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Vážené dámy, vážení pánové,

hlavním tématem nového čísla Bulletinu Centra pro 
lidská práva a demokratizaci je první část obsáhlého 
rozhovoru Petra Přibyly s Anjou Mihr, docentkou 
renomované univerzity v Utrechtu. Anja Mihr dlou-
hou dobu řídila německou Amnesty International, ale 
zejména se zabývala lidskými právy a demokratizací 
ve státech, jež přecházely od autoritativního zřízení 
směrem k liberálnějšímu. Mihr nezná situaci pouze 
„od stolu“, ale díky své práci zavítala například i do 
Rwandy či Somálska. V našem rozhovoru diskutuje, 
jaké kroky jsou pro společnosti v tranzici nejdůležitěj-
ší, a proč rychlé souzení pohlavárů represivního reži-
mu nemusí být vždy nejlepší. 

Přímo z terénu se hlásí hostující přispěvatel Matej 
Kurian, jenž popisuje zážitky volebního pozorovatele 
v Zambii. Zajímavé věci se dějí i na starém kontinen-
tu. Vedle štrasburského lidskoprávního soudu se činil 
také německý ústavní soud, který se kriticky vyjádřil 
k podobě voleb do Evropského parlamentu. I nadále 
se věnujeme poutavému seriálu o vývoji „přeskanál-
ních“ vztahů. Velká Británie se „odevropšťuje“ a uvidí-
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me, zda vějička v podobě postu předsedy Evropského 
soudu pro lidská práva bude Cameronovi a spol. stačit.

Příznivce jízdy načerno odkazuji na článek, věnova-
ný rozhodnutím českého Ústavního soudu, který ne-
schvaluje nepoměrně vysoké částky, jež po proběhnutí 
všech řízení v součtu na černé pasažéry čekají. 

Na závěr jedna interní informace. Centrum pro lid-
ská práva nebude od nového roku působit v rámci 
Mezinárodního politologického ústavu, který prochá-
zí zásadní vnitřní reformou. Jedná se o rozlučku same-
tovou, naše internetová prezentace by měla na webu 
MPÚ ještě pár měsíců vydržet.

Příjemné čtení přeje 
za Centrum pro lidská práva a demokratizaci,
Hubert Smekal.
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Petr Přibyla

Proč amnestie mají představovat poslední možnost, jak se 
vyrovnat s bývalým režimem? Který z transitivních me-
chanismů, mezi něž patří soudy, institucionální reformy 
či restituce pro oběti bývalého režimu, je v počáteční fázi 
nejklíčovější? Co jsme se naučili na případu Španělska, 
kterému trvalo více než dvacet let, než se začalo naplno 
vyrovnávat s dědictvím Francova režimu? Jak se nové re-
žimy vypořádají s nedostatkem technokratů pro fungování 
nových institucí? V listopadovém Bulletinu publikujeme 
první část rozhovoru.

Anja Mihr (www.anjamihr.com) je docentkou v Nether-
lands Institute of Human Rights na Utrecht University. 
Profesně se zaměřuje na výzkum v oblasti tranzitní spra-
vedlnosti, lidských práv a demokratizace. V minulos-
ti pracovala na implementaci tranzitních mechanismů 
v mnoha post-konfliktních oblastech, například ve 
Rwandě, Kosovu, Bosně a Hercegovině, Chile a Somál-
sku. Doktorát obdržela z politologie na Freie Universi-
tät v Berlíně v roce 2001. V letech 2002 až 2006 působila 
jako předsedkyně německé Amnesty International. Mezi 
lety 2006 a 2008 pracovala jako programová ředitelka na 
European Master Degree in Human Rights and Democra-
tization v rámci European Inter-University Center for 
Human Rights and Democratization v Benátkách v Itálii.  
V roce 2008 zastávala pozici hostující profesorky na Pe-
king University Law School.

„Aplikování tranzitních mechanismů v průbě-
hu demokratizace není o vítězech a poraže-
ných, ale především o posílení demokratic-
kých institucí.“ 

PP: Existuje přímé spojení mezi tranzitní 
spravedlností a demokratizací? V tom smys-
lu, že kdyby nebyly implementovány tran-
zitní mechanismy v plné šíři v rámci změny 
režimu, odrazilo by se to negativně na proce-
su demokratizace a následně na konsolidaci 
nově ustaveného režimu?

AM: Tranzitní spravedlnost má na demo-
kratizační proces pozitivní, ale někdy i ne-
gativní účinky. Pozitivní například tehdy, 
když občané žádají tranzitní a/nebo kri-

minální spravedlnost, což následně vede k reakci vlády 
v podobě ustavení speciálních komisí či případně za-
početí soudů s bývalými elitami, atd. Tento typ reakce 
na požadavky občanů je jedním z kritérií měření kvality 
demokracie. Čím více vláda reaguje na požadavky obča-
nů a obětí, tím jsou demokratické instituce efektivnější. 
Nicméně vládní odpovědnost je pouze jednou stranou 
mince. Legislativní moc musí být schopna vymezovat 
pole působnosti pro moc exekutivní.
V těchto situacích si vlády mnohdy poprvé za svou exis-
tenci vyzkoušejí demokratické mechanismy a spolu 
s obyvateli a občanskou společností se učí demokracii. 
V prvních letech po ukončení konfliktu či přechodu od 
autoritativního režimu je velice složité soudit všechny 
zločiny. Soudy, ať již národní či mezinárodní, mohou 
v těchto situacích definovat, jaké zločiny budou soudit. 
Na druhou stranu je důležité si uvědomit, že i lidé obvinění 
ze zločinů za bývalého režimu potřebují spravedlivý soud.

Negativní efekt plynoucí z využívání příliš mnoha tran-
zitních mechanismů v příliš krátkém čase může vést k ra-
dikalizaci občanů, politických elit a následně k nefungo-
vání nových a už tak křehkých demokratických institucí. 
Některé mechanismy mohou otevřít staré rány a cestu 
k arbitrární odplatě. Pakliže jsou jména obviněných 
veřejně přístupná a nezávislé soudnictví v podstatě ne-
existuje, bývají obvinění bez jakékoliv ochrany. Jedinci 
většinou přistupují k odplatě, aniž by věděli, co se ve sku-
tečnosti stalo, natož do jaké míry byli obvinění skutečně 
zapleteni do fungování bývalého režimu a porušování 
lidských práv. Je důležité zapojit kombinaci tranzitních 
mechanismů a uvědomit si, že některé z mechanismů by 

Chceme znát pravdu
Rozhovor s Anjou Mihr o tranzitní spravedlnosti, 
demokratizaci a úskalích post-konfliktního vývoje
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se měly aplikovat dříve než jiné. To souvisí i s povahou 
konfliktu, intenzitou porušování lidských práv a dobou 
trvání útlaku obyvatel. Jednoduše řečeno, aplikování 
tranzitních mechanismů v průběhu demokratizace není 
o vítězech a poražených, ale především o posílení demo-
kratických institucí.

PP: Existuje několik různých mechanismů tranzitní spra-
vedlnosti, mezi něž patří soudy, institucionální reformy či 
restituce pro oběti bývalého režimu. Který mechanismus 
je pro počáteční fázi nově ustaveného režimu klíčový?

AM: Ukazuje se, že tranzitní spravedlnost může poškodit 
demokratizační proces a ztížit budování demokratických 
institucí, namísto aby přispívala k jejich posílení. Neměli 
bychom od zemí v tranzicích očekávat, že budou apliko-
vat veškeré tranzitní mechanismy současně. Za nejklíčo-
vější v procesu tranzice považuji, aby se dočasná nebo již 
zvolená vláda plně vyjádřila, že k porušování lidských 
práv skutečně došlo a že za pomoci tranzitních mecha-
nismů budou spáchané zločiny souzeny. Vhodnější může 
být třeba započetí soudů s vládou bývalého režimu až po 
dvou, třech nebo i deseti letech po ukončení tranzice. 
V některých případech může trvat i deset let, než budou 
zločiny odhaleny. Na případu poválečného Německa 
jsme se naučili, že striktní časový rozvrh pro aplikování 
jednotlivých kroků neexistuje. 

Obecně bych byla opatrná se soudy. Možná bych nezačína-
la soudit hned po tranzici, na druhé straně, čím dříve, tím 
lépe. Taky ale nemůžeme čekat dvacet let. Jako dočasné 
přechodné řešení mohou posloužit historické komise, kte-
ré vyšetří konkrétní případy, a to v souladu s mezinárod-
ními lidskoprávními standardy a vnitrostátním právem. 
Často se můžeme také setkat s argumentem, zejména ve 
východní Evropě, že započetí soudů jen přispěje k ote-
vření starých ran. Je na vládě, aby vyvážit dva velice důle-
žité společenské zájmy. Na jedné straně stojí oběti bý-
valého režimu, žádající spravedlnost a odhalení pravdy, 
a na druhé straně stojí snaha o dosažení stability a míru. 
Tranzitní spravedlnost může křehkou rovnováhu ohro-
zit. Řekla bych, že soudy a komise odhalující pravdu o bý-
valém režimu mohou přispět k demokratizaci, nicméně 
jejich úspěšnost bude ve výsledku určovat správné nača-
sování a posloupnost jednotlivých kroků.

PP: Na specifickém případu Španělska po Frankově 
smrti v roce 1975 můžeme nicméně vidět, že do zapo-
četí a implementování tranzitních mechanismů uběhla 
téměř dvě desetiletí. Proč vyrovnávání se s bývalým re-
žimem trvalo v tomto případě tak dlouho? 

AM: Španělsko je z pohledu tranzitní spravedlnosti veli-
ce dobrý příklad, který ukázal, že snaha po vyrovnání se 
s bývalým režimem trvá bez ohledu na dobu, jaká uběhla 
od konfliktu. Mladá generace Španělů chtěla vědět, co 
se stalo v minulosti s jejich rodiči a prarodiči. Bylo jen 
otázkou času, kdy mladá generace vyjde do ulic a bude 
hlásat: „Chci vědět, kde je pohřbeno tělo mého dědečka“. 
Nejčastěji zaznívá otázka, kdo to udělal. Lidé ani mnohdy 
nežádají o předvedení zločinců před soud či o finanční vy-
rovnání, ale chtějí hlavně vědět, co se ve skutečnosti stalo. 
Způsob, jakým vláda reaguje na požadavky tohoto typu, 
představuje zkoušku schopnosti vypořádat se se zločinci 
bývalého režimu, a to bez ohledu na to, je-li zločin aktu-
ální záležitostí, nebo se stal hluboko v minulosti. Když 
vláda zločiny staré čtyřicet či padesát let vůbec neřeší, 
vlastně dává na vědomí, že každý může kohokoliv kdyko-
liv zabít, aniž by byl postaven před soud. Nový demokra-
tický režim nicméně potřebuje důvěru občanů a jejich par-
ticipaci, jinak demokratické instituce nebudou efektivní.
Dnes už víme, že dříve nebo později k využití tranzit-
ních mechanismů dojde. V osmdesátých a devadesátých 
letech, zvláště v zemích v Latinské Ameriky a východ-
ní Evropy, které procházely demokratizačními procesy, 
nebyl efekt tranzitních mechanismů na nově ustavené 

Foto: W
ikim

edia com
m

onst

www.iips.cz



Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci
Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity 

5

režimy tak zřetelný. Mnozí tvrdili, že tyto mechanismy 
nejsou vůbec potřeba. Ukázalo se ale, že postupem času 
lidé touží poznat pravdu a spravedlnost. 

PP: Tudíž můžeme říci, že tranzitní spravedlnost je ne-
zbytným předpokladem pro rozvoj občanského povědo-
mí a dříve nebo později bude aplikována v každé zemi?

AM: Rozhodně. Hlasy volající po tranzitní spravedl-
nosti se dříve nebo později objeví. Rovněž víme, že ve 
společnostech, v nichž se masakry a zločiny odehrály 
dokonce před sto lety, budou rodiny zemřelých i nadále 
volat po možnosti uctít své předky. Tudíž můžeme říci, 
že tranzitní spravedlnost je pro zvýšení občanského po-
vědomí ve společnosti a pro důvěru k politickému reži-
mu velice důležitá.
Pro demokracii je důležité reagovat na potřeby společ-
nosti. Ale zároveň musí reagovat i na potřeby lidí zod-
povědných za zločiny bývalého režimu. Koneckonců 
i obvinění a údajní zločinci si zaslouží spravedlivý soud, 
bez ohledu na to, jestli jsou vinni či nikoliv. Do jaké 
míry dokáže vláda na tyto požadavky reagovat, rovněž 
ukazuje, jak silné má demokratické instituce.
„[Amnestie] mohou být využity pro velice malou sku-
pinku bývalých elit a technokratů, jako jsou právníci, 
úředníci, doktoři či inženýři, kteří mají institucionální 
a technické dovednosti nezbytné pro budování společnos-
ti a nového režimu.“

PP: Jaká je v těchto případech role amnestií? Vzhledem 
k přímým zkušenostem z post-konfliktních zemí jako 
Somálsko či Rwanda, považujete amnestie za vhodný 
mechanismus v procesu tranzice?

AM: S amnestiemi je třeba být velice opatrný. V žádném 
případě by neměly vést k beztrestnosti. Je třeba je vidět 
jako poslední možnost. Amnestie by tudíž rozhodně 
neměly být prvním krokem k vyrovnání se s minulostí, 
zvláště bez přezkoumání jednotlivých případů. Mohou 
být využity pro velice malou skupinku bývalých elit 
a technokratů, jako jsou právníci, úředníci, doktoři 
či inženýři, kteří mají institucionální a technické doved-
nosti nezbytné pro budování společnosti a nového reži-
mu. Taková cílená amnestie může pomoci vybudovat 
demokratické instituce právě díky přispění těchto lidí, 
kteří namísto mobilizování starých kontaktů a desta-
bilizování skrze korupci a vydírání, budou přispívat 
k budování nového režimu. 

Amnestie však musí být zvažovány případ od přípa-
du v závislosti na druhu konfliktu a na dostupnosti 
nových a starých elit v zemi. Nový režim jednodu-
še potřebuje určité technické dovednosti právníků. 
Režim však zároveň nemůže zapomenout na zodpověd-
nost jedinců za minulého režimu. Částečné amnestie a 
jejich načasování nám ukazují široké spektrum mož-
ností, jak je využít. Dnes už také z případů Španělska 
a Argentiny víme, že i široké amnestie mohou být 
pozměněny a zakázány.

PP: Určitá skupina autorů v rámci demokratizační 
teorie hovoří o zcela zásadní roli technokratů, kteří 
v rámci tranzice „přestoupí“ do nově vznikající in-
stitucionální sféry nového režimu, čímž ve výsledku 
udrží fungování základních institucionálních struktur.

AM: Ano, to je velice důležité. Zvláště ve východní 
Evropě mnoho lidí riskovalo své životy, vzpomeňme 
třeba Samisdat v Polsku nebo Chartu 77 v Českoslo-
vensku. Pro ně je velice složité slyšet, kolik bývalých 
komunistických elit zůstalo v administrativních pozi-
cích a setrvává stále u moci. Zvláště je to patrné na lo-
kální úrovni v malých městech a vesnicích, kde neexis-
tovalo mnoho alternativ, jak je nahradit. Velice častým 
problémem je vyškolení právníků, doktorů a úředníků, 
což samozřejmě nejde udělat přes noc. Proto je společ-
nost v tranzitním období často nucena žít a pracovat se 
starými komunistickými aparátčíky po mnohem delší 
dobu, než by si sama přála. Stát ale zkrátka potřebuje 
fungující instituce, aby nezavládla anarchie. 
Zásadní roli hraje nová vláda nově ustaveného režimu. 
Může například veřejně přisoudit odpovědnost lidí či 
skupin technokratů za zločiny za bývalého režimu, 
ale na druhou stranu je bude za určitých podmínek 
stále zaměstnávat. Zároveň nové vlády musí vyslat 
jasný signál obětem, že zločiny a křivdy, jež utrpěly za 
bývalého režimu, nejsou zapomenuty. Soudy mohou 
být započaty v pozdější fázi. Ve hře je budování de-
mokratických institucí, podpora občanské participace 
a koneckonců víra v nový demokratický režim. 
Samozřejmě je lepší, když existuje dostatek lidí k na-
hrazení starých elit. Nicméně na světě neexistuje re-
žim, který by v posledních stech letech prošel tranzicí 
a který by měl dostatek schopných lidí k nahrazení sta-
rých elit a technokratů. Za jedinou výjimku můžeme 
považovat Východní Německo, kde bývalé komunisty 
nahradili lidé ze Západního Německa.
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sedu byl zvolen profesor Emmanuel Decaux z pařížské 
univerzity Panthéon-Assas. Souběžně s Výborem za-
sedala v Ženevě i Pracovní skupina. Obě tělesa se se-
tkala na společné schůzce, kde diskutovala o vzájemné 
koordinaci a výměně zkušeností a názorů. Obdob-
ná společná jednání budou pokračovat i v budoucnu. 
Setkání se smluvními stranami a nevládními organi-
zacemi bylo na programu třetí den. Ze států se diskuze 
zúčastnily Argentina, Burkina Faso, Chile, Japonsko 
a Španělsko. Nevládní organizace byly reprezentovány 
šesti aktéry, mimo jiné Koalicí proti nedobrovolným 
zmizením, Amnesty International a Federací latinsko-
-amerických organizací pro rodiny zadržených-zmi-
zelých (FEDEFAM). Vzhledem k faktu, že se jednalo 
o první schůzku Výboru, není překvapením, že setkání 
nepřineslo žádné převratné okamžiky. Předseda Výboru 
v závěru jednání vyzval státy světa k ratifikaci Úmluvy 
a představil motto Výboru, které zní: „kontinuita (zna-
mená spolupráci s Pracovní skupinou), konzistentnost 
(Výbor má objasňovací povinnost k obětem) a bdělost 
(Výbor musí kdykoliv pracovat na urgentních přípa-
dech).“ Další setkání Výboru se uskuteční v Ženevě 
od 26. do 30. března 2012.

Pár dní před jednáním v Ženevě byl v Argentině od-
souzen k doživotnímu vězení za zločiny proti lidskosti 
Alfred Astiz, přezdívaný jako „blonďatý anděl smrti“. 
Spolu s ním soud odsoudil dalších 11 vojenských a po-
licejních představitelů argentinské diktatury, kteří se 
zločinů dopustili v letech 1976 až 1983. Odsouzení pra-
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 1) Mezinárodní trestní spravedlnost

Aktuální trendy v ochraně osob před nuceným 
zmizením
Anna Matušinová

Nucené zmizení představuje situaci, kdy je osoba orgá-
ny státu či skupinami osob jednajícími s jeho povole-
ním nebo podporou či vědomím jakýmkoliv způsobem 
zbavena svobody. Mnohdy jde o jev, jenž se týká jednot-
livce či menší skupiny osob a přesahuje hranice států. 
Zároveň je, v rozporu s právem, odmítáno oficiální 
uznání daného zadržení a je zatajován osud či místo po-
bytu těchto osob. Problematika zmizení patří mezi zá-
važná porušení základních práv člověka, a tudíž je chá-
pána podle Římského statutu jako zločin proti lidskosti. 
V prosinci 2006 byla Valným shromážděním OSN při-
jata Mezinárodní úmluva na ochranu všech osob před 
nuceným zmizením,[1] o čtyři roky později vstoupila 
v platnost v momentě, kdy dosáhla potřebných dvaceti 
ratifikací.[2]

Úmluva předpokládala vznik desetičlenného Výboru pro 
nucená zmizení (dále jen Výbor), který se bude schá-
zet dvakrát ročně. Poprvé v historii se sešel ve dnech 
8. až 11. listopadu 2011 v Ženevě[3] a jeho zasedání se 
zúčastnil i všichni členové.[4] Výbor jednal ve třech 
formátech – soukromě, s Pracovní skupinou proti nu-
ceným či nedobrovolným zmizením[5] a veřejně. Při 
tajných jednáních členové Výboru volili funkcionáře – 
předsedu, tři místopředsedy a zpravodaje – a diskutovali 
o procedurálních otázkách a metodách práce. Za před-
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domnívaly, že poskytnutí informace by bránilo vyšet-
řování. Návrh mimo jiné počítá s formalizací domácí-
ho vězení, které je v Číně hojně využíváno k omezení 
aktivit disidentů. Mezi nejvýznamnější události, kdy 
kritici režimu zmizeli beze stopy, patří tibetské pro-
testy z března 2008, protesty v Urumči v červenci 2009 
a zadržení intelektuálů na jaře 2011. Mezi poslední 
skupinou byl i umělec Ai Weiwei, který též díky me-
zinárodnímu tlaku byl po dvou měsících propuštěn, 
stejně jako jeho kolegové. Čína neratifikovala Meziná-
rodní úmluvu na ochranu všech osob před nuceným 
zmizením ani Mezinárodní pakt o občanských a po-
litických právech.[6] Podepsáním Paktu se však zavá-
zala nepodnikat žádné kroky, které by podlamovaly 
standardy jím zaručené. Nový trestní soudní řád by se 
však mohl dostat do konfliktu s právem na spravedlivý 
proces (článek 9 Paktu).

Je zřejmé, že nucená zmizení nejsou jevem regionál-
ním a přístup k nim se liší stát od státu. Budoucnost 
ukáže, zda nově vzniklý Výbor má potenciál sjednotit 
praxi států a pokračovat v aktivitách, které započala 
již Pracovní skupina.

Poznámky
[1] Přestože Česká republika pracovala na vytvoření návrhu 
Úmluvy, nestala se signatářskou stranou. Řadí se tak k po-
sledním šesti státům Evropské unie, které Úmluvu nepode-
psaly ani neratifikovaly.

[2] K dnešnímu dni Úmluvu ratifikovalo 30 států tvořících 
zhruba 15 % světové populace.

[3] Výbor má za úkol dohled nad prováděním Úmluvy a může 
přijímat podněty o urgentních případech nucených zmizení.  
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covali v Armádní škole mechaniky v Buenos Aires, kde 
zřídili jedno z největších tajných mučících středisek. 
V zařízení bylo internováno zhruba 5000 osob, přede-
vším levicových disidentů, z nichž 90 procent zemřelo. 
Jedním ze způsobů vražd byly tzv. lety smrti, při kterých 
posádky letadel shazovaly nadrogované odpůrce reži-
mu do oceánu. Mezi symboly diktatury patřil Astiz, 
který jako mladý důstojník pronikl do argentinské lid-
sko-právní organizace Matky z Plaza de Mayo sdružují-
cí příbuzné zmizelých osob a osobně se podílel na úno-
su a vraždách tří jejích zakladatelek. Astiz byl již v roce 
1990 odsouzen v nepřítomnosti pařížským soudem 
za vraždy francouzských jeptišek, které v Argentině zmi-
zely v roce 1977. Rozsudek představuje první významný 
pokrok v zemi, která má nejvíc nevyřešených případů 
nucených zmizení na světě. Nevládní organizace uvádí, 
že v období vlády vojenských junt v Argentině zmizelo 
či zemřelo násilnou smrtí zhruba 30 tisíc lidí.

Opačným směrem se vydala Čína, jejíž vládní politi-
ku vůči nuceným zmizením kritizuje zpráva Human 
Rights Watch z počátku listopadu. Podle organiza-
ce existují v každém velkém městě tajná vězení, která 
jsou využívána vládními bezpečnostními jednotkami 
k umlčení kritiků režimu, především z regionů Tibet 
a Xinjiang. Čínská vláda taková nařčení odmítá, nic-
méně předkládaná změna trestního soudního řádu 
podporuje argumenty nevládních organizací, neboť ná-
vrh změny zákona počítá s legalizací nucených zmizení. 
Podle něj by bezpečnostní složky mohly osobu tajně dr-
žet na neznámém místě až šest měsíců, v případě že by 
byla podezřelá ze zločinů proti státní bezpečnosti, tero-
rismu nebo závažných případů korupce. Změna by též 
měla dovolit utajení místa zadržení před příbuznými 
a právním zástupcem, pokud by se donucovací orgány 
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Antonio Cassese (1937-2011)

Linda Janků 

Dne 24. října 2011 zemřel Antonio Cassese, jeden z nej-
významnějších odborníků na mezinárodní právo a 
průkopník rozvoje mezinárodního trestního práva po 
konci studené války. K oživení a rozvoji mezinárodního 
trestního práva přispěl především v rámci své činnosti 
u Mezinárodního tribunálu pro bývalou Jugoslávii 
(ICTY), kde působil v letech 1993 až 2001 jako soudce a v 
prvních čtyřech letech existence Tribunálu (1993 až 1997) 
zároveň jako jeho první předseda. Přelomová judikatu-
ra ICTY, na které měl Cassese významný podíl, zásadně 
ovlivnila další směřování stíhání závažných porušení me-
zinárodního humanitárního práva a lidských práv[1]. 

Více než 30 let (1975 až 2008) byl Antonio Cassese pro-
fesorem mezinárodního práva na Università degli Stu-
di di Firenze, v letech 1987 až 1993 ve Florencii působil 
také jako profesor na prestižním European University 
Institute. Z dalších významných milníků Casseseho kari-
éry lze kromě jeho působení u ICTY zmínit rovněž funk-
ci předsedy Mezinárodní vyšetřovací komise OSN pro 
situaci Dárfúru (2004 až 2005) či jmenování nezávislým 
expertem pro posouzení efektivity fungování Zvláštního 
soudu pro Sierra Leone Generálním tajemníkem OSN.

Jeho poslední významnou funkcí v oblasti mezinárod-
ní trestní spravedlnosti byla role předsedy Zvláštního 
tribunálu pro Libanon, ve které působil od roku 2008. 
Do rozhodovací činnosti tohoto nejmladšího ad hoc me-
zinárodního trestního tribunálu se měl možnost výrazně 
zapsat vydáním rozhodnutí Odvolací komory tribunálu, 
které se vyjádřilo k předběžným otázkám položeným vy-
šetřujícím soudcem v lednu 2011. V rozhodnutí je mimo 
jiné rozvinuta Cassesem dlouhodobě prosazovaná argu-
mentace o existenci mezinárodního zločinu terorismu 
spáchaného v době míru jako zločinu podle mezinárod-
ního obyčejového práva[2]. 

Nástupcem Casseseho, který dal svůj post předsedy 
Zvláštního tribunálu pro Libanon k dispozici ze zdra-
votních důvodů dva týdny před svou smrtí, se stal David 
Baragwanath.  Jednasedmdesátiletý Baragwanath půso-
bil řadu let jako trestní soudce na Odvolacím a Vrchním 
soudě na Novém Zélandě, v letech 1996 až 2001 vyko-
nával funkci předsedy New Zealand Law Commission 
a od roku 2007 byl předsedou Odvolacího soudu na os-
trovním státě Samoa u Nového Zélandu. Ke Zvláštnímu 
tribunálu pro Libanon byl jmenován v březnu roku 2010. 
Na adresu svého zesnulého předchůdce prohlásil: „Pro 
členy Tribunálu byl mistrem, jehož mimořádné schopnos-
ti jako právníka a státního činitele se snoubily s ohrom-
nou osobní vřelostí a humanitou (…) Byl osobností, pod 
jejímž vedením pracovat bylo inspirací a privilegiem.“[3]   
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Na základě svého šetření má možnost smluvním státům 
doporučit určité kroky či je vyzvat k plnění.

[4] Členové pochází z Albánie, Argentiny, Francie, Iráku, 
Japonska, Německa, Senegalu, Španělska, Uruguaye a Zambie. 

[5] Pracovní skupina byla založena v roce 1980 primárně pro 
země Latinské Ameriky a jejím cílem bylo zlepšit situaci týka-
jící se nucených zmizení v oblasti.

[6] Čína Pakt podepsala roku 1998, nikdy jej ale neratifikovala.

Zdroje
- Argentina’s “Angel of Death” jailed for crimes against hu-
manity, Guardian, 27. 10. 2011, http://www.guardian.co.uk/
world/2011/oct/27/argentinas-angel-of-death-jailed.
- Committee on Enforced Disappearances http://www.ohchr.
org/EN/HRBodies/CED/Pages/CEDIndex.aspx.
- China: Enforced Disappearances a Growing Threat, Human 
Rights Watch, 9. 11. 2011, http://www.hrw.org/news/2011/11/09/
china-enforced-disappearances-growing-threat.
- International Convention for the Protection of All Persons 
from Enforced Disappearance http://www2.ohchr.org/eng-
lish/law/disappearance-convention.htm.
- Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disappearances/Pages/Di-
sappearancesIndex.aspx.
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základě těchto dat a návštěv vybraných zemí bude vy-
pracovávat studie. Dále se zaměří na poskytování tech-
nické podpory a doporučení zemím, jež se vypořádávají 
s vážnými porušeními lidských práv. Vzhledem k povaze 
své činnosti nebude mít Zmocněnec pravomoc nijak re-
agovat na krizové situace ohrožující lidská práva, nicmé-
ně bude se moci vyjadřovat ke kontroverzním postupům 
odporujícím mezinárodním standardům.

V kontextu „arabského jara“ je zřejmé, že tranzitní 
spravedlnost jako způsob vyrovnávání se s minulos-
tí, bude nadále velmi aktuální. Nyní ale stojí před státy 
otázka, koho na tento široce definovaný post jmenovat, 
do 30. listopadu byla otevřená uzávěrka (návrhy kandi-
dátů mohou podávat i mezinárodní organizace, nevládní 
organizace nebo jednotlivci, nejčastěji to ale bývají stá-
ty).  Lidskoprávní organizace vydaly doporučení, jak by 
měl tento proces na vnitrostátní úrovni probíhat, důraz 
je kladen zejména na splnění kvalifikačních požadavků 
a transparentnost celého výběru. Z vnitrostátních kan-
didátů následně vybere tzv. Konzultační skupina několik 
kandidátů do užšího kola, z nichž bude vítěz jmenován 
na dalším zasedání Rady pro lidská práva.

Nezbývá než dodat, že i Česko hlasovalo pro tuto rezo-
luci. Z hlediska působení ČR v rámci OSN se zároveň 
sluší pogratulovat profesorovi Pavlu Šturmovi, který 
v uplynulých dnech uspěl jako český kandidát ve volbách 
do Komise OSN pro mezinárodní právo. Počtem hlasů 
145 z 191 přítomných byl zvolen Valným shromážděním 
na pětiletý mandát do tohoto prestižního orgánu, věnují-
címu se rozvoji a kodifikaci mezinárodního práva.

Zdroje
- Amnesty International at al.: Call for candidates and chec-
klist for selection of candidates for the mandate of UN Special 
Rapporteur…, IOR 40/015/2011, 11. 11. 2011.
- General Assembly Fills Vacancies on International Law 
Commission, 17. 11. 2011, http://www.un.org/News/Press/
docs/2011/ga11175.doc.htm.
- McAuliffe, P: HRC Resolution to appoint Special Rapporteur 
for Transitional Justice, http://www.humanrights.ie/index.
php/2011/10/11/hrc-resolution-to-appoint-special-rapporteur-
-for-transitional-justice/.
- Přehled (výsledků práce) Zvláštních zpravodajů: United Nations 
Special Procedures, Facts and Figures 2010, http://www2.ohchr.
org/english/bodies/chr/special/docs/Facts_Figures2010.pdf.

Poznámky
[1] Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, re-
parations and guarantees of non-recurrence, A/HRC/18/L.22, 
29. 9. 2011.
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Zdroje
- Cassese resigns, Judge Baragwanath elected STL president. 
The Daily Star, 10 October 2011. (http://www.dailystar.com.
lb/News/Politics/2011/Oct-10/150922-stl-president-resigns-
-david-baragwanath-appointed-new-president.ashx#axzz1e-
Vu5Zbts)
- Judge Antonio Cassese dies. Special Tribunal for Lebanon, 22 
October 2011. 
(http://www.stl-tsl.org/en/media/press-releases/22-10-2011-
-judge-antonio-cassese-dies) 
- Schabas, W. A.: Antonio Cassese (1937-2011). 22 October 
2011. (http://humanrightsdoctorate.blogspot.com/2011/10/an-
tonio-cassese-1937-2011.html)

Poznámky
[1] Jako předseda Odvolací komory ICTY se Cassese mimo jiné 
podílel na zásadním rozsudku v případu Tadić, ve kterém Tribu-
nál konstatoval, že lze stíhat válečné zločiny spáchané i ve vnitro-
státním ozbrojeném konfliktu a že zločiny proti lidskosti mohou 
být spáchány nezávisle na existenci ozbrojeného konfliktu.
[2] Podrobněji jsme o tomto rozhodnutí informovali v únoro-
vém Bulletinu 2011. Rozhodnutí následně vzbudilo živou deba-
tu mezi odborníky na mezinárodní právo a je mnohými poklá-
dáno za poměrně kontroverzní (viz např. Saul, B.: Legislating 
from a Radical Hague: The United Nations Special Tribunal 
for Lebanon Invents an International Crime of Transnational 
Terrorism. Leiden Journal of International Law, 2011).
[3] Judge Antonio Cassese dies. Special Tribunal for Lebanon, 
22 October 2011. (http://www.stl-tsl.org/en/media/press-re-
leases/22-10-2011-judge-antonio-cassese-dies).

Nominování Zvláštního zmocněnce na podporu 
pravdy a justice
Ľubomír Majerčík

Na posledním, zářijovém zasedání Rady OSN pro lidská 
práva byla přijata rezoluce, jež zřizuje existenci Zvláštní-
ho zmocněnce na podporu pravdy, spravedlnosti, náhrad 
a neopakování (krizí a porušování lidských práv)[1]. Ten-
to post doplní rostoucí skupinu zvláštních zpravodajů 
fungujících v rámci Rady pro lidská práva, z nichž se část 
věnuje konkrétním zemím (např. Barmě, Somálsku, Sú-
dánu) nebo tématům (např. násilí na ženách, obchodová-
ní s lidmi, mučení). Zvláštní zpravodajové jsou hodnoce-
ni jako jedna z těch pozitivnějších a přínosných součástí 
Rady, aktuální snahou je proto udržet jejich mandáty co 
nejnezávislejší. 

Jaká bude náplň tříletého mandátu nového Zmocněnce? 
Jednak bude sbírat informace o situaci v zemích prochá-
zejících tranzicí a o příslušných právních rámcích, a na 
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 2) Evropský systém ochrany lidských práv

U druhého páru trpěla manželka agonadismem, tudíž 
k otěhotnění potřebovala dárcovská vajíčka. V obou pří-
padech by genetickým rodičem byl jen jeden z manželů, 
což v případě oplodnění in vitro rakouský zákon nepři-
pouští.[2]  V říjnu 1999 rakouský ústavní soud sice kon-
statoval zásah do práva na rodinný život, nicméně tento 
byl ospravedlněn veřejným zájmem. V květnu 2000 se 
páry obrátily na ESLP, jehož senát po desíti (!) letech roz-
hodl, že došlo k diskriminaci v právu na rodinný život 
(porušení čl. 14 ve spojení s čl. 8 Úmluvy). Předmětné 
páry byly diskriminovány oproti párům, jež také chtěly 
podstoupit umělé oplodnění, ale nemusely použít vajíček 
či spermatu od dárců pro oplodnění in vitro.

Rakouská vláda s verdiktem senátu nesouhlasila a s jejím 
postojem se následně ztotožnil i velký senát ESLP. Větši-
nové stanovisko přiznalo, že státy mají v oblasti úpravy 
umělého rozmnožování široký prostor k uvážení (margin 
of appreciation), ačkoliv evropský trend směřuje k umož-
nění oplodnění in vitro za pomoci dárců. Do budoucna 
lze tedy uvažovat o posunu i v této citlivé etické otázce. 
Soud se věnoval zajímavé otázce dárcovství vajíček, kdy 
vlastně dochází k „rozštěpení“ mateřství mezi genetickou 
matku a matku, jež dítě donosí. Zákonodárce se chtěl vy-
hnout zpochybnění zásady mater semper certa est, jelikož 
by mohlo docházet k situacím, kdy by si mateřství náro-
kovaly dvě ženy. 

Co nového ve Štrasburku
Premiérový rozsudek ke sterilizaci romských žen
Hubert Smekal

Ve sledovaném období[1]  se Evropský soud pro lidská 
práva (dále jen ESLP či Soud) zabýval třemi rozsudky, 
které katalogizoval ve svém systému HUDOC jako případy 
s nejvyšší důležitostí. Dva se týkají práva na soukromý 
a rodinný život (čl. 8 Úmluvy) a zároveň velmi citlivých 
záležitostí – problematiky umělého oplodnění a steriliza-
ce romské ženy, přičemž ono adjektivum v odůvodnění 
sehrálo svou roli. Třetí případ řešil vydání podezřelého 
ze spáchání genocidy ze Švédska zpět do Rwandy.

Státy mohou regulovat umělé oplodnění

Dva rakouské manželské páry chtěly řešit své problémy 
s neplodností pomocí takových lékařských technik, které 
rakouské právo neumožňovalo. Po neúspěších u národ-
ních soudů skončil případ S. H. a další proti Rakousku 
(stížnost č. 57813/00) ve Štrasburku, ani tam ovšem stě-
žovatelé nenašli zastání. V 17členném velkém senátu se 
však našli čtyři disentující a navíc ještě jeden souhlasící, 
ale s vlastním stanoviskem. 

Paní S. H. nemohla otěhotnět přirozenou cestou a její 
manžel byl neplodný, proto v úvahu přicházelo jen 
oplodnění in vitro s použitím spermatu od dárce. 

10
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Sterilizace vyžaduje informovaný souhlas

Dvacetiletá paní V. C., Slovenka romské etnicity, byla 
během porodu svého druhého dítěte císařským řezem 
dotázána, jestli chce mít další děti. Dostalo se jí zároveň 
varování, že pokud ano, tak zemře buď dítě, nebo ona. 
Za této napjaté situace podepsala souhlas se sterilizací, 
ačkoliv přesně nechápala, co bude podstatou zákroku a 
jaké bude mít následky. Navíc nebyla zpravena o alter-
nativách a především o nevratnosti svého rozhodnutí. V 
jejím lékařském spisu se navíc objevila bez bližšího vy-
světlení informace, že se jedná o Romku. 

Slovenské soudy, včetně ústavního, stížnostem nevy-
hověly, nápravy se paní V. C. dočkala až ve Štrasburku 
(V. C. proti Slovensku, stížnost č. 18968/07). Sedmičlenný 
senát jednomyslně rozhodl, že došlo k porušení zákazu 
nelidského nebo ponižujícího zacházení (čl. 3) a práva 
na soukromý a rodinný život (čl. 8). Stěžovatelka totiž 
po sterilizaci trpěla vážnými fyzickými i psychickými 
obtížemi, a navíc ji odvrhla jak romská komunita, tak 
její manžel. ESLP vzal všechny negativní následky v po-
taz a prohlásil, že sterilizace představuje vážný zásah do 
osobní integrity, a proto vyžaduje informovaný souhlas. 
Stěžovatelka zjevně nebyla plně zpravena o svém zdravot-
ním stavu, sterilizaci, ani o jejích alternativách. Protože 
souhlas se sterilizací podepsala během lékařského zákro-
ku, neměla čas si jej dostatečně promyslet a prodiskutovat 
s manželem. Slovensko navíc porušilo právo na soukro-
mý a rodinný život, když dostatečně neuvážilo, že se jed-
ná o Romku. Uvedení etnicity do zdravotní dokumentace 
naznačuje, že k Romkám se personál chová předpojatě. 
ESLP přiřknul paní V. C. náhradu nepeněžité újmy ve 
výši 31 tisíc eur a 12 tisíc eur za náklady řízení. Ke cti 
Slovensku ovšem slouží, že v mezičase změnilo legislativu 
ve věci sterilizací, aby se podobným skandálům předešlo. 

Do Rwandy vydávat lze

Rwandské úřady si v roce 2007 vyžádaly po Dánsku vy-
dání Sylvere Ahorugezeho kvůli podezření z účasti na ge-
nocidě a zločinům proti lidskosti. Dánské úřady žádosti 
nevyhověly, avšak pan Ahorugeze ke své škodě vycestoval 
do Švédska, kde jej tamní policie zadržela. Rwandská ob-
žaloba trvala na vydání a ubezpečila Švédy, že s podezře-
lým bude nakládáno humánně, v souladu s mezinárod-
ními standardy. Vydání posvětil i švédský Nejvyšší soud 
a švédská vláda rozhodla o Rwanďanově vydání, mimo 
jiné i na základě poznatku, že Rwanda již zrušila trest 
smrti a trest doživotního vězení v izolaci. Ahorugeze se 
rychle obrátil na ESLP, protože ve Rwandě by mu jako 
Hutuovi údajně hrozilo mučení nebo špatné zacházení 
a navíc by nemohl podstoupit operaci srdce. Štrasburk 

požádal o pozdržení vydání. Švédská vláda následně pre-
zentovala ujištění rwandského ministerstva spravedlnosti 
o férovém procesu a zacházení, načež švédský Nejvyšší soud 
pana Ahorugezeho v červenci 2011 propustil ze zadržení. 

Senát se jednomyslně shodnul, že v případu Ahorugeze 
proti Švédsku (stížnost č. 37075/09) nedošlo k porušení 
Úmluvy, konkrétně zákazu nelidského a ponižujícího 
zacházení nebo trestání (čl. 3) a práva na spravedlivý 
proces (čl. 6). Operace srdce nebyla nutná a podmínky 
ve vězení jsou uspokojivé, což potvrdily i Mezinárodní 
trestní tribunál pro Rwandu, Speciální soud pro Sierra 
Leone, nizozemská vláda a jeden místní norský soud. V 
poslední době se navíc ve Rwandě zlepšila také kvalita 
soudních řízení (jak shledaly i holandské a norské mise 
do Rwandy), tudíž místní soudy mohou být považovány 
za nezávislé a nestranné. Žádné flagrantní porušení spra-
vedlnosti by tedy nemělo pana Ahorugezeho v domovině 
čekat. ESLP požádal švédskou vládu o pozdržení vydání, 
dokud jeho rozsudek nebude definitivní. 

Poznámky
[1] Od 24. října do 20. listopadu 2011.
[2] Oplodnění in vitro je podle rakouského práva možné jen 
s použitím „materiálu“ v rámci páru.

Pětiprocentní uzavírací klauzule u voleb do 
Evropského parlamentu v Německu protiústavní
Václav Krajňanský

Druhý senát německého Spolkového ústavního soudu 
9. listopadu 2011 poměrem 5:3 rozhodl, že za současných 
okolností pětiprocentní uzavírací klauzule, která platila 
ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2009, na-
rušuje principy rovného volebního práva a rovnost šancí 
politických stran. Tímto rozhodnutím soud prohlásil za 
neplatný § 2.7 Zákona o evropských volbách (Europawa-
hlgesetz – EuWG), jenž tuto hranici upravoval. Oproti 
tomu však navzdory námitkám stěžovatelů soud neshle-
dal jako protiústavní poměrný volební systém založený 
na vázaných kandidátkách. Zároveň také vyhlášení proti-
ústavnosti klauzule nevedlo soud k prohlášením voleb do EP 
z roku 2009 za neplatné a tedy ani nutnosti vypsat nové volby.

Soud při svém rozhodování vycházel z povinnosti jaký-
koli federální zákon včetně toho o evropských volbách 
porovnávat vůči standardům zakotveným v Základním 
zákoně. V tomto případě konkrétně principu rovného 
volebního práva, který vyžaduje, aby kromě rovnosti 
jednotlivých hlasů měl také hlas každého voliče stejný 
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dopad na sestavení voleného reprezentativního orgánu.  
Pětiprocentní hranice má narušovat tento stejný do-
pad voličských hlasů tím, že hlasy voličů, kteří vyberou 
strany, jež tuto hranici nepřekročí, mají fakticky dopad 
nulový. Zároveň je tak narušen i princip rovnosti šancí 
politických stran. Toto rozhodnutí se samozřejmě týká 
pouze německé části voleb. Jejich úprava v jiných zemích 
zůstává v platnosti jak doposud.

Zákonodárce má pouze úzce vymezenou možnost, jak se 
od těchto principů odchýlit. Stanovení 5% hranice, jež má 
být pojistkou proti paralyzování Evropského parlamen-
tu přílišnou fragmentací, podle soudu nebere dostatečně 
v úvahu specifickou povahu práce tohoto orgánu. Při ne-
existenci uzavírací klauzule je sice možné očekávat na-
výšení počtu stran s pouhým jedním či dvěma poslanci 
o nezanedbatelné množství, nicméně podle rozhodnutí 
to nutně neznamená ztížení fungování parlamentu. Jeho 
hlavním pracovním orgánem jsou skupiny, nikoli strany, 
které mají výraznou schopnost integrovat jednotlivé stra-
ny, což se ukázalo například při rozšiřování EU. Navíc 
podle primárního práva EU není unijní exekutiva orga-
nizována jako závislá na získání většiny v parlamentu.

Co se týče „rigidních“ kandidátek, Spolkový ústavní 
soud se odvolal na svá dřívější rozhodnutí, podle nichž 
ve vnitrostátním rámci je takový postup ústavně kon-
formní a nebyly zjištěny důvody, proč by tomu mělo být 
na evropské úrovni jinak.

Ke zrušení voleb z roku 2009 a vypsání náhradních ne-
bylo přistoupeno ze dvou důvodů. Dosavadní postup pří-
mo ovlivnil pouze malou část německých europoslanců 
a nezpochybňuje proto nad tolerovatelnou míru legitimi-
tu německých zástupců jako celku. Navíc je nutné vzít 
v potaz silně rušivý a nevypočitatelný dopad vypsání no-
vých voleb na současnou práci EP.

Disentující soudci Di Fabio a Mellinghoff ve svém stano-
visku uvedli, že podle jejich názoru 5% klauzule nepřed-
stavuje narušení principu poměrné reprezentace, ale spí-
še jeho doplněk. Argumentují, že oproti jednokolovému 
většinovému systému, kde může naprázdno vyjít i více 
než 50 % hlasů, a který není v Německu protiústavní, 
se jedná o jen drobnou modifikaci. Názor většinového 
stanoviska, že narušení práce EP v případě vypuštění 
klauzule nenastane, by snad mohl být pravdivý v pří-
padě změny pouze v Německu. Kdyby podobným smě-

Foto: http://w
w

w.bundesverfassungsgericht.de
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normu, která podezřelým osobám u všech soudů v EU 
garantuje, že obdrží písemný překlad všech podstatných 
dokumentů a že budou mít nárok na tlumočení všech sly-
šení a výslechů i schůzek se svými právníky. 

V praxi by tak měl být každé osobě předložen písemný 
dokument v její mateřštině s poučením o jejích právech 
s podrobnostmi o právu na obhájce, právu být seznámen 
s obviněním a nahlížet do spisu, právu být po zatčení 
předveden před soud a právu na tlumočení a zajištěn pře-
klad pro ty, kdo nerozumí jazyku řízení. V projednávání 
u Evropského parlamentu a v Radě je také třetí opatření, 
které má zaručit všude v EU právo na přístup k obhájci 
a komunikaci s příbuznými či zaměstnavatelem. Sou-
časný stav se v jednotlivých státech různí, některé státy 
využívají pouze ústního poučení, jiné písemnou verzi po-
skytují na požádání.

Zdroje
- Tisková zpráva Evropské komise ze dne 16. listopa-
du 2011 IP/11/1356 Dostupné z: <http://europa.eu/ra-
pid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1356&for-
mat=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>.
- Tisková zpráva Evropské komise ze dne 8. června 2011 
IP/11/689 Dostupné z: <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAc-
tion.do?reference=IP/11/1356&format=HTML&aged=0&lan-
guage=EN&guiLanguage=en>.
- Tisková zpráva Evropské komise ze dne 20. července 2011 
IP/10/989 Dostupné z: <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAc-
tion.do?reference=IP/10/989&format=HTML&aged=1&lan-
guage=CS&guiLanguage=en#footnote-1>.

rem změnily své volební zákony i jiné státy, dopad by byl 
mnohem znatelnější.

V současné unijní krizové situaci a zároveň v nové fázi 
jejího vývoje po přijetí Lisabonské smlouvy se tak možná 
rýsuje nová překážka v práci jejích nejvyšších orgánů. 

Zdroje
- Tisková zpráva Spolkového ústavního soudu ze dne 9. listo-
padu 2011. Dostupné z: <http://www.bundesverfassungsge-
richt.de/pressemitteilungen/bvg11-070en.html>.
- Rozhodnutí Spolkového ústavního soudu: 2 BvC 4/10, 2 
BvC 6/10, 2 BvC 8/10 ze dne 9. listopadu 2011. Dostupné z: 
<http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/
cs20111109_2bvc000410.html>.

Evropská komise posiluje harmonizaci v oblasti 
práva na spravedlivý proces
Václav Krajňanský

Eurokomisařka Viviane Redingová ohlásila 16. listopadu 
novou shodu, která má směřovat k zajištění práva obžalo-
vaných na informace v trestním řízení napříč celou unií. 
Komise se tímto opatřením snaží posílit důvěru občanů 
v orgány justice členských států. Nový návrh směrnice 
míří k tomu, aby osoby podezřelé ze spáchání trestného 
činu byly poučeny o svých právech v jazyce, kterému ro-
zumí, a to povinně v písemné formě. Takové poučení má 
být navíc podáno jednoduchým a srozumitelným způso-
bem. Návrh je nyní postoupen Evropskému parlamentu 
ke schválení. Ten spolu s Radou již před rokem schválil 

Foto: http://ec.europa.eu/justice/crim
inal/index_en.htm
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Nicméně z dalších vyjádření téhož lorda soudce lze vy-
tušit, že změna by měla nastat především v interpretaci 
rozhodnutí ESLP britskými soudy. Tyto dle jeho názoru 
vykládají rozhodnutí štrasburského soudu příliš úzce 
a mají tendenci vytvářet si z nich precedenty, aniž by 
ve skutečnosti dané rozhodnutí svým charakterem prece-
dentem bylo. Dle jeho názoru je většina rozhodnutí ESLP 
pouze rozhodnutími o specifických faktech konkrétního 
případu a nikoliv o principiálních otázkách, což by moh-
lo být základem pro nový precedent.

Reformy ESLP pod taktovkou Velké Británie

Podle vyjádření ze 7. listopadu, týkajícího se priorit Spo-
jeného království v průběhu jeho předsednictví, má ost-
rovní země v prvé řadě v plánu reformovat ESLP, což bylo 
veřejně avizováno již před pomyslným převzetím žezla ve 
Výboru ministrů. Dále by se Velká Británie chtěla zamě-
řit např. na posílení vlády práva, boj proti diskriminaci 
z důvodu pohlaví a sexuální orientace nebo na podporu 
regionálních demokratických struktur.

Ve strategii svého předsednictví[2] Spojené království 
přiznává ESLP důležitost jednoho ze základních a nepo-
stradatelných institucí Rady Evropy. Zároveň však pou-

Kormidlo ve Výboru ministrů Rady Evropy 
přebrala Velká Británie
Kam nasměruje Evropu britské předsednictví?
Zuzana Melcrová

Rada Evropy zaznamenala v průběhu listopadu dvě důle-
žité události – změnu předsednictví ve Výboru ministrů, 
kterého se ujalo dne 7. listopadu Spojené království, a pře-
vzetí funkce nového předsedy Evropského soudu pro lidská 
práva (dále jen „ESLP“) Britem Sirem Nicolasem Bratzou. 

Zvláštním paradoxem těchto událostí je, že nastaly prá-
vě v období, kdy ve Velké Británii již delší dobu probíhá 
intenzivní veřejná diskuse o tom, do jaké míry a jakým 
způsobem by měla být rozhodnutí ESLP brána v potaz 
vnitrostátními soudy a zda nahradit dosavadní Human 
Rights Act, implementující Evropskou úmluvu o ochraně 
lidských práv a základních svobod, čistě vnitrostátním 
právním předpisem nazvaným British Bill of Rights.

Na vnitrostátní scéně nemají Britové dosud jasno

Diskuse na téma role ESLP ve vztahu k vnitrostátním 
soudům a otázka přijetí British Bill of Rights jsou na brit-
ské politické scéně stále žhavým uhlíkem, který si poli-
tičtí představitelé neustále přehazují, aniž by se jim dařilo 
ujasnit si, ve kterém ohništi ohřeje britský národ nejlépe. 

Současný předseda vlády, konzervativec David Cameron, 
vytrvale propaguje přijetí vnitrostátního právního před-
pisu, který by zakotvoval základní lidská práva a zároveň 
podléhal pouze výkladu vnitrostátních soudů, nikoliv 
jakéhokoliv mezinárodního soudu či tribunálu. Opozič-
ní liberální demokraté v čele s Nickem Cleggem naopak 
trvají na zachování Human Rights Act, a to především 
s poukazem na povinnost Spojeného království dodržo-
vat své mezinárodní závazky. Obdobně se k tomuto téma-
tu vyjádřil i Prof. Alan Miller, předseda Skotské komise 
lidských práv, dle něhož by měla být současná britská 
lidskoprávní legislativa zachována, ba dokonce ještě více 
posílena ve prospěch ochrany jednotlivců. Prof. Miller 
poukázal na skutečnost, že „především v těchto časech, 
kdy dochází ke snižování státního rozpočtu, potřebuje 
veřejnost – obzvláště pak ti nejzranitelnější – vyšší, a ni-
koliv nižší ochranu ...“[1].

Názorový postoj k této problematice, zaznívající z nejvyš-
ších soudcovských pozic ve Velké Británii, by se dal cha-
rakterizovat dvěma výrazy – diplomatický nebo vyhýba-
vý. Ať už bychom se však přiklonili ke kterékoliv z těchto 
charakteristik, je nutné ocenit, jak elegantně si jeden z lor-
dů soudců nad touto choulostivou problematikou „umyl 
ruce“. Rozhodnutí, zda změnit nebo doplnit Human Rights 
Act, popřípadě přijmout jiný právní předpis jej nahrazující, 
leží dle jeho slov výlučně v rukou zákonodárce, který má 
z podstaty svých pravomocí určit, co chce, aby bylo právem. 

Sir N
icolas Bratza  | Foto: http://m

ultim
edia.echr.coe.int/
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Poznámky
[1] „Especially in these times of budget cuts the public - parti-
cularly the most vulnerable - need more and not less protection 
...“ Citováno z: TAYLOR Brian (2011). Scots human rights boss  
rejects Bill of  Rights reform [online]. BBC, 14. listopadu 2011. 
Dostupné na internetu: http://www.bbc.co.uk/news/uk-scot-
land-scotland-politics-15721226.
[2] Priorities of the United Kingdom Chairmanship of the Co-
mmittee of Ministers of the Council of Europe (7 November 
2011 – 14 May 2012). Ministers’ Deputies information docu-
ments, CM/Inf(2011)41. Council of Europe, Committee of Mi-
nisters, 27 October 2011. Dostupné na internetu: https://wcd.
coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Inf(2011)41&Language=lanEn-
glish&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDC-
F2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864.

kazuje na zahlcenost soudu stížnostmi, což má následně 
negativní vliv na efektivitu jeho fungování. Konkrétně by 
pak měla být posílena role vnitrostátních soudů v oblasti 
ochrany lidských práv a současně jasně artikulována sub-
sidiarita ESLP. Štrasburský soud by se měl zabývat pou-
ze případy zvláštní důležitosti, které vyžadují pozornost 
a rozhodnutí mezinárodního soudu, a to rychle, efektiv-
ně a transparentně. 

Výše uvedené změny budou přirozeně vyžadovat dopl-
nění Úmluvy, tudíž můžeme s napětím očekávat, zda se 
Velké Británii podaří prosadit další dodatkový protokol. 

Jak do této mozaiky zapadá nový předseda ESLP?

Sir Nicolas Bratza se svého nového úřadu ujal sice až 
4. listopadu, nicméně k jeho volbě došlo již v červenci le-
tošního roku. Nahradil tak svého předchůdce, Francouze 
Jeana-Paula Costu, který po skončení svého úřadování 
odešel do důchodu. 

Sir Nicolas Bratza se narodil 3. března 1945 jako syn zná-
mého srbského houslisty Milana Bratzy. Vystudoval prá-
vo na Univerzitě v Oxfordu a posléze několik let provo-
zoval advokátní praxi. Soudcem ESLP se stal v roce 1998 
a od roku 2007 je jedním z jeho vice-prezidentů. Jeho vol-
bu podpořili všichni soudcové štrasburského soudu.

V této souvislosti se přímo samy nabízejí úvahy o možné 
politické motivaci volby Brita na post předsedy štrasbur-
ského soudu. Není tajemstvím, že ESLP není nakloněn 
mnohým plánům britských konzervativců, především 
pak zrušení Human Rights Act. Plánované reformy, které 
by mohly potenciálně ubrat soudu na pravomocích, jistě 
taktéž nebudou na jeho půdě přivítány s otevřenou náručí. 

Ať už se však nechali někteří soudci štrasburského soudu 
ve svých úvahách o volbě vhodného kandidáta na nového 
předsedu soudu vést politickými zájmy či nikoliv, zjev-
ně se jakékoliv pokusy tohoto druhu, pokud byly vůbec 
zamýšleny, minuly účinkem. Velká Británie se nenechala 
tak snadno ukonejšit a ve svých předsevzetích do nové pe-
riody předsednictví ve Výboru ministrů nijak nepolevila.
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Druhá vlna egyptských protestů
Kristina Horňáčková

V polovině listopadu propukly v Egyptě opět pouliční 
nepokoje, které byly násilně potlačeny zásahem policie, 
a které v důsledku vedly až k demisi vlády. Egyptské vo-
jenské velení ostře zakročilo proti demonstrantům za po-
užití nepřiměřeného násilí, za které se nicméně později 
omluvilo. Vojenští správci Egypta stále nejsou schopni 
respektovat práva občanů na shromažďování a na pokoj-
ný protest a poslední události ukazují jak trnitá je cesta 
Egypťanů k novému (demokratickému?) uspořádání.

Poslední zákrok ozbrojených sil je přirovnáván k zása-
hům, jakými se snažil proti protestujícím postupovat 
i prezident Husní Mubarak, jenž je za své činy momentál-
ně souzen. Egypťané nyní začínají pochybovat o úspěchů 
lednových bouří, které donutily právě prezidenta Muba-
raka k odstoupení. Panovaly obavy, že se vojenské špičky 
budou  snažit zmocnit vlády prostřednictvím zmanipulo-
vaných voleb, nebo že k volbám vůbec nedojde a nastoupí 
vláda vojenské junty. Narozdíl od egyptské vlády, která 
podala demisi, se staří armádní vůdci stále drží u moci.  

Poslední kapkou pro další vlnu protestů se stal návrh 
nové ústavy, v němž si armáda stanovila rozšířenou au-
tonomii a větší pravomoci po dobu přechodné vlády, kte-
rou si tak nepřímo prodloužila. Manipulace s ústavním 
uspořádáním Egypta, represivní styl vládnutí vojenského 
velení, jehož výsledkem je i 42 zabitých ve zmíněných de-
monstracích, přispívají k nespokojenosti Egypťanů. Ob-
jevují se navíc informace, že i nadále probíhá neoprávně-
né zadržování a následné mučení v egyptských věznicích.

V případě Egypta se tak ukazuje, že revoluce bez lídra, 
která se zdála být zpočátku výhodou, je nyní spíše sla-
binou demokratizačního procesu a důvodem dalších 
egyptských bouří. Egypťané nemají komu důvěřovat, 
a proto sahají k dalším protestům a výtržnostem. Nadě-
jí protestujících tak zůstávají alespoň parlamentní volby, 
které by mohly do egyptské politiky přivést nové lídry. 
Volby byly navzdory všem obavám zahájeny v řádném 
termínu na konci listopadu, jejich výsledky pak budou 
známy na začátku ledna příštího roku.

Zdroje
- Amnesty International (2011). Egypt: Military rulers have 
‚crushed‘ hopes of 25 January protesters. 21. listopadu 2011, 
(http://www.amnesty.org/en/news/egypt-military-rulers-ha-
ve-crushed-hopes-25-january-protesters-2011-11-22).
- Human Rights Watch (2011). Egypt: Protesters’ Blood on the 
Military Leadership’s Hands. 22. listopadu 2011, (http://www.
hrw.org/news/2011/11/22/egypt-protesters-blood-military-le-
adership-s-hands).
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Volebné misie: Tak trochu iné učenie sa o politike

Matej Kurian

Matej Kurian absolvoval bakalárske štúdium politoló-
gie na Fakulte sociálních studií Masarykovej univerzity 
(2007), výmenný program Asian Studies na Kansai Gai-
dai University (2008) a magisterské štúdium politológie 
na Central European University v Budapešti (2009). Pôsobil 
v konzultačnej spoločnosti A.T. Kearney, momentálne pra-
cuje ako programový koordinátor Transparency Internati-
onal Slovensko.

Tento článok nie je akademickým pojednaním o vplyve 
volieb na stabilitu a legitimitu nedemokratických reži-
mov, režimov v tranzícii či s nízkou kvalitou demokracie. 
Nie je ani o vplyve zahraničných pozorovateľov na voleb-
né podvody, volebné násilie alebo o rôznych inovatívnych 
metódach, ako sa voľby zmanipulovať dajú. Tento článok 
je niekoľko postrehov o tom, čo znamená byť krátkodo-
bým volebným pozorovateľom na pozadí prezidentských, 
parlamentných a regionálnych volieb, ktoré sa uskutočni-
li v Zambii koncom septembra 2011.

Nič výnimočné

Utorková volebná noc sa tiahne a lepšie to nebude. 
Sú štyri hodiny ráno a v stredoškolskej hale v zambijskom 
Kalome, dočasne premenenej na okrskový sčítavací ob-
vod, sa nedeje nič. Totálna nuda. Vo volebnom obvode, 
ktorý máme v dvojici ako krátkodobí pozorovatelia EÚ 
na starosť, je približne 40 volebných okrskov. Zatiaľ pri-
šli výsledky zo štvrtiny nablízku. Na ďalšie treba čakať. 
Všetci - členovia komisie, zástupcovia kandidátov a poli-
tických strán či miestni pozorovatelia - sa snažia ukradn-
úť si niekoľko minút spánku ako to len najlepšie ide spa-
ním na drevených laviciach bez operadiel. 
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Zambijčania dohlasovali v troch voľbách, v ktorých si 
vyberali prezidenta, nový parlament a regionálnych 
poslancov, už pred viac ako desiatimi hodinami. Mne 
ostáva ďalších šesť, kým ma príde vystriedať moja spolu-
pozorovateľka Smaranda, ktorá si išla na pár hodín zdri-
emnuť. Na nohách som už skoro 24 hodín, do volebného 
dňa sme vyrážali za tmy, aby sme stihli pozorovať otvo-
renie volebnej miestnosti. 

Bojujem proti spánku pochodovaním po miestnosti 
a rozmýšľam nad voľbami a tým, čo som zatiaľ videl. 
V zásade nič výnimočné, všetko ide viac-menej ako má. 
Žiadna priama manipulácia, všetci sú priateľskí a ochot-
ní vysvetľovať,  čo a ako robia. Modrá vesta a akreditá-
cia EÚ otvára dvere u všetkých zúčastnených. Zdá sa, 
že všetci majú záujem, aby výsledky volieb boli akcepto-
vané. Noviny sú plné článkov o povolebnom násilí v Keni 
v roku 2007 a krajina je oblepená billboardami s prvým 
zambijským prezidentom Kaundom, ktorý po vlastnom 
nedemokratickom intermezze (1972-91) umožnil návrat 
k súťaživým voľbám, prehral v nich a výsledky akceptoval.

Don’t Kubeba (Nepovedzte im)

Napriek tomu je kampaň, hlavne prezidentská, plná ne-
dôvery. Vládnuci prezident Rupiah Banda a jeho 20 ro-
kov vládnuca strana MMD (Movement for Multi-Party 
Democracy), sú obviňovaní opozíciou, predovšetkým jej 
lídrom Michaelom Satom z PF (Patriotic Front), zo zne-
užívania verejných prostriedkov na kampaň. Hlavným 

terčom kritiky je „kupovanie hlasov“ za peniaze určené 
na rekonštrukcie v kritických oblastiach, či využívanie 
štátnych vozidiel na kampaň alebo rozdávanie „darčekov“ 
voličom. Najvypuklejšie je aj pre cudzincov zneužívanie 
verejných médií, televízie a dvojice štátnych novín Times 
of Zambia a Daily Mail, velebiacich úspechy vlády. Micha-
el Sata, pre svoje uštipačné poznámky prezývaný „Kráľ 
kobra“, sa tiež nenechá zahanbiť – členovia jeho strany 
v médiách špekulujú o plánoch vlády zmanipulovať sčí-
tanie hlasov1. Nominálne nezávislý denník The Post fun-
guje ako stranícka agitka a mládežnícke jadro strany sa 
zaplietlo do niekoľkých šarvátok.

Kampaň, v ktorej sa rozdávalo, najlepšie zhodnotil jeden 
z kandidátov, ktorého sme spovedali pár dni dozadu: „Ne-
jde o to, že sa rozdávajú darčeky, ale o to, že MMD má viac 
na rozdávanie“. Všadeprítomná protistratégia PF zhrnutá 
v slogane „Don’t Kubeba”, v preklade “Nepovedzte im”, 
bola založená na jednoduchom princípe – keď dávajú, 
berte, ale nepovedzte, že budete hlasovať za nich. Kam-
paň bola pritom obsahovo dosť prázdna – strany sa pro-
gramovo nelíšili2, možno aj preto, že Sata je odídenec 
z MMD – v Zambii bola predvolebná kampaň málo ob-
sažnou hrou o (ne)potrebe zmeny lídra na čele.

S kolegyňou sme volebný deň prejazdili krížom-krážom, 
pozorovali voľby v desiatich volebných miestnostiach 
a sčítanie hlasov v jednej z nich. Do priebežných hlásení 
našim kolegom dlhodobým pozorovateľom sme vraveli 
skoro stále to isté – všetko ide v poriadku, nevideli sme 
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nič podozrivé, ľudia sú v dlhých radoch disciplinovaní. 
Volebné komisie viac-menej vedeli, čo majú robiť, ak do-
chádzalo k problémom, tak hlavne pre nedbanlivosť ale-
bo slabý tréning. 

Neskúsenosť sa prejavila hlavne pri sčítavaní hlasov 
v poslednej miestnosti, kde sme pozorovali sčítanie hla-
sov, než ich pošlú do sčítacieho centra. Komisia tam asi 
750 hlasov pre každé voľby rátala približne osem hodín, 
v prepočte tempom 5 hlasov za minútu. Hlasovacie lístky 
sa triedili najmenej na trikrát, a až potom sa spočítavali 
hlasy pre jednotlivých kandidátov. Správne vyplnenie ta-
buliek sledujúcich počet hlasovacích lístkov (prijaté, vy-
dané, platné, neplatné, rozporované...) bolo po celom dni 
nad schopnosti predsedov miestností, ako sa ukazovalo 
v okrskovom sčítacom centre, kde sa zápisnice kontrolo-
vali a asi každá tretia musela byť opravovaná...

Oakeshott v Afrike

Piatková cesta späť do Lusaky na debriefing je lemovaná 
oslavujúcimi ľuďmi. O druhej v noci ústredná volebná 
komisia vyhlásila Satu za víťaza, približne o piatej poobe-
de už bol inaugurovaný za prezidenta. V aute rozmýšľam 
ako tento krátky čas poskytuje priestor na prípadné na-
padnutie výsledkov a čo to znamená. Teoretizovanie si už 
môžem dovoliť, doteraz boli kľúčovými úplne iné zruč-
nosti, hlavne pochopenie a vžitie sa do úlohy krátkodo-
bých pozorovateľov.

Tí sú, v dobrom v zmysle slova, efektívnym strojom 
na zber dát rozmiestneným po krajine. Neočakávajú 
sa od nich sofistikované výstupy, ale poctivé vyplnenie 
asi štyroch druhov formulárov, nahlásenie ich výsledkov 
a nerobenie hlúpostí. Napriek tomu, že výsledky formu-
lárov sa dajú dokopy a skončia ako pár viet v záverečnej 
správe celej misie, na dobré vyplnenie desiatich z nich 
sa treba: nestratiť, nepohádať sa s kolegom, pozorne poč-
úvať a nehanbiť sa stokrát si niečo nechať vysvetliť. Obrniť 
sa trpezlivosťou, byť pripravený na istú mieru nepohody 
(v závislosti od misie) a rýchlo sa zorientovať v lokálnom 
kontexte. Pretože miestna odpoveď „nie veľmi ďaleko“ 
na otázku ako ďaleko je čosi, a „veľmi dobrá“ na otázku 
aká je tam cesta, veľmi pravdepodobne znamená čosi úpl-
ne iné ako si myslíte vy.

Zhŕňam si v hlave, čo som sa na misii naučil – viem viac 
o regióne, čosi o Zambii a o tom, ako fungujú volebné mi-
sie. Asi som sa stal odolnejším a vnímavejším voči okoliu 
a viem riešiť iné, nové druhy problémov. Spať sa jednu 
noc nemusí, ale počúvať jeden miestny album dookola, 
to je nad moje sily. Nabudúce budem vedieť, že so šoférom 

poriadne prejdem playlist na dlhé cesty. Pozorovanie vo-
lieb nemá odpovede na všetko. Ponúka však iné skúma-
nie a rozvoj iných zručností ako sú tie školské. Pretože 
znalosti o politike, ako múdro poznamenáva Oakeshott, 
sa nedajú len vyčítať z knižiek3. 

Poznámky
1) The Post. Don‘t allow your votes to be stolen – Scott 
http://www.postzambia.com/post-read_article.php?ar-
ticleId=23142&.
2) The Economist. Cobra v codger  http://www.economist.com/
node/21529042.
 3) Oakeshott, Michael. Rationalism in Politics In Rationalism 
in Politics and Other Essays. London, 1962, s. 5-42.

Odpovědnost za ochranu Libye a Sýrie

Tereza Doležalová

Konflikt v Libyi je minulostí. 20. října byl nedaleko města 
Syrta v přestřelce zabit Muammar Kaddáfí a Přechodná 
národní rada definitivně převzala moc nad Libyí. Brzy 
poté byl rezolucí Rady bezpečnosti OSN ukončen také 
mandát Severoatlantické aliance k prosazování bezletové 
zóny a ochraně civilistů. 

Diskuse o legitimitě zásahu NATO nicméně pokračují. 
Prokurátor Mezinárodního trestního soudu Luis Moreno-
-Ocampo totiž oznámil, že zásah NATO bude prozkoumán, 
a to v souvislosti s obviněními ze zločinů proti lidskosti. 
Zda MTS vyšetřování skutečně oficiálně zahájí, bude jasné 
až v březnu, kdy se očekává vydání závěrečné zprávy Výbo-
ru zřízeného rezolucí RB OSN, který  průběh bojů v Libyi 
prošetřuje. Nicméně už nyní se objevují obavy, že Ocam-
povo prohlášení negativně ovlivní ochotu mezinárodního 
společenství i napříště přijmout „Odpovědnost za ochranu“ 
a zasáhnout proti hromadnému porušování lidských práv.
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Koncept Odpovědnosti za ochranu (Responsibility to 
Protect, R2P) potvrzuje primární odpovědnost každého 
státu za ochranu jeho obyvatel před zločiny proti lid-
skosti, genocidou, etnickou čistkou a válečnými zločiny. 
Stěžejní je zde ale odpovědnost mezinárodního společen-
ství v tomto úkolu každému státu pomoci, či v případě, 
že stát zjevně selže, jeho úkol zcela převzít. Koncept R2P 
byl, na podnět Generálního tajemníka OSN, reagujícího 
na tragédie ve Rwandě či Srebrenici, vytvořen v roce 2001. 
Primárním cílem jeho tvůrců tehdy bylo navrhnout alter-
nativu ke kritizovanému konceptu humanitárního inter-
vencionismu. OSN jej pak přijala na plenárním zasedání 
Valného shromáždění v roce 2005.

Nejedná se však o právní normu či často aplikovaný 
princip. Před březnovým schválením rezoluce o zásahu 
v Libyi na něj Rada bezpečnosti OSN odkázala pouze jed-
nou, a to v rezoluci reagující na situaci v Dárfúru. Libye 
proto byla označována za důležitý test pro R2P. Posvě-
cení bezletové zóny a povolení použít všech prostřed-
ků pro ochranu civilistů bylo mnohými vnímáno jako 
jednoznačný důkaz, že nejen preventivní část principu, 
ale též jeho část reaktivní byly mezinárodním společen-
stvím skutečně přijaty. Je samozřejmě sporné, zda roz-
hodnutí ochránit nevinné prostřednictvím ozbrojeného 
zásahu bylo důsledkem prosazení idealistického princi-
pu či pragmatickým politickým rozhodnutím. R2P však, 
zdá se, zapouští kořeny.

Proč byl princip R2P uplatněn právě v případě Libye, ne-
stalo-li se tak v jiných naléhavých situacích, jakými byly 
konflikty v Kongu, Súdánu či Pobřeží slonoviny? Z hle-
diska Obamovy administrativy byl zřejmě zásadní sou-
hlas Ligy arabských států a žádost samotných povstalců. 
Diplomatická ofenziva Hillary Clinton a přesvědčovací 
schopnosti Obamovy poradkyně Samanthy Power zřej-
mě také sehrály mnohem důležitější úlohu než princip 
R2P. Konečně rozhodující pro reálné prosazení principu 
pak byla ochota evropských zemí se do vojenského zá-
sahu zapojit. Ovšem ani zřejmé uplatnění R2P v případě 
Libye princip neposunulo do další fáze jeho vývoje, a to 
ani co se jeho univerzality týče, což potvrzují pokračující 
násilnosti v Sýrii. Stejně jako v případě Libye i na syrský 
konflikt upozornili zvláštní poradci Generálního tajem-
níka OSN, Frencis Deng a Edward Luck, když ve svém 
společném prohlášení tamější události označili za poten-
ciální páchání zločinů proti lidskosti. Ozbrojený zásah 
v Sýrii je ovšem zatím z politického hlediska v RB OSN 
neprůchodný, což ukazuje limity R2P. Ani se Sýrií však 
mezinárodní společenství nemá bezbřehou trpělivost 
a je možné, že čerstvá rezoluce Výboru Valného shromáž-

dění OSN odsuzující násilí páchané syrskými autoritami 
napomůže vrátit otázku možného zásahu před RB OSN.

Přesto, že OSN tedy můžeme vyčítat jistý „adhocismus“ 
při uplatňování R2P, nelze princip v žádném případě 
označit za nicotný. R2P je totiž především prostředkem, 
jak státům připomenout, že v roce 2005 souhlasily s pře-
vzetím odpovědnosti za ochranu svých obyvatel před 
nejhoršími zločiny, které lidstvo poznalo, a že vyslovily 
také ochotu jednat v případě selhání jiného státu.

Zdroje
- Bellamy, A. (2011): Libya and the Responsibility to Protect. 
Ethics & International Affairs, 25(3), 263-269. http://journals.
cambridge.org/abstract_S0892679411000219.
- International Criminal Court (2011). Second Report 
of the Prosecutor of the International Criminal Court 
to the UN Security Council Pursuant to UNSCR 1970 
(2011). http://212.159.242.181/NR/rdonlyres/2DD92A0A-
-AC5E-49D9-A223-5C50654F3C25/283921/UNSCreportLi-
byaNov2011ENG1.pdf .
- UN General Assembly: Third Committee (2011). Resolu-
tion A/C.3/66/L.57/Rev.1: Situation of human rights in the 
Syrian Arab Republic. http://www.un.org/Docs/journal/asp/
ws.asp?m=A/C.3/66/L.57/Rev.1 .
- Weiss, T. (2011): RtoP Alive and Well after Libya. Ethics & 
International Affairs, 25(3), 287-292.
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Černí pasažéři si stěžovali před Ústavním 
soudem
Jan Petrov

V médiích se poslední dobou stále častěji objevují člán-
ky o případech, kdy černí pasažéři nezaplatí několi-
kasetkorunovou pokutu za jízdu bez platné jízdenky 
v hromadné dopravě a po několika letech pak čelí exe-
kucím, v nichž jsou vymáhány desetitisícové i vyšší částky. 

Před Ústavním soudem ČR (dále jen ÚS) se letos 
na podzim objevily hned dva případy, ve kterých ÚS 
rozhodoval o ústavní konformitě praxe soudního exe-
kutora při vymáhání nároků plynoucích z černé jízdy. 

II. ÚS 2013/10

V této kauze dlužila stěžovatelka celkem 4.086,- Kč 
za dluhy vzniklé z přepravy osob (tři neuhrazené pokuty 
za černou jízdu1) a za náklady nalézacího řízení. Celko-
vé náklady exekuce však dosáhly výše 35.460,- Kč, tedy 
téměř devítinásobku první částky. Přestože všechny tři 
věci u exekučního soudu byly spojeny ke společnému 
řízení, u soudního exekutora se spojení věcí nepodaři-
lo stěžovatelce prosadit. Podle Městského soudu v Brně 
totiž svou „nečinností vyvolala protiprávní stav, který 
si u exekutora i oprávněného vynutil vznik dalších ná-
kladů, a je proto povinna tyto náklady nést.“ Stěžovatel-
ka se s touto argumentací nespokojila a ústavní stížnosti 
brojila proti uvedenému postupu, ve kterém spatřovala 
porušení práva vlastnit majetek a práva na spravedlivý 
proces. ÚS, aniž by podle svých slov jakkoliv obhajoval 
dlužníky či zpochybňoval právo exekutora na náhradu 
nákladů exekuce, uvedl že „musí existovat proporcionál-
ní vztah mezi výší vymáhané pohledávky a výší nákla-
dů řízení.“ Z principu proporcionality plyne právo po-
vinného na minimalizaci zásahů a tomu odpovídající 
povinnost orgánů veřejné moci nezpůsobovat vedením 
řízení větší než zcela nezbytnou újmu. Pokud tedy nee-
xistuje rozumný důvod pro nespojení, měly by být věci 
dle ÚS spojeny i u soudního exekutora, a to i přesto, 
že mu to žádný právní předpis výslovně nepřikazuje.

IV. ÚS 247/11 

Skutkově se jednalo o obdobný případ. Stěžovatelce 
byla uložena povinnost uhradit 48.480,- Kč jako ná-
hradu nákladů exekuce čtyř nezaplacených pokut za 
jízdu MHD bez platné jízdenky. Stěžovatelka navíc 
pokuty uhradila v mezidobí mezi nařízením exekuce 
a jejím nuceným provedením, plnila tedy dříve, než se 
o exekuci dozvěděla. ÚS tentokrát poukázal na dřívější 
judikaturu, ve které dovodil, že splní-li povinný ulože-

 4) Česká republika a lidská práva

nou povinnost dobrovolně, nelze soudnímu exekutorovi 
přiznat náhradu nákladů, protože tyto náklady nemohly 
být účelně vynaložené na provedení exekuce. Ve zbytku 
rozhodnutí ÚS zopakoval právní názor uvedený v nálezu 
II. ÚS 2013/10 a usnesení Městského soudu v Brně i pří-
kazy k úhradě nákladů exekuce zrušil.

Zdroje
- Nález Ústavního soudu ze dne 8. 9. 2011, sp. zn. II. ÚS 2013/10.
- Nález Ústavního soudu ze dne 19. 10. 2011, sp. zn. IV. ÚS 247/11.

Poznámky
1)  V terminologii právního řádu ČR za přirážky k jízdnému.

Centrum pro lidská práva na Facebooku
Připojte se k facebookové sku-
pině Centra  pro lidská práva 
a demokratizaci a zapojte se do 
debat o lidských právech nejen 
v České republice.
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Ústavní soud se vyslovil k přípustnosti 
rozhodčích doložek
Ladislav Vyhnánek

Poměrně diskutovaným právním (ale i sociálním) problé-
mem se v České republice v posledních letech stalo uzaví-
rání rozhodčích doložek ke spotřebitelským smlouvám. 
Řada těchto doložek byla formulována tak, že spotřebitele 
zcela zbavila možnosti hájit svá práva v rámci spraved-
livého procesu před soudem a odsoudila jej k nutnosti 
marně se pokoušet hájit před obskurními spolky (byť se 
slovem „soud“ v názvu) či ad hoc rozhodci spojenými se 
silnější smluvní stranou.

Minulý měsíc se k této otázce ve věci sp. zn. II. ÚS 2164/10 
vyslovil i Ústavní soud. Ten nejprve připomněl, že jed-
ním ze základních kamenů právního státu je i zásada 
autonomie vůle účastníků (zejména) soukromoprávních 
vztahů. V intencích tohoto názoru pak Ústavní soud již 
dříve konstatoval, že strany rozhodčí smlouvy se dobro-
volně a vědomě vzdávají svého práva na projednání své 
věci nezávislým a nestranným soudem, což v zásadě ne-
přípustné není. 

Zásada autonomie vůle však není absolutní, což Ústavní 
soud demonstroval v citovaném případě. V tom se jedna-
lo o spotřebitelskou smlouvu, a Ústavní soud proto ak-
centoval zákaz smluvních ujednání, jež jsou pro spotřebi-
tele jednostranně nevýhodná (plynoucí již z evropského 
práva). Podle Ústavního soudu lze za určitých okolností 
za takové ujednání považovat i rozhodčí doložku.

V projednávané věci například Ústavní soud považo-
val rozhodčí doložku za nepřípustnou z toho důvodu, 
že umožňovala netransparentní ustanovení rozhodce, 
přičemž zároveň obsahovala zmínku o tom, že bude roz-
hodováno na základě zásad spravedlnosti (ekvity). Jiný-
mi slovy, Ústavní soud zdůraznil, že rozhodčí doložku 
lze ve spotřebitelské smlouvě z ústavněprávního hlediska 
připustit pouze za předpokladu, že podmínky ustavení 
rozhodce a dohodnuté podmínky procesního charakte-
ru budou účastníkům řízení garantovat rovné zacháze-
ní a spravedlivý proces. Obiter dictum pak Ústavní soud 
dodal (i s odvoláním na rozsudky Nejvyššího soudu), 
že pokud má ve věci rozhodovat subjekt, který není stá-
lým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona, 
měla by být osoba rozhodce jednoznačně stanovena, a to 
buď uvedením konkrétního jména anebo jednoznačným 
určením způsobu jeho volby.

Zdroje
- Nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2011, sp. zn. II. ÚS 2164/10.

Rozsudek ESLP Bergmann proti ČR

Ladislav Vyhnánek

Dne 27. října 2011 vydal Evropský soud pro lidská práva 
ve Štrasburku rozsudek ve věci Bergmann proti České re-
publice, v němž byla Česká republika kritizována za se-
lhání při ochraně stěžovatelova práva na soukromý (resp. 
rodinný) život.

Bývalá manželka pana Bergmanna – matka jejich spo-
lečného dítěte, které jí bylo po rozvodu svěřeno do péče 
– bránila jakémukoliv styku mezi dítětem a jeho otcem. 
Tento problém řešil český soud nejprve vydáním před-
běžného opatření, kterým se upravoval styk dítěte s ot-
cem a posléze i udělením pokuty. Odvolací soud však 
později jak předběžné opatření, tak pokutu zrušil. Stejně 
vyznělo i následné meritorní rozhodování obecných sou-
dů; zatímco soud prvního stupně upravil styk otce s dítě-
tem, odvolací soud jej svým rozhodnutím zcela vyloučil. 

ESLP v tomto postupu obecných soudů, který nebyl 
napraven ani soudem Ústavním, spatřoval porušení 
čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svo-
bod. Uznal sice, že celá nežádoucí situace byla v prvé řadě 
zapříčiněna postojem matky, avšak zároveň konstatoval, 
že nedostatek spolupráce mezi rodiči nezbavuje stát po-
vinnosti uplatnit všechny prostředky k zachování rodinné 
vazby mezi rodičem a dítětem. Kritice přitom nepodrobil 
pouze rozhodování soudů (tedy zejména odvolacího sou-
du), nýbrž i postup příslušného správního orgánu (orgán 
péče o dítě), který nepodnikl žádné relevantní kroky 
ke zlepšení stavu v rodině. Váhavost a pasivní postoj 
českých orgánů pak vyústily v to, že znalecký posudek, 
o nějž se odvolací soud při svém rozhodnutí opíral, kon-
statoval, že po několikaletém odloučení by styk mezi dí-
tětem a otcem byl velmi problematický.

S ohledem na skutečnost, že k podobným sporům v Čes-
ké republice nedochází nijak ojediněle, lze rozsudek ESLP 
vnímat i jako určité vodítko pro postup státních orgánů 
ve skutkově podobných věcech. 

Zdroje
- Rozsudek ESLP ze dne 27. 10. 2011, Bergmann proti České 
republice, č. 8857/08 (zatím jen ve francouzštině)
- Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozsudku 
Evropského soudu pro lidská práva ve věci Bergmann proti 
České republice. Online. Dostupné na <http://portal.justice.
cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=5427&d=319226>. 
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