost, ochrana a posílení postavení” zdůrazňuje nutnost ochrany soukromí, ochrany před kyberkriminalitou a ochrany před
propagátory násilí a nenávisti v online prostoru.
Zvláštní důraz klade především na ochranu dětí
a mladistvých. Ruku v ruce s ochranou soukromí
ale zároveň jde i zvýšená míra individuální kontroly
osobních údajů, například v jednoduchém přesunu
údajů mezi online platformami.
Prohlášení zdůrazňuje nutnost rovného přístupu
k digitálním technologiím [2]

Druhá kapitola se věnuje solidaritě a inkluzi. Pozornost věnuje rovnému přístupu k technologiím,
zejména v případě starších lidí, osob se zdravotním
postižením, jedinců bez volebního práva či jinak
znevýhodněných osob. Osoby, které z digitálních
technologií těží, by měly přispět k jejich poskytnutí a rovnoměrnému přístupu k nim. Důraz na
přístup k online službám je kladen především v oblasti státní správy. Kapitola též zmiňuje nutnost
vysokorychlostního připojení po celé Evropské unii
a otevřeného a neutrálního digitálního prostoru.
Zvýšení digitální gramotnosti je jednou z priorit.
V tomto bodě se Komise zavazuje k podpoře dodání
nutné infrastruktury, předání nových dovedností
a získávání kvalifikací v této oblasti.
Komise však nenabízí pouze podporu rozvoje digitálního života, ale i ochranu před jeho negativnímidopady, konkrétně v zajištění rovnováhy mezi
soukromým a pracovním životem.
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Šestá a poslední kapitola se zaměřuje na udržitelnost, konkrétně ve výrobě, údržbě a recyklaci digitálních nástrojů, stejně jako v dostupných a přesných informacích o těchto aspektech digitálních
technologií.

Evropská komise. (2021). Annexes to the Communication from the
Commission: Commission Work Programme 2022. Získáno
z: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3A9fb5131e-30e9-11ec-bd8e-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF.

Evropská cesta digitální transformace

Evropská komise. (2022). Sdělení Komise o Evropském prohlášení
o digitálních právech a zásadách pro digitální dekádu. Získáno
z: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/declaration-european-digital-rights-and-principles#Communication.

Výše zmíněné zásady nejsou v evropském prostoru
žádnou novinkou. Prohlášení, které má především
politický charakter, tedy spíše představuje existující
zásady a pravidla v novém světle a s novým cílem.
Jak komisař Thierry Breton zmínil, toto prohlášení
ukazuje možnost střední cesty mezi americkým přístupem, kde v rámci digitalizace operují převážně
soukromí aktéři, a čínským přístupem, kde je hlavním aktérem stát. Evropský přístup k digitalizaci
má tedy kombinovat příležitosti pro rozvoj s humanistickou vizí digitálního prostoru.
Zdroje
Bertuzzi, L. (2022). European Commission puts forth EU’s values
and principles for the digital age. Získáno z https://www.
euractiv.com/section/digital/news/european-commission-puts-forth-eus-values-and-principles-for-the-digital-age/.
Celeste, E. (2002). Towards a European Declaration on Digital Rights and Principles: Guidelines for the Digital Decade. Získáno
z https://dcubrexitinstitute.eu/2022/02/towards-a-european-declaration-on-digital-rights-and-principles-guidelines-for-the-digital-decade/.
Evropská komise. (15. září 2021). Stav Unie: Komise navrhla Cestu
k digitální dekádě, aby se dosáhlo digitální transformace EU
do roku 2030 [tisková zpráva]. Získáno z https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/cs/ip_21_4630.

Evropská komise. (2022). Evropské prohlášení o digitálních
právech a zásadách pro digitální dekádu. Získáno z: https://
digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/declaration-european-digital-rights-and-principles#Declaration.

Evropská komise. (26. ledna 2022). Komise navrhuje prohlášení
o digitálních právech a zásadách ve prospěch všech v EU
[tisková zpráva]. Získáno z: https://czechia.representation.
ec.europa.eu/komise-navrhuje-prohlaseni-o-digitalnich-pravech-zasadach-ve-prospech-vsech-v-eu-2022-01-26_cs.
Evropská komise. (9. března 2021). Evropská digitální dekáda:
Komise určuje směr k dosažení digitálně silné Evropy do roku
2030 [tisková zpráva]. Získáno z https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_983.
Evropská komise. (2021). Evropská digitální dekáda: digitální cíle
pro rok 2030. Získáno z https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_cs.
Portugalské předsednictví v Radě EU. Lisbon Declaration –
Digital Democracy with a Purpose. Získáno z: https://www.
lisbondeclaration.eu/.

Fotografie
[1] Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton. Hearing of Commissioner-designate Thierry Breton, autor: European Parliament,
14. listopadu 2019, zdroj: Flickr, CC BY 2.0, úpravy: fotografie
oříznuta.
[2] Prohlášení zdůrazňuje nutnost rovného přístupu k digitálním
technologiím, autor: geralt, 11. září 2016, zdroj: Pixabay, CC0.
[3] Evropská komise, autor: Jai79, 4. březen 2016, zdroj: Pixabay,
CC0.

Evropská komise [3]
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Aktuality evropské sekce
Anna Kačmaříková,		
Terézia Lazarová
Ruská invaze Ukrajiny: Evropská unie projevuje
solidaritu
Čtvrtek 24. 2. 2022 je mnohými označován jako
„černý den Evropy“, tento den zrána totiž započala Ruská invaze na území Ukrajiny.
Ukrajinský prezident Volodomyr Zelenskyj žádal
své západní spojence o pomoc a Evropská unie odpověděla. Na mimořádném zasedání Evropské komise přijala Evropská unie dosud nejtvrdší opatření
proti Ruské federaci, které mají zasáhnout jeho hospodářství a politickou elitu. Směřují na pět oblastí
a mimo jiné omezují přístup Ruska ke kapitálovému
trhu, západním polovodičům či letadlům.
Po počátečním nesouhlasu Německa a Maďarska,
předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen prohlásila, že EU se spolu se Spojenými státy,
Kanadou a Velkou Británií dohodla na odpojení
vybraných ruských bank od globálního systému
SWIFT. Dle předsedkyně Evropské komise si Ukrajina zaslouží místo v EU, avšak finální rozhodnutí
leží v rukách členských států jejichž názor na vstup
Ukrajiny do EU se různí. Pro vstup nového členského státu do Unie je však potřebný jejich jednohlasný
souhlas. [1]

SDEU dal zelenou novému mechanismu: Pokud stát
ohrozí vládu práva, může přijít o peníze z EU
Evropská unie již delší dobu sleduje krizi vlády
práva v bývalých zemích komunistického bloku ve
střední a východní Evropě. Experti z Benátské komise Rady Evropy vícekrát poukázali na nedostatky
právního státu v Polsku, především v souvislosti
z omezením nezávislosti soudnictví. Tzv. nukleární možnost čl. 7 SFEU se neukázala jako vhodný
mechanismus na řešení situace, vyžaduje totiž jednomyslný souhlas všech členských států.

141 zemí světa požaduje aby Rusko stáhlo své
jednotky z území Ukrajiny [1]

Jelikož si Polsko a Maďarsko navzájem blokují hlasování, dostala se procedura do patové situace.
Díky novému mechanismu z dílny Evropského parlamentu a Rady má Evropská unie v rukách efektivnější prostředek na ochranu hodnot Evropské unie.
Státům, které nectí principy právního státu může
pozastavit finance z evropských fondů. Pro Polsko
a Maďarsko, které patří mezi státy, které z podpory EU těží velké benefity, to může být rozhodné.
Voličská základna by nemusela být stejně příznivá
v případě, že by začalo stagnovat hospodářství či
obchod.
Nepřekvapivě se na SDEU obrátili se žalobou Maďarsko a Polsko s úmyslem zdiskreditovat mechanismus, zpochybnit jeho legálnost a oddálit aplikaci
mechanismu. Soudní dvůr však v rozhodnutích
C-16/21 a C-157/21 potvrdil, že nový mechanismus
„byl přijat na vhodném právním základě, je slučitelný
s postupem stanoveným v článku 7 SEU a respektuje
zejména omezení pravomocí svěřených Evropské unii
a zásadu právní jistoty.“ Mechanismus tedy dostal
zelenou a může být aplikován. Kdy se tak opravdu
stane však zůstává v uvážení Komise.
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ESLP: Nepřiměřeně vysoká sankce může
omezovat svobodu slova
ESLP se v lednu zabýval případem portugalského
novináře Freitas Rangela, který v roce 2010 svědčil v národním parlamentu o údajně protiprávní
výměně informací mezi soudci, státními zástupci
a novináři. Asociace zmíněných právnických profesí
jej za tento výrok žalovaly a u portugalských soudů
se domohly přiznání náhrady škody v celkové výši
50 000 eur a uložení pokuty ve výši 6 000 eur.
Ačkoli byla většina tvrzení i podle ESLP spíše vyjádřením osobního názoru, podstatné je, že Freitas Rangel svému tvrzení věřil a že vystupoval na
ochranu veřejného zájmu. Štrasburský soud zopakoval, že politické projevy je vzhledem k jejich
funkci ve společnosti potřeba chránit speciálním
způsobem.
Dle judikatury ESLP pověsti právnických osob neposkytuje stejnou míru ochrany jako pověsti osob
fyzických. Portugalské soudy proto pochybily, když
se soustředily pouze na práva profesních asociací bez toho, aniž by je vyvážily právy žalovaného.
S odkazem na nepřiměřenou výši náhrady škody,
která navíc vedla k ochlazení politické diskuze,
shledal ESLP porušení článku 10 Úmluvy.
Úleva pro přetížený ESLP: Protokol č.15 k Úmluvě
byl ratifikován a nabyl účinnost
Italská vláda již v létě ratifikovala Protokol č. 15 –
dokončila tak proces ratifikace protokolu k Úmluvě
o ochraně lidských práv a základních svobod. Nově
ratifikovaný protokol přinesl vícero podstatných
změn; v preambuli zakotvuje doktrínu „prostor pro
uvážení“ (margin of appreciation) a mění rovněž věkovou hranici soudců ESLP. Zmíněné a další změny
vstoupily v platnost již v srpnu 2021.
Výjimkou byl čl. 2 Protokolu, který přináší z pohledu praxe nejpodstatnější změnu - zkrácení lhůty
k podání stížnosti k ESLP z šesti na čtyři měsíce.
Tento vstoupil v platnost k 1. 2. 2022 a použije se
teprve na stížnosti ve věcech, ve kterých bylo konečné vnitrostátní rozhodnutí napadené stížností
vydáno od 1. 2. 2022.
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Fotografie
[1] 141 zemí světa požaduje aby Rusko stáhlo své jednotky z území
Ukrajiny. Ukraine peace banner, autor: geralt, 1. března 2022,
zdroj: Pixabay, Pixabay license
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Veřejnost v Maďarsku demonstruje na podporu
obhájců Právního státu [2]

Poznámky
[1] Aktuality popisují stav ke dni 28. 2. 2022
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3) Mezinárodní politika, byznys a lidská práva
Vedoucí sekce: Michaela Stenzelová

Evropská data nejsou dostatečně
chráněna, Meta ale z Evropy odejít
nechce
Ondřej Kaška
Média v únoru informovala o údajném záměru
společnosti Meta Platforms „vypnout“ Facebook
a Instagram Evropanům. Americký internetový
gigant, který čelí řadě skandálů, se ale dle svých
slov nikam nechystá. Podle expertů se Meta
snažila pouze přimět EU a USA k urychlení
jednání o nové úpravě ochrany osobních dat.
Dokument, který by zajistil vyšší evropské nároky, se dlouho nedařilo vyjednat. K posunu došlo
na konci března, kdy nejvyšší představitelé EU
a USA uvedli, že se stranám podařilo najít shodu
na principech nové dohody.
Meta (ne)chce z Evropy pryč
Americká společnost Meta Platforms (dříve Facebook),[1] vlastnící mimo jiné sociální sítě Facebook
a Instagram, zveřejnila v únoru tohoto roku výroční
zprávu. V ní uvedla, že pokud nebude přijat nový
transatlantický rámec pro přenos dat a Meta se
nebude moci dále spoléhat na standardní smluvní
doložky (SCC) či jiné způsoby přenosu dat z Evropy do USA, nebude pravděpodobně v Evropě
poskytovat některé své služby včetně Facebooku
a Instagramu.
V reakci na tuto formulaci se objevily v řadě médiích varovné články informující o tom, že zakladatel
společnosti Meta Mark Zuckerberg chce Evropanům vypnout jejich oblíbené sociální sítě. Evropští politici hodnotili případný vývoj událostí velmi
vlažně a zprávu o ukončení služeb Meta v Evropě
bagatelizovali. Německý vicekancléř Robert Habeck uvedl, že poté co mu někdo „hacknul“ účet,
fungoval bez Facebooku a Twitteru čtyři roky a jeho
život byl fantastický. Francouzský ministr financí
Bruno Le Maire doplnil, že život bez Facebooku
by byl velmi dobrý.

Cambridge Analytica po odhalení skandálu s daty
skončila [1]

Jako za velmi nepravděpodobný označili odchod
Meta z Evropy i někteří odborníci. Například podle bývalé europoslankyně z Nizozemí a ředitelky
mezinárodního Cyber Policy Center Stanfordské
univerzity Marietje Schaake jsou takové šance „nulové“. Evropský trh je podle ní pro společnost příliš významný. Evropané sice představují asi jen 15
procent uživatelské základny, za to však tvoří zhruba čtvrtinu příjmů společnosti. Hlavním zdrojem
příjmů firmy jsou uživatelská data. Díky nim totiž
sítě sledují chování svých uživatelů a mohou na ně
přesně zacílit reklamy.
Krátce po zveřejnění výroční zprávy vydal viceprezident Facebooku Markus Reinisch stručné prohlášení, v němž stálo, že Meta rozhodně odchodem
z Evropy nevyhrožuje. Společnost se údajně stejně
jako dalších sedmdesát amerických a evropských
firem obává obchodního rizika, které plyne z nejistoty kvůli nedostatečné mezinárodní úpravě pře-
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nosu dat z Evropy do USA. Reinisch také doplnil,
že na právní komplikace upozorňovala společnost
již opakovaně několik let. Po srovnání částí zpráv
upozorňujících na možné problémy vyplývající z absence úpravy o ochraně dat z předchozích let si lze
všimnout, že formulace v té z posledního roku byla
emocionálněji zabarvena než minulé, i proto mohla
připoutat větší pozornost médií.
Boj o ochranu osobních údajů odstartoval 		
whistleblower Snowden
Únorová slovní přestřelka o odchodu Meta z Evropy je tak nejnovější epizodou již téměř osmiletého sporu o rozsahu ochrany osobních údajů mezi
Evropskou unií a Spojenými státy americkými.
Ten začal v roce 2014, kdy rakouský právník Maximillian Schrems podal stížnost k irskému orgánu
pověřenému dozorem nad uplatňováním ochrany
osobních údajů.
Důvodem podání stížnosti byla údajná nedostatečná ochrana před zpracováním osobních údajů
americkými společnostmi. Ty Facebook předával
serverům umístěným ve Spojených státech amerických. Schrems, uživatel Facebooku a občan Evropské unie, tak učinil v návaznosti na informace,
které o rok dříve přinesl světu Edward J. Snowden,
americký whistleblower a bývalý zaměstnanec Národní bezpečnostní agentury. Snowden v rozhovoru pro britský deník The Guardian prozradil, že
bezpečnostní služby USA masivně sledují telefonní
zařízení a další elektronické komunikace.
V říjnu 2015 Soudní dvůr Evropské unie (SDEU)
pak v případě známém jako Schrems I [2] zrušil
rozhodnutí Evropské komise definující systém tzv.
“bezpečného přístavu”. Ten stanovoval zásady, na
základě kterých bylo možné předávat osobní údaje do USA společnostem, které se zásady zavázaly
dodržovat. Soudní dvůr tehdy uvedl, že evropská
data nebyla ve Spojených státech amerických dostatečně chráněna.
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sařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen
a mužů Věra Jourová označila za robustní systém
ochrany osobních údajů, který dává podnikům
právní jistotu a který podle ní zavádí nejvyšší standardy ochrany osobních údajů Evropanů, zůstal štít
v platnosti jen čtyři roky.
V roce 2020 bylo totiž přijato další rozhodnutí
SDEU, známé jako Schrems II.[3] V něm Soudní
dvůr tento štít, kterým se řídilo více než pět tisíc
společností, označil za neplatný. Argumentoval
mimo jiné tím, že vnitrostátní úprava Spojených
států amerických neobsahovala žádná omezení týkající se pravomoci státních orgánů, které sledování
provádí, a ani neposkytovala požadované záruky
pro ochranu občanů třetích zemí. Podle soudu nebyly americká právní úprava a některé programy
umožňující přístup americkým orgánům veřejné
moci k osobním údajům Evropanů upraveny do
takové míry, aby odpovídaly rovnocenným požadavkům, které vyžaduje unijní právo.
SDEU však v roce 2020 ponechal v platnosti rozhodnutí Komise 2010/87 o standardních smluvních
doložkách (SCC) pro předávání osobních údajů
zpracovatelům usazeným ve třetích zemích. SCC
jsou tak v současnosti hlavním nástrojem, kterým se
řídí zahraniční firmy při přesouvání uživatelských
dat z EU do USA.
Na přípravě nového rámce pro přenos osobních
dat se dle Evropské komise intenzivně pracuje.
Komise se nechala slyšet, že bude plně v souladu
s požadavky stanovenými SDEU a zajistí právní
Whistleblowerka Frances Haugen v britském
parlamentu [2]

Štít chránící data Evropanů vydržel čtyři roky,
nový není
Evropská komise tak v roce 2016 přijala nový nový
rámec pro transatlantickou výměnu osobních údajů pro komerční účely, nazvanou štít EU-USA na
ochranu soukromí. Přestože jej tehdejší eurokomi26
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jistotu, kterou očekávají na obou stranách Atlantiku. Na konci března oznámili americký prezident
Joe Biden a předsedkyně Evropské komise Ursula
von der Leyen, že se strany dohodly na principech
nové dohody. Podle agentury Reuters se ale o její
konečné podobě bude jednat ještě několik měsíců.
Zatímco se politici dohadují, Facebook zneužívá
data a rozděluje společnost
Evropský právní názor snažící se prosadit vyšší
ochranu osobních dat do velké míry reaguje na
vývoj kolem společnosti Meta. Technický gigant
se totiž v posledních letech potýká s jedním skandálem za druhým. Několik z nich se přitom týká
nedostatečného zajištění ochrany soukromí svých
uživatelů.
Nejznámějším případem je kauza týkající se společnosti Cambridge Analytica. Ta získala data více než
osmi desítek milionů uživatelů Facebooku, které
využila během volebních kampaní v několika zemích. Společnost mimo jiné poskytovala služby pro
bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa
během jeho prezidentské kampaně v roce 2016. Šéf
Meta Mark Zuckerberg tehdy dokonce čelil slyšení
před americkým Kongresem.
Kauzu také řešila americká Federální komise pro
obchod. Ta již v roce 2012 obvinila Facebook z porušení ochrany soukromí. O sedm let později pak
udělila sociální síti rekordní pokutu ve výši pěti
miliard korun. Cílem finančního postihu bylo podle Obchodní komise přimět Facebook, aby dostál
Maximillian Schrems, právník a aktivista za ochranu
osobních údajů [3]
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svým slibům a zajistil dostatečnou ochranu soukromí milionů amerických uživatelů.
V dubnu loňského roku zase vyšlo najevo, že na
internet unikla osobní data více než půl miliardy
uživatelů Facebooku ze 106 zemí světa, a to včetně
milionu Čechů. Mezi zveřejněnými údaji se objevila
telefonní čísla, celá jména, lokalizační údaje, data
narození a v některých případech i emailové adresy.
Vedle problematického nakládání s osobními daty
se loni snesla na společnost další vlna kritiky. Odstartovalo ji veřejné vyjádření bývalé manažerky
Facebooku Frances Haugen. Ta tvrdila, že Facebook upřednostňuje vlastní zisk před bezpečností
uživatelů. Haugen před americkým Senátem a později i před Evropským parlamentem uvedla, že produkty a služby Facebooku poškozují děti, podněcují k rozdělování společnosti a oslabují demokracii.
Další dokumenty, které Haugen zveřejnila, poukázaly na to, že společnost věděla, že svými algoritmy
vede některé uživatele k extremismu a podporuje
šíření dezinformací.
Metaverse: virtuální svět, který nám sebere ještě
více dat?
Přes mnohé skandály zůstává Meta stále technickým gigantem. Přestože se poprvé v historii společnosti snížil počet denně aktivních uživatelů Facebooku, a to z 1,930 miliard na 1,929 miliard, počet
profilů na Instagramu stále roste.
V únoru se akcie společnosti propadly o 26 procent, tedy o zhruba 230 miliard dolarů (více než
čtyři biliony korun). Podle agentury Bloomberg šlo
o největší propad v historii akciových trhů. K němu
přispěly konkurenční platformy Tik Tok, Youtube
a Google, ale i nová pravidla ochrany soukromí
společnosti Apple. Ty ztěžují cílení reklam na Facebooku a Instagramu. Uživatelé Apple produktů
totiž mohou zabránit aplikacím sledovat jejich online aktivity pro účely reklamy. V neposlední řadě
mají na společnost negativní dopady probíhající
skandály.
Přes momentální propad Meta i nadále myslí ve
velkém. Do budoucna by chtěla spustit projekt
Metaverse. Jde o virtuální svět, který umožní uživatelům vstoupit do virtuální reality. Každý se tak
bude moci stát součástí digitálního prostoru a interagovat v něm. Analytici odhadují, že projekt bude
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spuštěn až kolem roku 2030. Haugen v nedávném
rozhovoru pro AP News varovala, že Metaverse
bude návyková a poskytne Facebooku další příležitost, jak získat a využít ještě více osobních dat
uživatelů.
Vypadá to, že boj o ochranu uživatelských dat tak
v dohledné době hned neskončí. Již tak složité politické rozhovory se do budoucna nejspíše ještě více
zkomplikují. Na budoucí politickou reprezentaci
čeká otázka jako ze sci-fi: kde ve virtuálním světě
leží hranice soukromí?
Poznámky
[1] Meta Platforms je americká nadnárodní technologická společnost, kterou vede Mark Zuckerberg. Spadají pod ní sociální sítě
jako Facebook, Instagram, Messenger a WhatsApp.
[2] Jako „Schrems I“ je označován rozsudek velkého senátu
Soudního dvora ve věci C-362/14 Maximillian Schrems v. Data
Protection Comisssioner ze dne 6. října 2015.
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Malým ostrovním státům hrozí 		
zánik. Doženou znečišťovatele 		
k odpovědnosti?
Arame Diopová
Komise malých ostrovních států pro změnu
klimatu a mezinárodní právo má dalšího člena–
Palau. Tomu a dalším menším ostrovním státům
hrozí zánik v důsledku klimatické krize. COSIS
bude usilovat o to, aby největší znečišťovatelé na
světe nesli odpovědnost za osud ostrovních států.
Hlavní princip zní v duchu ,,znečišťovatel platí”.
Spravedlnost chce hledat také u Mezinárodního
tribunálu pro mořské právo.
Na konci října loňského roku premiéři Antiguy
a Barbudy Gaston Browne a ostrova Tuvalu Kausea Natano podepsali dohodu zakládající Komisi
malých ostrovních států pro změnu klimatu a mezinárodní právo (Commission of Small Island States
on Climate Change and International Law, COSIS).
Právě COSIS má pomoci bojovat s drastickými
klimatickými změnami. „Máme povinnost jednat
rychle, abychom ukončili toto nesmyslné spalování
fosilních paliv… abychom mohli dospět k udržitelné
planetě“, pronesl Gaston Browne ještě na klimatickém summitu COP26 v Glasgow.
Představme si, že země způsobující klimatickou
krizi, ponesou odpovědnost. Právě to je jedním
z cílů COSIS, k němuž by dle ostrovních států mělo
přispět prosazení zásady „znečišťovatel platí“. Jedná se o jeden ze stěžejních principů práva životního prostředí, který byl poprvé formulován v roce
1972 v doporučení Organizace pro hospodářskou
spolupráci a rozvoj (OECD). Princip byl následně
zakotven v mnoha dokumentech a několika mezinárodních smlouvách.[1] Zásada je v současnosti
vnímána v širším smyslu. Dle zásady je znečišťovatel
odpovědný za škody, které jeho činností způsobil
na životním prostředí. Z toho pro něj plyne povinnost provést nutná preventivní a nápravná opatření,
a nést náklady spojené s odstraněním již vzniklé
škody.
Ve snaze prosadit odpovědnost znečišťovatelů se
COSIS plánuje obrátit na Mezinárodní tribunál pro
mořské právo (International Tribunal for the Law
of the Sea, ITLOS). Bude vůbec prvním subjektem,
který tak učiní. Na tiskové konferenci členové CO-

Následky tajfunu Bopha na Palau v roce 2012 [1]

SIS naznačili, že její založení by jim mělo umožnit
vyžádat si od ITLOS poradní stanovisko týkající
se otázek změny klimatu, zvyšování hladiny moří,
ochrany mořského prostředí a mezinárodní odpovědnosti. Antigua a Barbuda, Tuvalu i Palau tak
chtějí dospět k možnosti vymáhat náhrady škod od
znečišťujících zemí soudní cestou, jak u Tribunálu,
tak mezinárodních či národních soudů. Tento případ může také pomoci jasněji vymezit mezinárodní
závazky zemí v oblasti životního prostředí. Podrobnou strategii se COSIS teprve chystá představit.
Členství v COSIS je otevřeno všem malým ostrovním státům. Palau se stalo prvním členem COSIS,
který je zároveň součástí Aliance malých ostrovních
států (Alliance of Small Island States, AOSIS). Ta
konsoliduje hlasy svých členů za účelem řešení globálního oteplování. To bude také hlavním tématem
konference ,,Our Ocean Conference”, kterou bude
Palau hostit v dubnu tohoto roku.
Ostrovní státy se dlouhodobě snaží o změnu současného stavu prostřednictvím zapojení do různých
různých iniciativ a platforem, kde artikulují své
obavy i cíle. Jednou z nich byla také konference
,,One Ocean Summit”, kterou v únoru uspořádala
Francie v rámci svého předsednictví v Radě EU.
Závěry konference lze shrnout v pěti bodech: (1) Do
roku 2030 vytvořit chráněnou oblast ze třetiny oceánské plochy a udržovat oceánské ekosystémy; (2)
Ukončit nadměrný rybolov a nezákonný regulovat
sankcemi; (3) Podporovat projekty na vyčištění vod
od plastů; (4) Zrychlit přechod na nízkouhlíkový
průmysl; (5) Zaměřit se na rozvoj oceánské vědy
a výzkum.
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Palau a další ostrovní státy v ohrožení
Antigua a Barbuda, Tuvalu i Palau patří do skupiny 58 Malých ostrovních rozvojových států (Small
Island Developing States, SIDS), které musí čelit
jedinečným sociálním, ekonomickým a environmentálním zranitelnostem. Tyto státy se nachází
v Karibiku, Pacifiku, Atlantiku, Středomoří a v oblasti Indie a Číny. Ostrovy jsou domovem celkem
65 milionů obyvatel, kteří tak spadají do rizikové
skupiny důsledkem klimatické krize.
Palau tvoří západní část souostroví Karolíny v Tichém oceánu. Skládá se ze 340 korálových a sopečných ostrovů, z nichž deset je obydleno a obklopeno
bariérovým útesem. Geografická poloha Palau jej
činí obzvlášť zranitelným vůči následkům klimatických změn. V posledních letech se v oblasti častěji
objevují bouřky, hurikány, monzuny či tropické
cyklóny, které ničí infrastrukturu a domovy místních. V Palau se tak prohlubuje zdravotní, environmentální a ekonomická krize. Následkem silných
tajfunů v první polovině roku 2021 Palau ztratilo
více než polovinu svého HDP. Extrémními změnami počasí vedoucími ke zpomalení ekonomiky,
poškozování infrastruktury a ztrátám na životech
trpí i další ostrovní státy. Jedná se například o Fiji,
Bahamy, Haiti, Kiribati a další nízko položené ostrovy.
Prezident Palau Surangel Whipps Jr., hodlá zaujmout ráznější postoj k největším znečišťovatelům.
Dosavadní snahy včetně závěrů konference COP26
považuje za nedostatečné (viz Bulletin prosinec
2021, s. 32). Konference dle něj sice utvrdila směr
v boji s klimatickou krizí, ale k proaktivnějším krokům nevedla. Připojení k nedávno vzniklé COSIS
Následky tajfunu Bopha na Palau v roce 2012 [2]
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vnímá jako naději na reálnou změnu a doufá, že
velcí znečišťovatelé ponesou odpovědnost.
Mezi pět největších znečišťovatelů se sestupně řadí
Čína, USA, Indie, Rusko a Japonsko. Jejich sliby
jsou často prázdná slova. Jedním takovým je například závazek Číny vyplývající z Pařížské dohody,
v níž se Čína zavázala snížit využívání uhlí a investovat do obnovitelných zdrojů. Za posledních sedm
let však k větší viditelné změně nedošlo.
Klimatická krize stále sílí
Oteplení oceánu se v posledních třech dekádách
více než zdvojnásobilo. Dochází k ohrožení celých
mořských ekosystémů. V Palau evidují případy
úhynu ryb a tzv. bělení korálových útesů. Jedná se
o jev, kdy korálové polypy nedokážou udržet řasy,
které žijí v jejich tkáních a tak zesvětlají. Všem následkům musí ostrovní státy Tichého oceánu čelit
navzdory tomu, že jsou odpovědné pouze za 0, 03
% světových emisí.
Zvyšování úrovně hladiny oceánů je nejrychlejší za
posledních 2 800 let. Uvolňování emisí vede k vyšší koncentraci skleníkových plynů v atmosféře. Ty
poté propouštějí více slunečního infračerveného
záření, které dopadá na povrch země a ohřívá jej.
Až 90 % tepla se ukládá v oceánech, 5 % procent
na zemském povrchu a 2 % zůstávají v atmosféře.
Zbylá 3 % rozpouštějí ledové plochy.

Za zhruba 75 % vzestupu mořské hladiny může
právě tání ledovců. Pouhé zvýšení hladiny oceánu
o půl metru by pro malé ostrovní státy znamenalo
vysídlení 1, 2 milionů obyvatel. V Palau se navíc
slaná voda dostává do míst, kde obyvatelé pěstují
taro, které je klíčovou plodinou pro socioekonomický rozvoj země.
Pokud trend rostoucí hladiny oceánů bude pokračovat, malé ostrovní státy zcela zmizí. ,,Chci, aby
si lidé uvědomili, že jejich každodenní rozhodnutí
mají i globální dopad právě na malé ostrovní státy.
Nikdy bychom neměli žít ve světě, kde se o těchto
státech a jejich kulturách dozvíme pouze z dějepisných knížek“ uvedl k současné situaci prezident
Palau Surangel Whipps Jr.
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Poznámky

[1] Jedná se například o Úmluvu o ochraně mořského prostředí v oblasti Baltského moře či Úmluvu na
ochranu Středozemního moře před znečišťováním.
Zdroje
Annual Reviews. Climate Change and Small Island Developing
States: Annual Review of Environment and Resources, 13.
května 2020
https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-environ-012320-083355
AOSIS. Alliance of Small Island States: Member States. 2021
(https://www.aosis.org/about/member-states/)
Carreon, Bernardette. The typhoon that hit my island didn’t make
the news. This is what the climate crisis looks like. The Guardian, 23. dubna 2021
(https://www.theguardian.com/world/2021/apr/23/the-typhoon-that-hit-my-island-didnt-make-the-news-this-is-what-the-climate-crisis-looks-like)
Cassella, Carly. There's a Climate Threat Facing Pacific Islands
That's More Dire Than Losing Land. Science Alert. Sciencealert, 19. září 2019
(https://www.sciencealert.com/pacific-islanders-are-in-a-climate-crisis-as-rising-sea-levels-threaten-water)
CFR. China’s Fight Against Climate Change and Environmental
Degradation. Council on Foreign Relations, 19. května 2021
https://www.cfr.org/backgrounder/china-climate-change-policies-environmental-degradation
Climatetrade. Which countries are the world’s biggest carbon
polluters? 2019
https://climatetrade.com/which-countries-are-the-worlds-biggest-carbon-polluters/
CMEMS. Ocean Warning. Copernicus Marine Service Web, 10.
ledna 2022
https://marine.copernicus.eu/explainers/phenomena-threats/ocean-warming?
EC. Principles Of EU Environmental Law: The Polluter Pays Principle. European Commission Workshop, 2012
https://ec.europa.eu/environment/legal/law/pdf/principles/2%20
Polluter%20Pays%20Principle_revised.pdf
Eckstein, David, Künzel, Vera, Schäfer, Laura. Global Climate
RIsk Index 2021: Who Suffers Most from Extreme Weather
Events? Weather-Related Loss Events in 2000–2019. Reliefweb,
25. ledna 2021

CENTRUM PRO LIDSKÁ PRÁVA A DEMOKRACII

OSN. #ZachraňteOceán. Proč? Fakta o stavu oceánů a moří. The
Ocean Conference, 28. května 2017
(https://www.osn.cz/oceany-a-zmena-klimatu/)
Palau International Ship Registry. The Republic of Palau – Location. 2022
(https://www.palaureg.com/information-centre/cookie-policy/)
Saberi, Roxana. Island nations seek a way to sue big polluters over
climate change that could leave some underwater. CBC News,
3. listopadu 2021
(https://www.cbsnews.com/news/climate-change-antigua-barbuda-tuvalu-lawsuit-polluters/)
Seabrook, Victoria. 'We're going under': Do not let climate change
consign us to history, pleads leader of island nation Palau. Sky
News, 10. února 2022.
((https://news.sky.com/story/were-going-under-do-not-let-climate-change-consign-us-to-history-pleads-leader-of-island-nation-palau-12538210)
USDA. Prevention of Salt Water Intrusion in Taro Patches in Palau.
United States Department of Agriculture, 28. února 2017
(https://reeis.usda.gov/web/crisprojectpages/0233015-prevention-of-salt-water-intrusion-in-taro-patches-in-palau.html)
Whipps, Jr., Surangel. Imagine If The Rich Countries That Caused
Climate Change Actually Took Responsibility. Time Magazine
(The International Magazine of Events), 6. ledna 2022
(https://time.com/6137289/climate-change-responsibility/)
Worldometer. Palau Population. 2020
(https://www.worldometers.info/world-population/palau-population/)

Fotografie
[1] Následky tajfunu Bopha na Palau v roce 2012. Damage from
Typhoon Bopha, which impacted on Palau in December 2012.
Photo: Alan Willmore / Royal Australian Navy, autor: Alan
Willimore, Royal Australian Navy, Department of Foreign
Affairs and Trade, 3. prosince 2012, zdroj: Flickr, CC BY 2.0.
[2] Následky tajfunu Bopha na Palau v roce 2012. Damage from
Typhoon Bopha, which impacted on Palau in December 2012.
Photo: Alan Willmore / Royal Australian Navy, autor: Alan
Willimore, Royal Australian Navy, Department of Foreign
Affairs and Trade, 3. prosince 2012, zdroj: Flickr, CC BY 2.0.
[3] Tání ledovců na Antarktidě. Melting Glacier in Antartica. Autor: Eskinder Debebe, zdroj: Flickr, CC BY-NC-ND 2.0

Tání ledovců na Antarktidě [3]

https://reliefweb.int/report/world/global-climate-risk-index-2021
Honnibal, A. N. Antigua and Barbuda/Tuvalu: Accord to Establish
Commission of Small Island States on Climate Change & International Law. De Maribus blog, 4. listopadu 2021
(https://demaribus.net/2021/11/04/antigua-and-barbuda-tuvalu-accord-to-establish-commission-of-small-island-states-on-climate-change-international-law/)
iRozhlas. Extrémně vysoké teploty trápí oceány. Podle vědců tak
globální oteplování dosáhlo krajní meze. iRozhlas web, 6.
února 2022
(https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/priroda/oceany-globalni-oteplovani-klimaticka-krize-vyzkum_2202061314_aur)
JRC. GHG emissions of all world countries. European Commission: Joint Research Centre Data Catalogue, 21. října 2021
One Ocean Summit. The One Planet Summit for the Ocean.11.
února 2022(https://www.oneoceansummit.fr/en/)

31

BULLETIN LIDSKÝCH PRÁV

CENTRUM PRO LIDSKÁ PRÁVA A DEMOKRACII

Aktuality sekce Mezinárodní
politika, byznys a lidská práva
Michaela Kučerová

Dohra nepokojů v Kazachstánu: Stovky mrtvých,
tisíce zadržených a mučených
Zatímco ve světě doznívaly novoroční oslavy, v Kazachstánu se schylovalo k největším masovým protivládním nepokojům od pádu Sovětského svazu.
V reakci na kroky kazašské vlády k odstropování
cen zkapalněného ropného plynu (LPG) a jejich
následný prudký vzrůst vyšly do ulic tisíce lidí po
celé zemi. K protestujícím se pak také přidali lidé
demostrující za politické změny, více občanských
práv a svobod, i za odchod bývalého prezidenta
Nursultana Nazarbayeva. Ten navzdory své rezignaci v roce 2019 přetrvává v jádru politického řízení
země.
Prezident Kazachstánu Kasym-Žomart Tokajev demonstranty označil za teroristy podporované ze zahraničí za účelem rozvratu země a svržení současné
vlády. Za pomoci ozbrojených složek poskytnutých
Ruskem a Běloruskem pak začal krvavě potlačovat
nepokoje v zemi. Armádě a místním policejním složkám vláda se souhlasem prezidenta umožnila nadměrné použití síly proti demonstrantům. Prezident
dokonce vydal rozkaz střílet do demonstrantů bez
varování. I kvůli tomu zemřelo v Kazachstánu více
než 220 lidí. Přibližně deset tisíc demonstrujících
pak bylo zadrženo, mnohdy protiprávně. Téměř 900
také hrozí trestní stíhání kvůli údajnému terorismu
a masovým výtržnostem. Zadržení byli podrobováni dlouhým policejním výslechům bez možnosti přítomnosti právního zástupce či kontaktu s rodinou.
Některé při tom bili a mučili. Ve spoustě případů
pak tyto policejní praktiky vyústily v křivá obvinění a vykonstruované soudní procesy bez dodržení
práva na spravedlivý proces.
I přes nelibý přístup vlády však protesty přinesly
alespoň některé z požadovaných změn. Prezident
Tokajev přislíbil navrácení zastropování cen LPG
na úroveň z roku 2021 po dobu zhruba šesti měsíců.
Protesty taktéž přiměly k rezignaci premiéra Askara
Mamina a jeho vládu a vedly k odvolání Nazarbayeva z čela bezpečnostní rady státu.

Protest za ukončení války v Jemenu [1]

Konflikt v Jemenu a paralelní válka 			
v kyberprostoru
Občanská válka v Jemenu se dále vyostřuje. Místní
povstalecká šiítská militantní skupina Hútíů v uplynulých měsících vypálila balistické rakety na sousední Saúdskou Arábii a nedaleké Spojené arabské
emiráty (SAE). Tam si tyto střely vyžádaly rovnou
několik životů místních. Zatímco v SAE byly útoky
Hútiů až do ledna 2022 spíše výjimkou, v Saudské
Arábii bylo jen v roce 2021 zaznamenáno více než
700 útoků této Íránem podporované skupiny.
Válečný konflikt v Jemenu probíhá od roku 2014,
kdy Hútíové přebrali kontrolu nad jemenským
hlavním městem San'á. Po neúspěšném vyjednávání s místní vládou obsadilii prezidentský palác.
Prezident Abd Rabbu Mansoura Hadí následně
rezignoval, stejně jako jeho kabinet. Nedlouho poté
začaly státy Rady pro spolupráci arabských států
v Zálivu vedené Saúdskou Arábií ofenzivní kam32
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paň proti Hútíům v podobě ekonomické blokády
a rozsáhlého bombardování oblastí kontrolovaných
touto skupinou.

Zimní olympijské hry v Pekingu ve stínu
porušování lidských práv

Kromě konvenčních bojů v oblasti probíhá také
paralelní válka v kyberprostoru. V počáteční fázi
se totiž Hútiům povedlo převzít kontrolu nad internetovou doménou „.ye “,[1] i nad místním poskytovatelem internetového připojení, YemenNet. Díky
tomu se Hútiům daří regulovat přístup místních
obyvatel na některé webové stránky a sociální sítě
a cenzurovat jejich obsah. To jim také umožňuje
šířit propagandistické a tendenční materiály namířené proti Saúdské Arábii. I proto se tato skupina
těší až osmdesátiprocentní důvěře obyvatel v částech Jemenu spadajících pod jejich kontrolu.

Obavy ze zneužití zimních olympijských her komunistickou čínskou vládou jako nástroje politické propagandy se naplňují. Ve snaze o takzvaný
sportwashing [2] se Čína rozhodla dosadit do role
nositele olympijské pochodně běžkařku ujgurského
původu. Zatímco pro mnohé Číňany byl tento krok
znakem etnické pospolitosti národa a pokrokovosti, pro lidskoprávní organizace a kritiky čínského
komunistického režimu byl píchnutím do vosího
hnízda a symbolem zlehčováním porušování lidských práv i probíhající genocidy Ujgurů v západočínském regionu Xinjiang.

Ve snaze převzít zpět kontrolu nad jemenským
kyberprostorem vytvořila vláda prezidenta Hadída v roce 2018 vlastního poskytovatele připojení, AdenNet. I přes atraktivnější ceny má však síť
AdenNetu jen slabé pokrytí. Podobně, jako v případě YemenNetu, AdenNet nestanovuje žádné podmínky pro používání svých služeb. Kvůli obavám
o zneužití osobních dat tak místní přistupují k novému poskytovateli spíše zdrženlivě.

Letošní zahájení olympijských her připomíná události z letních olympijských her v Pekingu z roku
2008, kdy olympijskou pochodeň nesl rovněž zástupce ujgurské menšiny, Adil Abdurehim. Bývalý
zaměstnanec kanceláře kultury a sportu v hlavním
městě Xinjiangu Urumqi a člen Čínské komunistické strany je v současné době režimem vězněn za
shlédnutí protivládních a revolučních videí.
Bombardování Jemenu Saúdskou Arábií [2]
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Čínští představitelé také důrazně varovali všechny
olympijské sportovce před jakýmkoliv vyjadřováním k místní lidskoprávní situaci a její kritikou.
Nad varováním čínské vlády vyjádřilo znepokojení
několik zemí. Austrálie tento postup otevřeně zkritizovala. Další státy jako Belgie, Velká Británie nebo
USA se pak v reakci na odehrávání zimní olympiády v Číně i kvůli čínským požadavkům rozhodly
hry zcela bojkotovat.
Bývalí vězni z Guantánama v právním limbu
Až jedna třetina ze 150 věznů z Guantánama, které
USA po jejich propuštění přesídlily do třetích zemí
na základě bilaterálních smluv, tam nezískala rezidenční právní status potřebný k běžnému životu.
Bývalí vězni byli do těchto zemí převezeni především kvůli nebezpečí, které by jim hrozilo v případě
návratu do svých domovských států.
Kvůli nedostatečnému právnímu postavení čelí
bývalí vězni problémům se získáním práce i bydlení, setkáváním s jejich rodinami i s cestováním.
Mnohým z nich také hrozí deportace a v některých
Vyjádření bojkotu zimní olympiády v Pekingu [3]
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případech taktéž násilné repatriace. Neobvyklým
není ani porušování jejich práv. V této situaci se
“
ocitl například tatarský muslim Ravil Mingazov,
kterého lidskoprávní experti OSN důrazně varovali
před návrátem do rodného Ruska kvůli obavám
z možného mučení. Na základě dohody mezi USA
a Spojenými arabskými emiráty (SAE) byl Mingazov převezen do Dubaje, kde mu mělo být umožněno začít žít běžný život. Namísto toho byl však
zavřen do detenčního zařízení bez možnosti komunikace s jeho rodinou. Dle OSN se může jednat
o případ nuceného zmizení. Ruská vláda mezitím
započala kroky vedoucí k Mingazově repatriaci.
Dalších 22 bývalých vězňů pak SAE přímo deportovalo do Afghánistánu a Jemenu. Někteří z nich
se kvůli tomu dostali do zajetí místních milic, jiní
byli dokonce zabiti. Přestože se tak někteří vězni
z Guantánama dočkali propuštění, jejich osudy zůstávají v rukou hostitelských zemí.
Poznámky:
[1] Doména „.ye“ je internetová národní doména nejvyššího řádu
pro Jemen, která funguje na podobném principu jako česká
internetová doména .cz.
[2] „Sportwashing“ označuje praxi, kdy stát, firma, zájmová skupina nebo i jednotlivec využívají vrcholného sportu k očištění své
reputace. To může být v podobě pořádání sportovní akce nebo
třeba sponzorováním určitého sportovce nebo sportovního
týmu.
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4) Česká republika a lidská práva
Vedoucí sekce: Lucie Nechvátalová a Pavel Doubek

Když trestní stíhání neskončí
odsouzením: právo na náhradu
škody a nemajetkové újmy
Veronika Nováková
Již informace o prověřování ze spáchání
trestného činu může člověku převrátit život
naruby. Následky trestního řízení nabývají ještě
vyšší intenzity v momentě, kdy se prokáže nevina.
Proto této osobě následně náleží právo domáhat
se náhrady za negativní dopady neoprávněného
trestního řízení.
Konec trestního stíhání a začátek další právní
bitvy
Trestní řízení představuje právní bitvu, která může
trvat několik měsíců i let. V případě, kdy skončí ve
prospěch obviněného, je na místě úleva. Negativní dopady trestního řízení, ale mohou přetrvávat.
Poškozený mohl ztratit zaměstnání, mít zdravotní
následky, investovat peníze do obhajoby apod. Má
právo na úhradu takové újmy? Kdo bude odpovědný k náhradě a jak?

Neoprávněné trestní řízení a jeho negativní dopady
na život člověka [1]

Nejen na výše uvedené zakotvuje odpověď článek
36 odst. 3 Listiny základních práv a svobod: Každý
má právo na náhradu škody způsobené mu nezákonným
rozhodnutím soudu, jiného státního orgánu či orgánu
veřejné správy nebo nesprávným úředním postupem.
Poškozenému tedy náleží právo žádat náhradu vůči
státu, který v trestním řízení reprezentovaly orgány
činné v trestním řízení. Pokud poškozený svého
práva využije, musí se připravit na možnost dalšího
právního sporu.

Nemajetková újma se nahrazuje tzv. zadostiučiněním v penězích, nelze-li újmu nahradit jinak (např.
omluvou). Na otázku, zda existují určité paušální částky, je třeba odpovědět jednoznačné ne. Dle
Ústavního soudu je totiž nevhodné, aby soudy vycházely z předem daných tabulek či algoritmů výpočtu, jelikož „musí dostatečným způsobem zohlednit
veškeré klíčové a jedinečné okolnosti tohoto případu a své
rozhodnutí odůvodnit způsobem, který nebude vykazovat
ústavněprávní nedostatky.“[1]

Co vše může poškozený nárokovat?
V žádosti může poškozený uplatnit škodu majetkovou (např. odměna obhájce) a nemajetkovou újmu
(např. zdravotní následky), přičemž obě musí detailně popsat, odůvodnit a podložit důkazy. Může
požadovat pouze náhradu toho, co reálně přímo
souviselo s neoprávněným trestním řízením.

Při stanovení výše nemajetkové újmy se vychází
především ze srovnání obdobných případů. Ministerstvo spravedlnosti pro usnadnění stanovení výše
nároku uveřejňuje aktualizovaný seznam rozhodnutí odvolacích soudů, kterými bylo poškozeným
přiznáno právo na peněžité zadostiučinění.[2] Poškozený však může dále zohlednit např. také metodiku Nejvyššího soudu k odčinění nemajetkových
újem na zdraví dle občanského zákoníku.
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V zadostiučinění se má dle sjednocujícího stanoviska Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2012 sp. zn.
30 Cdo 2813/2011 zohledňovat povaha trestní věci,
délka trestního řízení a následky způsobené trestním řízením v osobní sféře poškozeného. Roli může
mít ale také postup orgánů a chování poškozeného
v trestním řízení, medializace případu, společenské
postavení poškozeného apod.
Majetkovou škodu lze určit snadněji. Jedná se
o reálně vynaložené peníze, které lze doložit např.
fakturami, cestovními doklady. Nahrazuje se vždy
v penězích. Nejčastějším nárokem je zde požadavek
náhrady odměny obhájce, která se vždy odškodňuje
dle advokátního tarifu.
Jak, kdy a kde se může poškozený náhrady
domoci?
Poškozený musí nejprve uplatnit svůj nárok v souladu se zákonem o odpovědnosti státu za škodu
mimosoudně u Ministerstva spravedlnosti. To buď
žádosti vyhoví plně, zčásti, nebo vůbec. Není-li poškozený s výsledkem spokojený, může se obrátit na
soud prostřednictvím žaloby podané proti státu,
a to do šesti měsíců ode dne, kdy uplatnil žádost
u Ministerstva spravedlnosti.
Ministerstvo spravedlnosti má při posuzování žádosti poměrně širokou volnost. Jeho postup přímo
neupravuje zákon o odpovědnosti státu za škodu
ani jiné správněprávní předpisy. Veřejný ochránce
práv (Ombudsman) proto vytvořil tzv. Desatero
dobré praxe pro posouzení žádostí o odškodnění
za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední
postup, které následně přijala i vláda skrze usnesení. Jistý vliv má však také rozhodovací praxe soudů.
Interiér Ústavního soudu [3]

Budova Ministerstva spravedlnosti [2]

Žádost musí poškozený uplatnit do konce promlčecí
doby, jinak jeho nároky nemusí být přiznány. Majetkovou škodu lze uplatnit do tří let od doručení
zrušujícího rozhodnutí. Nemajetkovou újmu lze
uplatnit do šesti měsíců ode dne, kdy se poškozený
o jejím vzniku dozvěděl. To znamená, že lhůta pro
uplatnění nároku na náhradu nemajetkové újmy
běží např. od momentu, kdy si obžalovaný vyslechne zprošťující rozhodnutí, nikoliv od doručení jeho
písemného vyhotovení.
Pro úspěšné uplatnění nároku musí být žadatelem splněny i další podmínky stanovené zákonem
o odpovědnosti státu za škodu. Dlouhodobě sporným bodem je nutnost využití všech procesních
prostředků k ochraně svých práv. V praxi má totiž
např. stížnost proti usnesení o zahájení trestního stíhání efekt jen zřídka. Kvůli tomu jí obvinění často
nevyužijí, čekají na výsledek vyšetřování a až poté
se brání. I ten, kdo nevyužil stížnosti, však může
být nevinný. Dle striktního přístupu by však nárok
na náhradu mít neměl vůbec bez ohledu na důvody
nevyužití stížnosti.
Ústavní soud vyslovil názor, že veškeré nevyužití
procesních prostředků na počátku trestního řízení
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vždy automaticky neznamená nesplnění podmínky
pro vznik nároku na náhradu škody podle zákona
o odpovědnosti státu za škodu, a proto by měl být
každý případ posuzován individuálně.[3] Rozhodovací praxe je však stále různá, proto i většina
obhájců z opatrnosti využívá procesní obranu i v situacích, kdy předpokládají spíše neúspěch.
Zákon o odpovědnosti státu za škodu upravuje výslovně případy, kdy poškozený nárok na náhradu
nikdy nemá. Jako příklady lze uvést následující situace. První z nich je případ, kdy si obvinění zavinil
poškozený sám, a to např. uvedením nepravdivých
informací v trestním řízení. Další situaci představuje zproštění obžaloby nebo zastavení trestního
stíhání vůči tomu, kdo není trestně odpovědný, protože v době spáchání trestního činu nebyl starší 15
let nebo trpěl duševní poruchou, kvůli níž nemohl
rozpoznat následky svého protiprávního jednání.
Stejně tak nemá nárok na náhradu škody ten, kdo
byl zproštěn obžaloby nebo proti němu bylo zastaveno trestního stíhání, jelikož jím spáchaný trestný čin byl amnestován. Výjimkou je však situace,
kdy by tato osoba prohlásila, že trvá na projednání
trestní věci a následně soud dospěl k tomu, že je
nevinná.
Neoprávněně obviněný má právo na náhradu 		
škody a újmy [3]
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Praxe odškodňování v ČR
Ministerstvo spravedlnosti vede vlastní databázi
podaných žádostí k mimosoudní náhradě škody
a újmy vzniklé při výkonu veřejné moci. Jejich počet se pohybuje mezi třemi až čtyřmi tisíci ročně,
přičemž zhruba polovina souvisí s neoprávněným
trestním řízením.
S žádostmi (nejen ve vztahu k neoprávněnému trestnímu řízení) je alespoň zčásti úspěšných téměř 40
% žadatelů, zbytek se může obrátit na soud. Je však
třeba si uvědomit, že řada žádostí je neoprávněných
(např. právo na náhradu žadateli nepřísluší, uběhla promlčecí doba). Následná úspěšnost žalobců
u soudů se pohybuje kolem 30 %. Velká část soudních řízení tedy končí buď zamítnutím žaloby, nebo
jiným ukončením sporu (např. smírem, zpětvzetím
žaloby).
Databázi ve vztahu k neoprávněnému trestnímu
řízení vede Ministerstvo pouze u úspěšných žádostí.
Z té lze zjistit, že v roce 2020 bylo minimálně zčásti
vyhověno 1 156 žádostem, v roce 2020 se jednalo
o 1 110 žádostí.
Za rok 2020 bylo Ministerstvem spravedlnosti na základě podaných žádostí (nejen ve vztahu
k neoprávněnému trestnímu řízení) mimosoudně
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vyplaceno více než 116 milionů Kč, v roce 2021 to
bylo více než 147 milionů Kč. Celkové odškodnění
vyplacené Ministerstvem spravedlnosti na základě
soudního rozhodnutí v roce 2020 přesahovalo 62
milionů Kč, v roce 2021 se jednalo o více než 91
milionů Kč. Nejčastější položky odškodnění jsou
náhrada nákladů za trestní řízení, ušlý zisk, skutečná škoda, zadostiučinění za délku řízení a tzv.
zadostiučinění ostatní, kam lze zahrnout celou řadu
individuálních situací.
Peníze vše nevynahradí, ale mohou pomoci
s novým startem
Konečné slovo ohledně oprávněnosti nároků mají
vždy soudy. Vývoj soudní rozhodovací praxe a nálezy Ústavního soudu zároveň formují i činnost
Ministerstva spravedlnosti. Přístup je však dosud
velmi různorodý. S ohledem na odlišnost každého
případu je individuální přístup žádoucí, avšak i ten
by měl mít určité mantinely, aby nebyla zasažena
právní jistota poškozených osob.
I když peníze nikdy plně nenahradí veškeré důsledky neoprávněného trestního řízení, mohou alespoň
částečně pomoci člověku po konci neoprávněného trestního řízení. Toto období nemusí být vždy
jednoduché, proto i částečná finanční kompenzace
může být nápomocná. Náhrady se poškozený sice
může dočkat až po delší době, ale jisté šance na její
alespoň částečné přiznání má.

CENTRUM PRO LIDSKÁ PRÁVA A DEMOKRACII

ním, 12. října 2012 ( https://www.nsoud.cz/Judikatura/ns_web.
nsf/web/Proverejnostamedia~TiskovezpravyNejvyssihosoudu~Sjednocujici_stanovisko_Nejvyssiho_soudu_v_otazce_priznani_a_vyse_nahrady_za_nematerialni_ujmu_zpusobenou_tim__ze_proti_poskozenemu_bylo_vedeno_trestni_rizeni__ktere_neskoncilo_odsouzenim~?openDocument&lng=CZ)
Metodika Nejvyššího soudu k § 2958 o.z., 12. března 2014 (https://
nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/Edit/Rozhodovacicinnost~Metodikak%3F2958o.z.?Open&area=Rozhodovac%C3%AD%20
činnost&grp=Metodika%20k%20§%202958%20o.z.&lng=)
Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při
výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním
postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992
Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

Fotografie
[1] Neoprávněné trestní řízení a jeho negativní dopady na život
člověka. We are NOT criminals !, autor: Alisdare Hickson, 15.
ledna 2022, zdroj: Flickr, CC BY 2.0.
[2] Interiér Ústavního soudu. Ústavní soud, Brno Joštova 4406
sněmovna, autor: Martin Strachoň (Bazi), 20. února 2015, zdroj:
Commons Wikimedia, CC BY-SA 4.0.
[3] Budova Ministerstva spravedlnosti. MinOfJustice, Prague New
Town, autor: Czech Wikipedia user Packa, 30. července 2007,
zdroj: Commons Wikimedia, CC BY-SA 2.5.
[4] Neoprávněně obviněný má právo na náhradu škody a újmy. Person handcuffed behind back, autor: NATO Training Mission-Afghanistan, 25. srpna 2011, zdroj: Commons Wikimedia, CC
BY-SA 2.0.
[5] O náhradě škody a újmy může rozhodnout i soud. Gavel and
Court Documents, autor: wp paarz, 14. května 2016, zdroj:
Flickr, CC BY-SA 2.0.

O náhradě škody a újmy může rozhodnout i soud [5]

Poznámky
[1] Nález Ústavního soudu, sp. zn. III. ÚS 3271/20, ze dne 24.
srpna 2021.
[2] Seznam rozhodnutí zveřejněný Ministerstvem spravedlnosti
(https://www.justice.cz/web/msp/odskodnovani2?clanek=penezni-zadostiucineni-za-ujmu-zpusobenou-trestnim-stihanim)
[2] Nález Ústavního soudu, sp. zn. IV. ÚS 3846/11, ze dne 9. července 2012.
[3] Nález Ústavního soudu, sp. zn. III. ÚS 3271/20, ze dne 24.
srpna 2021.

Zdroje
Údaje poskytnuté Mgr. Jakubem Severou, ředitelem odboru odškodňování Ministerstva spravedlnosti ČR.
Ombudsman. Desatero dobré praxe při odškodňování za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup, září 2021
(https://www.ochrance.cz/letaky/odskodneni/odskodneni.pdf)
Sjednocující stanovisko Nejvyššího soudu v otázce přiznání a výše
náhrady za nemateriální újmu způsobenou tím, že proti poškozenému bylo vedeno trestní řízení, které neskončilo odsouze-
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Zpráva o stavu lidských práv v České
republice za rok 2020
Dominika Šudová
V České republice je každoročně vydávána zpráva
o stavu lidských práv. V posledních dvou letech
docházelo k výraznému omezování lidských práv
v souvislosti s epidemií covid-19. Jaká další lidskoprávní témata rezonovala v roce 2020?
Rada vlády pro lidská práva
Rada vlády pro lidská práva (dále jen „Rada“) je
poradním orgánem vlády České republiky. Skládá
se z 30 členů, kteří jsou zástupci jak státní správy,
tak občanské a odborné veřejnosti. Předsedou je
Petr Fiala. Radu odborně podporují i její výbory,
jako je například výbor proti mučení, výbor pro
práva dítěte a další.
Hlavním úkolem Rady je sledování naplňování lidských práv a základních svobod v České republice.
V roce 2020 se Rada sešla pětkrát. Na svých jednáních se věnovala především odškodnění obětí komunistické perzekuce, předlužení osob v ČR nebo
upozornila na posílení poskytování péče o osoby
propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody. Středem pozornosti byla i opatření v souvislosti s epidemií covid-19.
Zpráva o stavu lidských práv v České republice
Sekretariát Rady každoročně vypracovává zprávu o stavu lidských práv v České republice, jejímž
účelem je poskytnout dostatečné informace o stavu
ochrany lidských práv v ČR. Zpráva navazuje na
zprávy z předešlých let a soustředí se na události
z roku 2020.
Zpráva se skládá z obecné a zvláštní části. Obecná
část se zaměřuje na popis činnosti Rady a mezinárodní dimenzi lidských práv. Zvláštní část zprávy
pojednává o jednotlivých právech. Tento článek se
zaměří na některá z těchto práv.

V průběhu epidemie došlo k omezení práva
na vzdělání [1]

Právo na soudní a jinou právní ochranu
K zmírnění dopadu epidemie v justici byl přijat speciální zákon,[1] který obsahuje opatření týkající se
především všech soudních řízení v civilní, správní, trestní oblasti, ale i řízení o výkonu rozhodnutí
a exekučního, řízení insolvenčního a i řízení před
Ústavním soudem.
Účastníkům soudních řízení bylo umožněno požádat o navrácení zmeškaných lhůt a to i u těch, které
jinak navrátit nelze. Ministerstvu spravedlnosti byla
zákonem dána pravomoc k prominutí zmeškání některých lhůt týkajících se peněžité pomoci obětem
trestných činů, nebo uspokojení jejich majetkových
nároků z majetkových trestních sankcí.
V trestněprávní rovině došlo novelizací nařízení
vlády k zahrnutí nemoci covid-19 mezi nakažlivé
nemoci. Její šíření je od března roku 2020 trestné.
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V rámci novelizace trestního zákoníku byly zvýšeny hranice škody na dvojnásobek, aby odpovídaly
současné ekonomické situaci. Novelou by mělo dojít
i k zvyšování ukládání peněžitých trestů.
V roce 2020 došlo jak k výraznému zvýšení počtu
uplatněných či úspěšných žádosti o odškodnění
v souvislosti s nepřiměřenou délkou řízení, tak
i k výkyvu výše odškodného, které bylo osobám
státem vyplaceno.
Zacházení s osobami omezenými na svobodě
Během roku 2020 došlo k několika legislativním
změnám ve vězeňství. Do roku 2020 byla minimální
ubytovací plocha pro vězně alespoň 8 m2 a mohla
zahrnovat i sociální zařízení. Od roku 2020 se stanovila minimální ubytovací plocha na alespoň 10
m2 bez sociálního zařízení.
V České republice bylo ve výkonu trestu 196 osob na
100 tisíc obyvatel a řadí Českou republiku na druhé místo v Evropské unii v počtu osob ve výkonu
Vězňům byly zakázány návštěvy a byli izolováni [2]
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trestu na počet obyvatel. V některých věznicích tak
docházelo i k překročení kapacit věznice o 1/3. Pokud by došlo k nedostatku ubytovacích míst, může
být ubytovací plocha připadající na jednoho vězně
i pod 10 m2, nesmí však klesnout pod 3 m2.
Z věznic se stalo za dob epidemie rizikové prostředí.
I ve věznicích tak byla přijata řada opatření k předcházení šíření epidemie. Došlo k zákazu návštěv nejen příbuzných osob, ale docházení do věznice bylo
v podstatě zakázáno i duchovním pracovníkům
a pracovníkům sociálních služeb. Aby nedocházelo k vyššímu výskytu duševních nemocí, snažila se
vězeňská služba vyjít vězňům vstříc a upravila dobu
telefonátů z 20 na 30 minut. V některých věznicích
se osvědčilo spojení s příbuznými prostřednictvím
videohovorů.
Práva dětí
Skupinou, která výrazně pocítila dopad epidemie
covid-19, byly děti. Docházelo k omezování práv
dětí na vzdělání, omezování osobního kontaktu
s rodiči a blízkými osobami (například v některých
zařízeních pro děti byly na začátku pandemie zakázány jakékoliv návštěvy) a omezení přítomností
dětí na volnočasových aktivitách.
Děti nemohly po určitou dobu navštěvovat školy
a výuka probíhala distančně. Podle zjištění České školní inspekce na jaře 2020 se distanční výuky
nezúčastnilo cca 10 tisíc žáků. I přes snahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, obcí, krajů
a nevládních organizací, které se snažily poskytovat
techniku pro zapojení dětí do distanční výuky, bylo
zhodnoceno, že se nepodařilo odstranit problémy
v rodinném a sociálním prostředí. Například děti
ze slabých sociálních skupin nebyly řádně zapojeny
do distanční výuky.
Následky epidemie se projevily i na psychice dětí.
V souvislosti se stoupající izolací dětí docházelo nejen u dětí ke zvýšení napětí a duševním problémům.
Bylo zjištěno, že došlo k nárůstu domácího násilí.
V průběhu roku došlo ale i ke kladným legislativním
změnám. Byla omezena možnost vymáhat dluhy
vůči dítěti pouze na majetek nabytý v dětství. Bylo
zakázáno sjednání smluvní pokuty s dětmi mladšími 15 let a došlo k znemožnění vydání platebního
rozkazu, rozsudku pro zmeškání nebo rozsudku
pro uznání vůči nezletilému.
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Právo a postavení cizinců

osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního
řádu, s účinností od 24.4.2020.

I přes veškerá omezení spojená s epidemií covid-19
došlo v roce 2020 k nárůstu počtu cizinců v České
republice a na konci roku tvořili cizinci necelých
6 % populace. V průběhu roku docházelo především k integračním projektům se zaměřením na
vytvoření dobrých podmínek pro soužití cizinců
a většinové společnosti.
I mezi cizinci došlo k vyššímu výskytu případů
domácího násilí. Na tuto skutečnost upozornily
nevládní organizace. Za častější výskyt případů
můžou i některá z opatřeních, jako je například
omezení pohybu. Často je to totiž agresor, od kterého osoby odvozují své pobytové oprávnění. Zranitelnost jejich postavení spočívá i v neznalosti jazyka
nebo svých práv.
V souvislosti s epidemií byl částečně omezen i přístup ke správním orgánům. Pro úkony vyžadující
osobní účast byla stanovena možnost podání elektronicky, datovou schránkou nebo poštou. Nouzový
stav byl zpravidla uznán jako relevantní důvod pro
opožděné podání žádosti o udělení či prodloužení pobytového oprávnění. Pro cizince třetích zemí
byla v průběhu roku 2020 automaticky prodloužena
povolení k zaměstnání a příslušného pobytového
oprávnění.

Zdroje
Sekretariát Rady vlády České republiky pro lidská práva. 2021.
Zpráva o stavu lidských práv v české republice v roce 2020.
Praha: Vláda České republiky (https://www.vlada.cz/cz/ppov/
rlp/dokumenty/zpravy-lidska-prava-cr/zprava-o-stavu-lidskych-prav-v-ceske-republice-v-roce-2020-192075/)

Fotografie
[1] V průběhu epidemie došlo k omezení práva na vzdělání. Turkey,
autor: Fatma Cankara, The international Labour Organization
ILO, 11. srpen 2021, zdroj: Flickr, CC BY-NC-ND 2.0.
[2] Vězňům byly zakázány návštěvy a byli izolováni. Alcatraz,
autor: Gauthier DELECROIX, 25. duben 2020, zdroj: Flickr,
CC BY 2.0.
[3] P.Fiala, předseda Rady vlády ČR pro lidská práva. Petr Fiala po
jmenování předsedou vlády (cropped), autor: Fotograf1978, 28.
listopadu 2021, zdroj: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

P. Fiala, předseda Rady vlády ČR pro lidská práva [3]

V souvislosti s novelou trestního řádu byla přijata novela zákona o pobytu cizinců, která zaručuje
zdravotní služby nejen cizinci v zabezpečovací detenci, vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody,
ale i dítěti, které u sebe cizinec má.
Epidemie jako hlavní lidskoprávní téma
Hlavním lidskoprávním tématem byla epidemie
covid-19. V reakci na epidemii bylo přijato nemálo
opatření, které omezovaly občany v různých sférách
jejich života a zasahovaly do jejich práv a svobod.
I přes veškeré omezení a překážky, které s sebou
neobvyklá situace přinesla, se Česká republika obstojně vyrovnala s omezeními a jejich dopadem na
dodržování lidských práv.
Poznámky
[1] Zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřením ke zmírnění
dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící
se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické
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Aktuality české sekce: březen
Kateřina Ochodková
Konec milostivého léta
Na konci ledna skončilo tzv. milostivé léto. V rámci tříměsíční akce měli dlužníci veřejných institucí
(např. dopravních podniků, zdravotních pojišťoven
či státních a polostátních firem), kteří zároveň nebyli v insolvenci, šanci zbavit se některých dluhů.
Pokud v této době dlužníci splatili původní dlužnou
částku a zaplatili exekutorovi poplatek ve výši 908
Kč, byly jim odpuštěny zbylé úroky, penále a další
poplatky.
V průběhu února a března došlo k vyhodnocení
akce. Vládní koalice se shodla na tom, že vyloučeno
není její opakování během podzimních měsíců. Proto nyní jednají se zástupci opozice, exekutorské komory či dluhovými poradci o možné podobě akce.

Zástupkyně ombudsmana k novele zákona 		
o zdravotních službách
V lednu nabyla účinnosti novela zákona o zdravotních službách,[1] kterou došlo ke změně pravidel
pro využívání tzv. omezovacích prostředků. Zjednodušena byla definice použití psychofarmak a dalších léků jako omezovacího prostředku. Omezovacím prostředkem bude každá z těchto látek, které
jsou pacientovi podány silou za účelem zvládnutí
jeho chování.[2] Dále došlo k vynětí síťových lůžek
ze seznamu omezovacích prostředků.
Kladně hodnotila zavedené změny zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková.[3] Kancelář veřejného ochránce práv již upozorňovala na potřebu
zjednodušení podání léků jako omezovacího prostředku. Používání síťových lůžek bylo nedůstojným
opatřením, navíc při jejich užití existovalo riziko
úrazů či jiných komplikací. Upozornila však na to,
že změny byly přijaty bez širší debaty s odbornou
veřejností a pouze jako legislativní přílepek k novele
jiného zákona.

Projednání Istanbulské úmluvy se odkládá na leden
2023 [1]

Poslaneckou sněmovnu ochromily obstrukce
Nové volební období Poslanecké sněmovny provází
střety mezi opozicí a koalicí. Projednávání návrhu
vládní novely tzv. pandemického zákona [4] na počátku února v důsledku obstrukcí poslanců SPD
trvalo přibližně 35 hodin. Její projednávání bylo
již zablokováno na lednové schůzi. Kvůli obstrukcím SPD se též během ledna nepodařilo projednat
návrh na zavedení korespondenčního hlasování ze
zahraničí.
Jako „dílčí rozklad akceschopnosti parlamentu“ charakterizoval obstrukční jednání ústavní právník Jan
Kysela,[5] podle kterého by mělo dojít ke změně jednacího řádu sněmovny.[6] Racionalizaci jednacího
řádu doporučuje i expert na parlamentní právo Jan
Wintr.[7] Obstrukci podle něj způsobují především
možnost jednotlivých poslanců vystupovat ke každému bodu opakovaně či možnost přednostních
řečníků hovořit neomezeně dlouhou dobu. Opozice
by však měla disponovat možnost vznášet k projednání svá témata.
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Odklad projednání Istanbulské úmluvy
Koncem ledna požádal ministr spravedlnosti Pavel
Blažek o odklad projednávání Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (Istanbulská úmluva) do konce ledna 2023.
Úmluvu, která se zaměřuje na prevenci, ochranu
obětí a stíhání pachatelů genderově podmíněného
násilí podepsala Česká republika jako jedna z posledních zemí Evropské unie v roce 2016. Původně
měla být ratifikována Parlamentem již v roce 2018,
avšak dosud k tomu nedošlo.
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působí od roku 2004, natrvalo se stal jeho soudcem
o rok později. Vystudoval právo a politologii a mimo
činnost v justici se věnuje též přednáškové činnosti.
V oboru správního práva byl v roce 2017 oceněn
cenou Právník roku.
Prezident republiky jmenuje na dobu 10 let předsedu NSS pouze ze soudců tohoto soudu. Bývalý
předseda Michal Mazanec ve funkci předsedy NSS
skončil kvůli dovršení věku 70 let, kdy ze zákona
zaniká funkce soudce.

Mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka
vysvětlil potřebu odkladu novým složením Poslanecké sněmovny. „Rádi bychom poskytli dostatečný
časový prostor pro politické předjednání dané problematiky. To samozřejmě nevylučuje dřívější kroky směřující k rozhodnutí o tom, zda Istanbulská úmluva bude,
či nebude ratifikována, pokud se dospěje k politickému
konsenzu před uvedeným datem.“[8]

Konec sporu o Turów: Češi a Poláci se dohodli

Karel Šimka novým předsedou Nejvyššího		
správního soudu

Uzavření dohody se však stalo okamžitě terčem
kritiky. Dohodu zveřejnilo Ministerstvo životního
prostředí až několik dní po jejím uzavření po nátlaku občanské společnosti. Podle kritiků jsou pak
opatření, které podmiňují další těžbu nezpůsobilé
ochránit zdroje vody na české straně hranice. Hlavním opatřením proti odtoku vody má být hydroizolační bariéra, podle českých hydrogeologů i samotné těžařské společnosti PGE však bariéra nefunguje.

Na začátku února jmenoval prezident republiky
Miloš Zeman novým předsedou Nejvyššího správního soudu (NSS) soudce Karla Šimku. Ten nejprve působil jako civilní a exekuční soudce, na NSS
Novým předsedou Nejvyššího správního soudu se stal
Karel Šimka [2]

Na začátku února podepsali předsedové vlád Česka
a Polska Petr Fiala a Mateusz Morawiecki dohodu,[9] kterou je tak ukončen spor o těžbu v hnědouhelném dole Turów českých hranic. Polsko vzápětí
převedlo Česku finanční náhradu ve výši 45 milionů
eur, tedy přes jednu miliardu korun. Česko poté
stáhlo žalobu,[10] kterou loni na Polsko podalo
u Soudního dvora Evropské unie.

Michal Koudelka opět ředitelem Bezpečnostní
informační služby
V polovině února jmenovala vláda Petra Fialy řádným ředitelem Bezpečnostní informační služby
(BIS) Michala Koudelku. Návrh na jeho jmenování
projednal již počátkem února sněmovní bezpečnostní výbor.[11] Projednání v příslušném výboru
vyžaduje zákon o zpravodajských službách.[12]
Jmenovat ředitele BIS přitom měla již předchozí
vláda Andreje Babiše. S ohledem na říjnové volby do
Poslanecké sněmovny však jeho výběr ponechala na
příští vládě. Michala Koudelku, který BIS vedl od
srpna 2016 do léta roku 2021, kdy mu vypršel mandát, pak prozatímním vedením BIS pouze pověřila.
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Poznámky
[1] Zákon č. 371/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony
[2] § 39 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve
znění pozdějších předpisů
[3] Ombudsman – veřejný ochránce práv. 8. únor 2022. Změna
pravidel pro používání omezovacích prostředků ve zdravotnictví míří dobrým směrem. Do zákona se ale dostala bez širší diskuze s odborníky. Kancelář veřejného ochránce práv. https://
www.ochrance.cz/aktualne/zmena_pravidel_pro_pouzivani_omezovacich_prostredku_ve_zdravotnictvi_miri_dobrym_smerem-_do_zakona_se_ale_dostala_bez_sirsi_diskuze_s_odborniky/
[4] Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb.,
o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 4/2022 Sb., zákon č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného
v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19
[5] Šustr, Ladislav. 5. únor 2022. Obstrukce opozice jsou dílčím
rozkladem parlamentu. Cestou je změnit jednací řád, říká Kysela. https://echo24.cz/a/SBaF3/obstrukce-opozice-jsou-dilcim-rozkladem-parlamentu-cestou-je-zmenit-jednaci-rad-rika-kysela
[6] Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve
znění pozdějších předpisů
[7] Danda, Oldřich. 1. únor 2022. Wintr: Obstrukce ničí demokracii a vládu lidu. https://www.novinky.cz/domaci/clanek/wintr-obstrukce-nici-demokracii-a-vladu-lidu-40385726

Konec sporu o Turów: Češi a Poláci se dohodli [3]
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[8] ČTK. 31. leden 2022: Česko neratifikuje Istanbulskou úmluvu.
Blažek žádá odklad projednání o rok kvůli politické debatě.
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/istanbulska-umluva-blazek-ministerstvo-spravedlnosti_2201311311_pj
[9] Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci k řešení vlivů těžební činnosti v povrchovém
hnědouhelném dole Turów v Polské republice na území České
republiky. https://www.mzp.cz/web/web-news2.nsf/EB4B0E394778ED4EC12587DD006687E5/$file/Turow_CZ-PL%20
dohoda.pdf
[10] Nováková, Veronika. 17. únor 2022. Spor o Túrów: Stáhne ČR
žalobu proti Polsku? https://www.centrumlidskaprava.cz/spor-o-turow-stahne-cr-zalobu-proti-polsku
[11] Výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky
[12] § 4 odst. 2 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách
České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Zdroje
ČT24. Sněmovna po 35 hodinách schválila novelu pandemického
zákona. ČT24. 2. únor 2022. https://ct24.ceskatelevize.cz/
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Fotografie
[1] Projednání Istanbulské úmluvy se odkládá na leden 2023, autor:
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[2] Novým předsedou Nejvyššího správního soudu se stal Karel
Šimka. Karel Šimka, autor: Nejvyšší správní soud.
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1) Mezinárodní trestní spravedlnost

2) Evropský systém ochrany LP

Vedoucí sekce:

Vedoucí sekce:

JUDr. Ing. Jan Lhotský, Ph.D., E.MA
Jan je vedoucím Centra pro lidská práva
a demokracii. Po vystudování práva a ekonomie
pokračoval v doktorském studiu mezinárodního
práva. Vystudoval rovněž lidskoprávní program
E.MA v italských Benátkách a rakouském Grazu.
Pracoval v advokacii i v právním oddělení Evropské
služby pro vnější činnost v Bruselu. Poté působil jako Visiting Professional u soudního senátu
Mezinárodního trestního soudu v Haagu a následně
jako právník u Evropského soudu pro lidská práva
ve Štrasburku. Nyní působí v Kanceláři veřejného ochránce práv a Centru mezinárodního práva
Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. V rámci
mezinárodního práva se specializuje především na
lidská práva a mezinárodní trestní právo.
Stážisté:
Mgr. Dagmar Matúšů: Dagmar vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně
a momentálně dokončuje magisterský program
LL.M v mezinárodním právu veřejném na Univerzitě v Oslu. Zabývá se především právem válečného konfliktu a mezinárodním trestním právem. V
dubnu 2021 reprezentovala univerzitu na mezinárodní soutěži Jean-Pictet Moot Court v humanitárním a mezinárodním právu.
Adam Crhák: Adam v současné době studuje čtvrtým
rokem na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a
nově zároveň na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd. Zajímá se zejména mezinárodní
humanitární a trestní právo a o problematiku lidských
práv v kontextu mezinárodní politiky. Během studia
se zúčastnil několika moot courtů a stáže na Magistrátu hlavního města Prahy.
Matyáš Dvořák: Matyáš v současné době studuje třetí ročník magisterského programu Právo a
právní věda na Masarykově univerzitě. V současné
době pracuje v advokátní kanceláři. Zajímá se především o mezinárodní trestní právo, právo válečného konfliktu a o právo azylové a migrační.

Mgr. Tomáš Opat
Tomáš vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde se věnoval především
mezinárodnímu právu a lidským právům. Po škole nastoupil na stáž v NATO, kde působil v sekci
politického plánování kanceláře generálního tajemníka. V současné době pracuje jako parlamentní asistent v Evropském parlamentu, kde se věnuje
předevšímotázkámtýkajícímsevýborůprozahraniční
vměšování a dezinformace a pro kulturu a vzdělávání.
Stážisté:
Anna Kačmaříková: Anna dokončuje magisterské
studium práv na Masarykově univerzitě v Brně.
Zde vystudovala také obor Mezinárodní vztahy. Během studia absolvovala stáž v advokátní
kanceláři, na Velvyslanectví ČR v Madridu nebo
na Nejvyšším správním soudě. Zajímá se o ústavní
a evropské právo.
Eliška
Andrš:
Eliška
Andrš
vystudovala
bakalářský obor právo na University of Cambridge a momentálně absolvuje Schumanovu stáž
ve Výzkumné službě Evropského parlamentu.
Zajímá se o mezinárodní právo veřejné, lidská práva, právo EU a ochranu osobních údajů.
Terézia Lazarová: Terézia dokončuje magisterské
studium práv na Masarykově univerzitě v Brně.
Během studia absolvovala stáž na Městském soudě
v Praze a na pozici výzkumné asistentky ve výzkumech Dr. Bríd Ní Ghráinne a následně Dr. Lucie
Berdisové. Zúčastnila se vícerých mezinárodních
Moot Courtů.
Jana Vidláková: Jana studuje právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Absolvovala stáže
v Kanceláři zástupkyně ombudsmana a v Kanceláři vládního zmocněnce pro SDEU. S projektem
Street Law pořádá lidskoprávní workshopy pro
školy. Vedle lidských práv ji zajímají oblasti zdravotnického a evropského práva.
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3) Mezinárodní politika, byznys a LP

4) Česká republika a lidská práva

Vedoucí sekce:

Vedoucí sekce:

Mgr. Bc. Michaela Stenzelová

Mgr. Lucie Nechvátalová, E.MA

Michaela vystudovala Právnickou fakultu
Masarykovy univerzity a současně Mezinárodní vztahy a Evropská studia. Zajímá se o mezinárodní politiku, lidská práva, problematiku přeshraniční trestné
činnosti a kybernetických hrozeb. Absolvovala stáže
na Velvyslanectví ČR v Římě a Stálé misi ČR při OSN
v New Yorku. Po dokončení studií působila jako OSN
Dobrovolnice při Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu
v Sarajevu.
Stážisté:
BA Michaela Kučerová, LL.M: Michaela vystudovala bakalářský titul v oblasti politologie a mezinárodních vztahů a magisterský titul z práv v oblasti
mezinárodní trestní spravedlnosti a ozbrojeného
konfliktu. V současné době je v počátečních fázích
doktorského studia práv s přidruženým magisterským studiem výzkumných metod. Zajímá se o
lidská práva žen a legální pluralismus v Latinské
Americe.
Bc. Ondřej Kaška: Ondřej vystudoval dvouobor
Politologie a Mezinárodní vztahy na Masarykově
univerzitě v Brně. V současnosti pokračuje v magisterském programu Politologie a nastoupil na
Právnickou fakultu. Absolvoval řadu stáží v médiích či neziskovém sektoru. Také napomohl vymyslet karetní hru bojující proti fake-news a spolupracuje na projektu, který informuje mladé lidi
o politice.
Arame Diopová: Arame studuje programy Mezinárodní vztahy a Evropská studia na Masarykově
univerzitě. Zajímá se o mezinárodní politiku a lidská práva žen a etnických menšin. V rámci studia
absolvovala stáž na Velvyslanectví České republiky
v Koreji.

Lucie vystudovala právo na Právnické
fakultě MU a lidská práva a demokratizaci na EIUC
v Benátkách a Université de Strasbourg. Stážovala
v OSN, u ESLP a u veřejného ochránce práv. Působí
na Nejvyšším správním soudě jako asistentka soudce.
Věnuje se především evropskému systému ochrany
lidských práv, konkrétně zákazu špatného zacházení,
pozitivním povinnostem států a odškodňování.
Mgr. Pavel Doubek, Ph.D.
Pavel vystudoval doktorské studium
na Právnické fakultě MU. Pracoval v Kanceláři
ombudsmana a na Úřadu vlády ČR. V roce 2019
se v rámci postdoktorského programu podílel na
zřizování národního preventivního mechanismu
na Taiwanu.
Stážisté:
Mgr. Veronika Nováková: Veronika vystudovala obor
právo na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni a pokračuje zde i v doktorském studiu.
Dále vykonává praxi advokátní koncipientky v AK
Jakub Šauer se zaměřením na generální praxi.
Bc. Kateřina Ochodková: Kateřina studuje právo
a politologii na Masarykově univerzitě. Má ráda
ústavní právo a doufá, že ústavní právo má rádo ji.
Věnuje se volebnímu právu.
Dominika Šudová: Dominika studuje obor právo
na MU. Zajímá se o problematiku práv dětí a uprchlické právo. V současnosti pracuje v AK, kde se věnuje zejména rodinnému a trestnímu právu.
Marie Gavendová: Marie studuje obor právo
na Masarykově univerzitě. Absolvovala několik stáží
v neziskovém sektoru a v současnosti pracuje v AK,
kde se věnuje hlavně ochraně osobních údajů.
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