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Aktuální otázky lidských práv

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
první Bulletin roku 2015 bych rád zahájil několika slovy o jeho formální a stylistické stránce. Současné číslo
pokrývá měsíce leden-únor, čímž chceme docílit toho,
aby další Bulletiny vycházely vždy v polovině toho
měsíce, ke kterému se vztahují. Kromě toho jsme zavedli také několik stylistických změn. Nejvýraznější z
nich je, že jednotlivé články budou nově obsahovat tzv.
perex, tedy krátký zvýrazněný text na začátku článku,
jehož účelem je naznačit, o čem příspěvek pojednává.
Co se týče obsahové stránky, v samotném úvodu tohoto čísla Bulletinu se Hubert Smekal zamýšlí nad prosincovým posudkem Soudního dvora Evropské unie
2/13, kterým unijní soudci vystavili červenou přístupu
EU k Evropské úmluvě o lidských právech.
Autoři mezinárodní trestněprávní sekce se v tomto
čísle věnují rekapitulaci dění u mezinárodních trestních tribunálů. Pokud jste tedy nestačili sledovat činnost Mezinárodního trestního soudu, jugoslávského

a rwandského tribunálu či hybridních soudů průběžně,
nabízíme Vám zajímavé shrnutí za uplynulý rok.
V rámci evropské sekce se Lucia Krajčovičová věnuje nedávnému rozsudku Soudního dvora EU k otázce,
zda lze na obezitu nazírat jako na zdravotní postižení. Anna Macíčková ze sekce mezinárodní politika,
byznys a lidská práva se pak zabývá rekapitulací toho,
jakým tématům se Bulletin v rámci dané sekce v uplynulém roce věnoval.
V neposlední řadě je třeba vyzdvihnout velmi zajímavý příspěvek Adama Blisy z české sekce, který
se zabývá hranicemi svobody projevu v reakci na
nedávný teroristický útok na redakci Charlie Hebdo
v Paříži. Jsme všichni Charlie? Nebo nejsme? A v
jakém smyslu?
Za Centrum pro lidská práva a demokratizaci Vám zajímavé počtení přeje
Jan Lhotský
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Servis pro zájemce o lidská práva na webu Centra
Pokud se zajímáte o lidská práva, na webu Centra najdete několik zajímavých stránek, které by vám mohly usnadnit práci. Je tam například seznam letních škol, které
můžete letos navštívit, včetně deadlinů, školného a odkazů.
Na webu je i beta verze našeho Manuálu k výzkumu lidských práv s řadou odkazů na užitečné zdroje včetně výzkumných mezinárodněprávních a lidskoprávních
manuálů amerických univerzit nebo lidskoprávních blogů.

Více na www.centrumlidskaprava.cz.
Fotograﬁe na titulní straně: Soudcové a generální advokáti Soudního dvora, zdroj: Court of Justice of the EU.
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Krátká glosa k posudku 2/13
Hubert Smekal
Od členů Soudního dvora prosakovaly různé náznaky, přesto by si málokdo vsadil, že soudcové
z Lucemburku vystaví přistoupení Evropské unie
k Evropské úmluvě o lidských právech červenou.
Krátce před vánočními svátky se tak nicméně stalo.
O posudku samém bylo již vyřčeno mnoho, nerad bych
čistě opakoval to, co již skvěle popsali jinde, proto se
omezím na několik postřehů, které se u nás příliš neakcentovaly. Pro shrnutí posudku a komentář odkazuji na výborný článek Jana Škeříka na Jiném právu,[1]
v angličtině se zajímavé příspěvky objevily v blogosféře, například na Verfassungsblog, EU Law Analysis či EUtopia law. V zásadě jsem z mnoha příspěvků
nezaznamenal jediný, který by se k posudku Soudního
dvora 2/13 stavěl pozitivně.
Nejprve bych rád poznamenal, že otázka přistoupení
EU (či dříve ES) se neobjevuje nově, ale Komise na ní
pracuje již od 70. let. Členské státy zprvu její snažení
ignorovaly, ale v 90. letech téma zvážily a obrátily se
na Soudní dvůr. Ten v posudku 2/94 pro nedostatek
kompetence přistoupení ES za daného znění smluv odmítl. V mezičase se změnilo jak primární právo EU,
tak Evropská úmluva o lidských právech, nicméně
Soudní dvůr konstatoval, že realizace přistoupení se
současnou přístupovou dohodou by ohrozila autonomii unijního práva, a tudíž není možná. Soudní dvůr
tak pokračuje v emancipaci právního řádu EU, v němž
on sám má výsadní postavení. Autonomie práva EU
je optikou Lucemburku nadřazena zajištění (potenciálně) vyšších záruk ochrany základních práv (což má
být hlavním motivem pro přistoupení EU k Evropské
úmluvě).
Opět se potvrdil jeden z „přírodních zákonů“ pro vztahy v politických systémech – pokud jednou disponujete jistou mocí, rozhodně si ji nechcete nechat umenšovat. Plus, fenomén soudcovské ješitnosti rozhodně
neradno podceňovat; nemusíte-li jinak, prezentujete
své názory jako autoritativní a nepodřizujete je externímu přezkumu.

ly v rámci EU Spojené království a Francie a muselo
se jednat znovu. Z krátkodobého hlediska se možná
jedná o hrdinský kousek, nicméně lze předpokládat,
že intervenci Soudního dvora do těžce vyjednaných
„dealů“ si státy připomenou při dalších změnách
primárního práva…
Sociálněvědní hantýrkou měl být Soudní dvůr agentem členských států Unie, kterého si státy (tzv. principálové) vytvořily pro to, aby hlídal, zda státy dodržují
sjednané společné normy (aby se zamezilo tzv. jízdě
načerno) a zda unijní instituce konají, jak mají. Nyní
„agent“ států svým stvořitelům tvrdí, že jejich jednomyslně projevená vůle není v pořádku, a to s odkazem
na svou předchozí judikaturu.
Takřka všechny komentáře se shodují, že dosáhnout
všeho, co Soudní dvůr požaduje, by bylo mimořádně obtížné, ba až nemožné. Už přístupová dohoda se
nerodila snadno a nečlenské státy EU nebudou chtít,
aby v rámci systému Evropské úmluvy působil subjekt
s takovými privilegii, jaká pro EU požaduje Soudní
dvůr. Soudnímu dvoru jako by nedocházelo, že inherentní součástí participace v systému Evropské úmluvy je právě sebeomezení – připuštění, že jednání států
podléhá externí kontrole. Právě v tom spočívá přínos
Evropské úmluvy a Evropského soudu a právě v tomto aspektu se výrazně otřáslo dosavadním vnímáním
suverenity.
S nejoriginálnějším řešením, jak z nastalé situace ven,
přišel Leonard Besselink, jenž preferuje velmi doslovný výklad v tuto chvíli klíčového článku 218 odst.
11 Smlouvy o fungování EU. Zmiňované ustanovení
zní: „Členský stát, Evropský parlament, Rada nebo
Komise si mohou vyžádat posudek Soudního dvora
o slučitelnosti zamýšlené dohody se Smlouvami. Je-li
posudek Soudního dvora odmítavý, nemůže zamýšlená
dohoda vstoupit v platnost, pokud nedojde ke změně
dohody nebo ke změně Smluv.“ Besselink vtipně navrhuje, aby došlo ke změně Smluv, a to přijetím násle-

Proti všem
Nutno říct, že Soudní dvůr prokázal ohromnou zatvrzelost vůči tlaku vnějšího prostředí. Celkem 24 států
se k dohodě vyjádřilo a podpořilo ji,[2] stejně učinily
i unijní instituce a dokonce též generální advokátka.
Soudní dvůr si byl vědom náročných dohod s nečlenskými zeměmi EU v rámci Rady Evropy i jejich podráždění, když jednou vyjednaný kompromis odmít3
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dujícího protokolu: „The Union shall accede to the European
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, notwithstanding Article 6(2) Treaty on
European Union, Protocol (No 8) relating to Article 6(2) of
the Treaty on European Union and Opinion 2/13 of the Court
of Justice of 18 December 2014.“[3]

Bahájska menšina v Iráne:
rozhovor s Diane Ala’i
Lucia Krajčovicová
Pri príležitosti siedmeho zasadania Fóra o otázkach menšín, ktoré prebehlo v dňoch 25.-26. novembra 2014 v Ženeve, poskytla rozhovor pre
Bulletin Diane Ala’i, zástupkyňa bahájskej menšiny pri OSN v Ženeve. Okrem farbistého vykreslenia aktuálnej situácie bahájov v Iráne komentovala
aj rolu medzinárodného spoločenstva pri pomoci
tejto utláčanej menšine či dopad sankcií uvalených
na Irán.
Mohli by ste stručne opísať Vašu komunitu
a ťažkosti, ktorým čelí?

Poznámky
[1] ŠKEŘÍK Jan (2015). Posudek SDEU č. 2/13 ke slučitelnosti návrhu dohody o přistoupení EU k EÚLP – komentář. Jiné právo, 15. ledna 2015 (http://jinepravo.blogspot.
cz/2015/01/jan-skerik-posudek-sdeu-c-2-13.html).
[2] Nevyjádřily se pouze menší státy Malta, Lucembursko,
Slovinsko a nováček Chorvatsko. Lze se domnívat, že spíše než odpor k dohodě o přistoupení, stojí za absentujícím
stanoviskem jejich menší analytické aparáty, případně nižší
zájem do věci intervenovat.
[3] BESSELINK Leonard F.M. (2014). Acceding to the
ECHR notwithstanding the Court of Justice Opinion
2/13. Verfassungsblog, 23. prosince 2014 (http://www.verfassungsblog.de/acceding-echr-notwithstanding-court-justice-opinion-213/#.VL53ntKG_h4).
Fotograﬁe:
[1] Evropský soud pro lidská práva, autor Ralf Roletschek, CC
BY 3.0.
[2] Soudní dvůr Evropské unie, autor Razvan Orendovici, CC BY 2.0.

Bahájska komunita je náboženská komunita, ktorá
vznikla v Iráne, kde je prenasledovaná už od počiatku.
Vyznávači bahájskej viery žijú samozrejme po celom
svete, ale jej kolískou je práve Irán. Od vzniku Iránskej
islamskej republiky v 1979 čelia baháji inštitucionalizovanej aj praktickej diskriminácii a prenasledovaniu.
Základ pre túto diskrimináciu kladie iránska ústava,
ktorá v článku 13 uvádza, že štátnym náboženstvom je
šíitsky islam a uznáva tri náboženské menšiny: kresťanov, židov a vyznávačov zoroastrizmu. Takže napriek
tomu, že baháji sú najväčšou nemoslimskou minoritou
v Iráne, v ústave nie sú uznaní a ak si to vláda praje,
nemusí s nimi zaobchádzať ako s ľuďmi. Navyše,
zvláštny spravodaj OSN pre ľudské práva v Iráne pán
Reynaldo Galindo Pohl odhalil v roku 1993 obežník
pochádzajúci z 1991, ktorý uvádza, ako sa správať
k bahájom. Je v praxi dodnes.
Jedna jeho časť hovorí, že baháji by nemali mať prístup
na univerzity, čo stále platí. Žiadnemu bahájovi sa
dodnes nepodarilo ukončiť vysokoškolské štúdium.
Niekedy sa na univerzitu dostanú, ak zataja svoju náboženskú príslušnosť, ale keď ich niekto odhalí, vylúčia
ich. V obežníku sa dajú nájsť aj inštrukcie o tom, ako by
mali byť deti posielané do škôl so silným moslimským
zázemím, aby konvertovali na islam, alebo aby mali
aspoň ťažkosti. Obežník rovnako prehlasuje, že baháji
nemôžu byť zamestnaní vo verejnom sektore a isté obmedzenia by pre nich mali platiť aj v sektore súkromnom. Okrem toho baháji v Iráne čelia svojvoľnému
zadržiavaniu, viac ako 120 z nich bolo uväznených bez
spravodlivého súdneho procesu len kvôli svojej viere.
Sedem vodcov bahájskej komunity (baháji nemajú kňazov, len volených vodcov) bolo odsúdených na dvadsať
rokov väzenia, čo je najdlhší trest pre politických väzňov alebo väzňov svedomia v Iráne.
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Bahájom nie je ani dovolené pochovávať dôstojne
svojich mŕtvych. Pre tieto účely im je pridelená pustatina, ktorú ak nejakým spôsobom okrášlia, v zapätí
zničia buldozéry. Nedávno bol znesvätený cintorín za
mestom Najafabad v provincii Isfahán. Rovnako bola
proti bahájom zahájená nenávistná kampaň. Vládne médiá pripravili od januára do júna 2014 viac než
osemsto článkov, televíznych a rádiových programov,
ktoré o bahájoch šíria klamstvá a prezentujú ich ako
nebezpečnú sektu.
Práve ste spomenuli asi päť oblastí, ktoré akútne
potrebujú zlepšenie. Ktorú z nich považujete
za najdôležitejšiu? Viem, že by bolo veľmi ťažké
vytvoriť nejakú hierarchiu, ale pokrok v ktorej
oblasti by najviac pomohol zlepšiť situáciu bahájov?
Samozrejme neexistuje žiadna hierarchia, ak uvažujete o matkách s malými deťmi alebo dokonca o oboch
rodičoch, ktorí sú uväznení, a dieťa musí ostať so
starou mamou. To sú prípady, ktoré sú veľmi zložité.
Ale čo by mohli iránske autority veľmi jednoducho urobiť,
je umožniť mladým bahájom dostať sa na univerzity. Pretože je veľmi závažný zločin obmedziť ľuďom
prístup k vzdelaniu, obzvlášť ak majú veľmi dobré
výsledky. V Iráne sú prijímacie skúšky na univerzitu
kompetitívne na celonárodnej úrovni. Jednému mladému bahájskemu dievčaťu, ktoré sa vo svojom odbore
umiestnilo na 113. priečke, čo je veľmi vysoko, nebolo umožnené študovať na univerzite. Predstavte si, že
sa veľmi snažíte, ste dobrý, spravíte prijímacie skúšky
a potom sa na univerzitu nedostane len kvôli vašej viere.
Svoju pozíciu zastávate už od roku 1992.
Zaznamenali ste nejaký pokrok? Po takom dlhom
čase, ostáva Vám ešte nádej v boji za práva bahájov?
Musíme mať nádej. Pokrok, ktorý som si všimla, a je
to obrovský pokrok, je zmena v prístupe iránskej
populácie. Myslím si, že ľudia si viac uvedomujú,
že iránska vláda nespravodlivo zaobchádza s bahájmi.
A dokonca ešte viac, postavia sa za nich. Momentálne
máme dôležitých ľudí ako novinárov, bývalých univerzitných profesorov a právnikov, ktorí sú skutočnými
obhajcami ľudských práv a ktorí vystupujú za bahájov
v krajine. Takže vznikla vlna solidarity, ktorá podľa
môjho názoru prinesie zmenu v Iráne. Toto dáva nádej
a prinesie pozitívny vývoj.
Akým spôsobom by mohlo pomôcť medzinárodné
spoločenstvo?
Myslím si, že iránska vláda chce poprieť prenasledovanie bahájov a bola by rada, keby jej to nebolo
pripomínané. Je preto dôležité, aby medzinárodné
spoločenstvo práve v tomto pokračovalo. Je potreb-

né neprestať hovoriť o situácii bahájov, či už sa jedná
o vlády alebo o ľudí, ktorí píšu články v médiách alebo
zbierajú podpisy na petície pre iránsku vládu, takže
si vláda uvedomí, že stále pretrvávajú obavy ohľadom
tejto kritickej situácie.
Myslíte, že sankcie namierené proti iránskemu
režimu sú nápomocné?
Téma sankcií je veľmi komplikovaná. Sankcie totiž
spôsobujú, že obyčajní ľudia, ktorí nemajú nič spoločné so zločinmi vlády, trpia, čo predstavuje nespravodlivosť. Možno si štáty myslia, že sankcie sú dobrým
nástrojom, ako prinútiť vládu vyjednávať, ale určite
nie sú spravodlivé.
Spomínali ste, že v Iráne sú aj iné menšiny,
spolupracujú s nimi baháji?
Ako mimovládna organizácia pri OSN spolupracujeme s našimi priateľmi a kolegami, ktorí sa tiež zaoberajú ľudskoprávnou situáciu v Iráne bez ohľadu na to,
či reprezentujú menšiny alebo obhajujú ľudské práva.
Nemyslím, že v Iráne existuje nejaká platforma pre
spoluprácu, pretože je príliš zložité niečo také vytvoriť, ale medzi Iráncami vládne solidarita bez ohľadu
na príslušnosť k menšine alebo väčšine.
Čo sa týka Vašej snahy, kedy budete úplne spokojná
a budete považovať svoj cieľ za dosiahnutý?
Mojím cieľom je, aby baháji v Iráne žili ako všetci
ostatní ľudia a nemali menej alebo viac práv. Chcem
nielen aby mali prístup ku každej možnosti a životnej dôstojnosti, aká je v Iráne, ale aj aby sa Iráncom
vo všeobecnosti žilo lepšie. Každý Iránec totiž nejakým spôsobom trpí, pretože mu chýba sloboda.
Fotograﬁe:
[1] Diane Ala‘i, zdroj: Bahá‘í International Community.
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1) Mezinárodní trestní spravedlnost
Mezinárodní trestní tribunály:
ohlédnutí za rokem 2014
Jako již tradičně, přinášíme vám začátkem nového roku
souhrn nejdůležitějších událostí z oblasti mezinárodní
trestní justice. Jak se dočtete na následujících stránkách,
které se týkají dění u Mezinárodního trestního soudu
(MTS), Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou
Jugoslávii (ICTY), Mezinárodního trestního tribunálu
pro Rwandu (ICTR) a tzv. hybridních tribunálů, rok
2014 v dané oblasti přinesl řadu zajímavých novinek.

Mezinárodní trestní soud
Vojtěch Kyselý
Uplynulých 365 dnů se zásadním způsobem projevilo i na půdě tohoto haagského stálého soudního
dvora. Opět se objevilo několik velkých kontroverzí.
Co konkrétního se však dělo a k jakým výsledkům
soud v rámci mnoha ostře sledovaných kauz dospěl?
Demokratická republika Kongo
V první polovině února se konalo předsoudní slyšení,
jehož účelem bylo potvrdit obvinění vznesená vůči osobě Bosca Ntagandy. Ntaganda je bývalý velitel vojenské milice operující v provincii Severní Kivu na severovýchodě DRK. Obžaloba stojí na tom, že milice pod
jeho velením měla v této oblasti páchat zločiny proti
lidskosti a válečné zločiny na civilním obyvatelstvu údajně se mělo jednat o znásilnění, sexuální otroctví,
vraždy, drancování, násilné přesuny civilního obyvatelstva a hlavně využívání dětských vojáků v bojích.
Dne 9. června soud jednomyslně potvrdil Ntagandova obvinění a následně rozhodl o tom, že na začátku
června příštího roku (2015) bude zahájeno hlavní líčení
s tímto warlordem.
Sedmého března shledal soud vinným obžalovaného
Germaina Katangu ze zločinů proti lidskosti a válečných zločinů - konkrétněji pak z vražd, útoků na civilní
obyvatelstvo, ničení majetku a drancování - spáchaných
při útoku na vesnici Bogoro v únoru 2003, při němž zemřelo asi 200 obyvatel této obce ležící v provincii Ituri na severovýchodě DRK u hranic s Ugandou. O dva
měsíce později byl Katanga pravomocně odsouzen
k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání
12 let, čímž se stal teprve druhým odsouzeným člověkem v poměrně dlouhé historii tohoto soudního orgánu.
Výsledek procesu a Katangovo odsouzení kvitoval i generální tajemník OSN Pan Ki-mun.

Dárfúr, Súdán
Jedenáctého září vydal soud mezinárodní zatykač
na Abdalláha Bandu, bývalého vrchního velitele ozbrojených složek súdánského Hnutí za spravedlnost a rovnost (Justice and Equality Movement - JEM). Banda je
obviněn z útoku na vojáky z mise AMIS (African Union
Mission in Sudan) u města Haskanita na severu Dárfúru,
při němž zahynulo 12 členů této peacekeepingové mise.
Středoafrická republika I a II
Dne 21. října soud nařídil propustit z vazby čtveřici podezřelých ve složení Aimé Kilolo Musamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidele Babala Wandu a Narcisse Arido. Všichni čtyři jsou podezřelí z přestupků
vůči výkonu spravedlnosti v otázce soudního řízení
proti Jean-Pierrovi Bembovi. Jedenáctého listopadu
však soud částečně potvrdil obvinění těchto čtyř podezřelých ve vztahu ke kauze Bemba a rozhodl o začátku
soudního řízení v této otázce v blízké budoucnosti.
V polovině listopadu také zazněly závěrečné projevy
právě v rámci soudního procesu s obžalovaným Jean-Pierrem Bembou, bývalým viceprezidentem DRK. Bemba
býval svého času i vojenským velitelem Hnutí za osvobození Konga (Movement for the Liberation of the Congo
- MLC), přičemž z této funkce má být odpovědný za zločiny proti lidskosti a válečné zločiny - vraždy, znásilnění
a drancování - spáchané vojáky pod jeho velením. Závěrečný rozsudek je očekáván v dohledné době (jaro 2015).
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V září bylo oﬁciálně spuštěno druhé vyšetřování zločinů spáchaných ve Středoafrické republice od roku 2012
- má se opět jednat o vraždy, znásilňování, sexuální
otroctví, ničení majetku, drancování, mučení a verbování dětských vojáků a jejich používání v bojových akcích. Násilí je důsledkem politického boje mezi muslimskou menšinou a křesťanskou většinou žijící v této zemi
a nedaří se jej zastavit.
Keňa
V tomto případě se jednalo o pravděpodobně nejsledovanější soudní řízení v historii MTS, poněvadž hlavním
obviněným byl současný prezident Keni Uhuru Kenyatta, syn prvního keňského prezidenta Joma Kenyatty.
Kenyatta byl obviněný ze zločinů proti lidskosti,
kterých se měl dopustit v souvislosti s organizováním
etnických nepokojů propuknuvších po prezidentských
volbách v roce 2007. V rámci těchto nepokojů zahynulo
více jak 1 200 osob a stovky tisíc jich byly nuceny opustit své domovy.
První soudní jednání bylo na programu 7. října,
Kenyatta se ho pak poprvé zúčastnil o den později, kdy
ve svém projevu poměrně nevybíravě napadl MTS.
Zmínil jeho údajnou postkoloniální zaujatost, kdy si
podle něho MTS cíleně vybírá pouze bývalé nebo současné vrcholné africké politiky - ve stejné době totiž obviněním čelil i současný súdánský prezident Umar al-Bašír. Představitelé Africké unie se na svých jednáních

opakovaně stavěli za Kenyattu a požadovali ukončení
soudního procesu.
Třetího prosince soud odmítl požadavek obžaloby
na další odložení jednání a nařídil jí, aby buď stáhla
všechna svá obvinění, nebo se připravila na zahájení
soudního procesu. O dva dny později žalobkyně MTS
Fatou Bensouda stáhla veškerá obvinění proti osobě
Uhury Kenyatty z důvodu nedostatku důkazů, které by
jasným způsobem prokazovaly jeho vinu. Z této absence
byla soudem viněna keňská strana v čele s tamějším ministerstvem spravedlnosti, jež údajně opakovaně odmítalo vydat požadované důkazní materiály. Keňský ministr
spravedlnosti Githu Muigai se tomu bránil s tím, že tyto
domnělé důkazy ani neexistují. Zde se nabízí otázka,
proč tedy nebyl Muigai obviněn z úmyslného trestného
činu proti výkonu spravedlnosti podle článku 70, odstavce 1, paragrafu b Římského statutu, kde se mimo jiné
mluví o ničení a pozměňování důkazů nebo zasahování
do jejich shromažďování.
Tento krok jasně indikoval dlouhodobou neschopnost
MTS dotáhnout některé případy až do stádia soudního
řízení, zvláště pak chybějící páky v oblasti souzení nejvyšších politických představitelů.
Pobřeží slonoviny
Dvanáctého června bylo na základě soudního jednání
rozhodnuto o potvrzení obvinění bývalého prezidenta
Pobřeží slonoviny Laurenta Gbagba, jenž se měl dopustit
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zločinů proti lidskosti - jmenovitě vražd, znásilňování
a dalších nehumánních aktů. Gbagbo se nachází ve vazbě a někdy v polovině roku 2015 by se mělo rozběhnout
hlavní soudní líčení, v rámci něhož se bude zodpovídat za tyto údajné zločiny spáchané po prezidentských
volbách na přelomu let 2010 a 2011, které prohrál.
Lidskoprávní aktivisté však varují, že by v rámci tohoto
procesu neměl být potrestán jenom poražený Gbagbo,
ale i vítěz inkriminovaných voleb a současný prezident
Pobřeží slonoviny Alassane Ouattara, poněvadž i jeho
strana se údajně účastnila etnických nepokojů propuknuvších po těchto volbách.
Dne 22. března byl soudu státními autoritami Pobřeží slonoviny vydán Charles Blé Goudé, jenž byl svého
času jedním z největších a nejhlasitějších přívrženců bývalého prezidenta Gbagba. O pět dní později se
Blé Goudé poprvé objevil před soudem, kde byl posléze na začátku prosince obviněn z osobní odpovědnosti
na zločinech proti lidskosti v podobě vražd, znásilnění
a perzekuce, čehož se měl dopustit v době oněch nepokojů
po volbách. Dvacátého prosince bylo rozhodnuto o tom,
že soudní proces začne v první polovině roku 2015.
Mali a další oblasti
Jako nesmírně důležité se ukázalo být vyšetřování zločinů
spáchaných v rámci ozbrojeného konﬂiktu na území Mali,
který propukl na začátku roku 2012. Americký prezident
Barack Obama totiž na konci ledna 2014 ve svém prohlášení řekl, že američtí vojáci působící v této zemi v rámci vojenské mise pod hlavičkou OSN nebudou moci být trestně
stíháni MTS. Důvodem je aktivace článku 98 Římského
statutu. V něm se mluví o tom, že soud nemůže požadovat
předání osob ze třetího státu, které by bylo v rozporu s mezinárodními dohodami podepsanými tímto třetím státem.
V praxi to znamená, že soudu je zabráněno trestně stíhat příslušníky americké armády. Tento článek prosadila

administrativa George Bushe mladšího, jež se tímto
způsobem snažila ochránit občany USA na cizím území.
Vztahy mezi Bushem mladším a MTS byly ve své době
na bodu mrazu a právě díky Obamovi se začaly poměrně rapidně zlepšovat. Toto však bylo tvrdé, nicméně ne
zcela překvapivé vyjádření současného amerického prezidenta vůči soudu a návrat ke staré taktice, kdy USA
soud podporují i bojují proti němu zároveň a udržují
s ním dosti ambivalentní vztahy.
V současnosti také pokračuje řada dalších předběžných šetření možných zločinů, které se mohly odehrát v Afghánistánu, Gruzii, Guinei, Kolumbii nebo
v Nigérii.
Zdroje
Aktuálně.cz. Do Středoafrické republiky dorazili soudci z Haagu. 2014 (http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/do-stredoafricke-republiky-dorazili-soudci-z-haagu/r~04b85ffed6e211e3b2520025900fea04).
BBC. Ivory Coast‘s Laurent Gbagbo arrives in The Hague.
2011 (http://www.bbc.co.uk/news/world-15946481).
BBC. African Union urges ICC to defer Uhuru Kenyatta case.
2013 (http://www.bbc.com/news/world-africa-24506006).
BBC. ICC drops Uhuru Kenyatta charges for Kenya ethnic violence. 2014 (http://www.bbc.com/news/world-africa-30347019).
České noviny. Keňský prezident Kenyatta stanul před haagským tribunálem. 2014 (http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/
kensky-prezident-kenyatta-stanul-pred-haagskym-tribunalem/1132236).
e-politics.cz. ICC - Uhuru Kenyatta: 0-1 či 0-3 kontumačně?
2014 (http://e-politics.cz/icc-uhuru-kenyatta-0-1-ci-0-3-kontumacne).
ICC. Situations and cases. 2015 (http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases).
The White House. Presidential Memorandum. 2014 (http://www.
whitehouse.gov/the-press-ofﬁce/2014/01/31/presidential-memorandum-certiﬁcation-concerning-us-participation-united).
Týden. Keňská fraška. Trestní soud stáhl obvinění proti prezidentu Kenyattovi. 2014 (http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/
afrika/trestni-soud-stahl-obvineni-proti-prezidentu-kenyattovi_326377.html).
UN GA. Report of the International Criminal Court. 2014
(http://www.icc-cpi.int/iccdocs/presidency/ICC-Rep-UNGA30-10-2014-Eng.pdf).
Fotograﬁe:
[1] Uhuru Kenyatta, foto: White House/Amanda Lucidon,
Wikimedia Commons, CC-PD-Mark.
[2] Umar al-Bašír na summitu Africké unie, foto: US Navy/
Jesse B. Awalt, Wikimedia Commons, CC-PD-Mark.
[3] Budova Mezinárodního trestního soudu v Haagu, foto:
Vincent van Zeijst, Wikimedia Commons, CC-BY-SA-3.0.
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Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú
Juhosláviu

s vyvraždením moslimských mužov a chlapcov v Srebrenici v júli 1995.

Katarína Hukelová

Tribunál žiadosť o oslobodenie spod obžaloby zamietol
s uvedením, že dôkazy o tom, že bola spáchaná genocída
v 15 oblastiach Bosny a Hercegoviny existujú, pričom nie
je pochýb o zrejmom úmysle páchateľov genocídu spáchať.

Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu má za sebou ďalší zaujímavý rok. Prípad
Radovana Karadžića sa blíži ku koncu, podobne
aj prípad generála Ratka Mladića, prezývaného
„Mäsiar z Bosny“. Napriek tomu, stále aj po dvadsiatich rokoch vychádzajú na povrch nové a nové zverstvá vojny v bývalej Juhoslávií.
Vlastimir Dordević
Rok 2014 sa na ICTY začal vynesením rozsudku odvolacieho senátu v prípade bývalého zástupcu srbského
ministra vnútra Vlastimira Dordevića za spáchanie zločinov proti ľudskosti voči kosovským Albáncom v roku
1991. Pôvodne bol Dordevićovi uložený trest odňatia
slobody na 27 rokov, avšak odvolací senát tento trest
znížil na 18 rokov.
Ratko Mladić
Ratko Mladić, bývalý veliteľ bosniansko-srbskej armády požiadal v apríli 2014 o oslobodenie spod obžaloby
vo všetkých jej bodoch. Mladić bol obvinený v júli 1995
a po skoro 16 rokoch na úteku bol v máji 2011 konečne
zatknutý. Jeho proces začal o rok neskôr, v máji 2012.
Mladić je obžalovaný z genocídy, vojnových zločinov
a zločinov proti ľudskosti proti bosnianskym moslimom, bosnianskym Chorvátom a ďalšiemu nesrbskému
obyvateľstvu žijúcemu na území Bosny a Hercegoviny
v rokoch 1992 až 1995. Mladićove meno sa taktiež spája

V súvislosti s prípadom Ratka Mladića bola v októbri
2014 schválená žiadosť úradu prokurátora na znovu
otvorenie kauzy masového hrobu v Tomašici na severe
Bosny a Hercegoviny. Ide o jeden z najväčších masových hrobov, pričom sa nachádza na území, na ktorom
počas vojny operovali Mladićove armádne jednotky.
Predpokladá sa, že pôvodne bolo v hrobe okolo tisíc
tiel, ktoré boli postupne premiestňované. Dodnes bolo
odkrytých asi 150 ľudských ostatkov.
Goran Hadžić a Vojislav Šešelj
ICTY v roku 2014 v dvoch prípadoch zo zdravotných
dôvodov obžalovaných odročil konanie.
Prvý prípad sa týka bývalého prezidenta Republiky
Srpská krajina, Gorana Hadžića, ktorý je obžalovaný
zo zločinov proti ľudskosti.
Druhé odročenie sa týka Vojislava Šešelja, predstaviteľa
srbskej národnej strany a srbskej radikálnej strany, obvineného zo zločinov proti ľudskosti a porušenia obyčajov
vedenia vojny. Jeho proces začal v novembri 2007 a bol
niekoľkokrát prerušený z dôvodu zlého zdravotného stavu obžalovaného. Šiesteho novembra 2014 ICTY nariadil dočasné prepustenie Šešelja zo zdravotných dôvodov.
Obžalovaný bol prevezený do Srbska.
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Radovan Karadžić

Medzinárodný trestný tribunál pre Rwandu

Siedmeho októbra predniesol Radovan Karadžić, ktorý
sa podobne ako Slobodan Milošević obhajoval sám, svoju
záverečnú reč pred ICTY. Karadžić sa 13 rokov skrýval
v Belehrade pod identitou ľudového liečiteľa Dragana
Dabića. Napokon bol zatknutý a v roku 2008 premiestnený do Haagu. Karadžić je obžalovaný z genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov. Najznámejšie z nich sú predovšetkým udalosti zo Srebrenice z leta
1995, enkláve chránenej medzinárodnými silami OSN
a obliehanie Sarajeva po dobu 44 mesiacov.

Katarína Hukelová

Proces s Karadžičom sa však po vyše 5 rokoch chýli
do koncu, obžaloba pre neho navrhuje doživotné
väzenie, rozsudok by mal byť vynesený na jeseň 2015
(viz Bulletin 10/2014, s.11).

V novembri 2014 ICTR oslávil dvadsiate výročie
svojho vzniku. Počas týchto dvoch dekád sa stal
vôbec prvým tribunálom, ktorý vyniesol rozsudok
za spáchanie genocídy. Pred tým, než ICTR v septembri 2015 ukončí svoju činnosť, rozhodne odvolací senát ešte v poslednom prípade pozostávajúcom
zo šiestich samostatných odvolaní.
Augustin Ndindiliyimana, François-Xavier
Nzuwonemeye a Innocent Sagahutu
Všetci traja obžalovaní zastávali v apríli 1994 počas občianskej vojny v Rwande vysoké vojenské hodnosti v armáde. V roku 2000 boli zatknutí v Európe.
Ndindiliyimana v Belgicku, Nzuwonemeye vo Francúzsku a Sagahutu v Dánsku.
Ndindiliyimana bol obžalovaný z genocídy, zločinov proti ľudskosti a vraždy spáchaných v apríli 1994
v Kigali. Nzuwonemeye a Sagahutu boli obžalovaní zo
spáchania zločinov proti ľudskosti a vraždy premiérky
Agathe Uwilingiyimana ako aj príslušníkov belgických
UNAMIR v apríli 1994 na území provincie Kigali.

Zdroje:
ICTY (2014): Goran Hadžić case (IT-04-75),
(http://www.icty.org/x/cases/hadzic/cis/en/cis_hadzic_en.
pdf).
ICTY (2014): Radovan Karadžić case (IT-95-5/18),
(http://www.icty.org/x/cases/karadzic/cis/en/cis_karadzic_
en.pdf).
ICTY (2014): Ratko Mladić case (IT-09-92),
(http://www.icty.org/x/cases/mladic/cis/en/cis_mladic_en.
pdf).
ICTY (2014): Vojislav Šešelj case (IT-03-97),
(http://www.icty.org/x/cases/seselj/cis/en/cis_seselj_en.pdf).

Na základe rozsudku odvolacieho senátu ICTR boli vo
februári 2014 Ndindiliyimana a Nzuwonemeye oslobodení po tom, čo sa odvolací senát uzniesol, že prvostupňový senát nesprávne vyhonotil dôkazy a úrad prokurátora stiahol obžalobu voči nim. Tretí obžalovaný
Innocent Sagahutu bol uznaný za vinného pri napomáhaní zavraždenia minimálne dvoch príslušníkov belgických UNAMIR a bol mu uložený trest odňatia slobody
v trvaní 15 rokov.

Fotograﬁe:
[1] Pomníky genocídy v Potočári, neďaleko Srebrenice, Autor: Michael Buker, 18. marec 2009, Wikimedia Commons,
CC BY- SA 3.0.
[2] Pohľad na ICTY, Haag, Holandsko, Autor: ICTY staff, 5.
november 2009, Wikimedia Commons, CC BY 3.0.
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Augustin Bizimungu
Bizimungu bol v čase rwandskej genocídy generálom
rwandskej armády. Bol zatknutý v Angole v roku 2002
a následne bol obžalovaný z genocídy, vyhladenia,
znásilňovania a vrážd, spáchania ktorých sa mal dopustiť od apríla do júna 1994. Prvostupňovým senátom
ICTR mu bol uložený trest odňatia slobody na 30 rokov.
Výška trestu bola následne v júni 2014 potvrdená odvolacím senátom.
Ildéphonse Nizeyimana
Nizeyimana bol v apríli 1994 kapitánom vo vojenskej
škole zodpovedným za výcvik armádnych regrútov.
Senátom prvého stupňa mu bol za spáchanie genocídy
a zločinov proti ľudskosti uložený trest odňatia slobody na doživotie. Odvolací senát ICTR v septembri 2014
znižil uložený trest odňatia slobody na 35 rokov.
Callixte Nzabonimana
V roku 1994 zastával Nzabonimana funkciu rwandského ministra pre mládež a taktiež bol predsedom MRND
[1] v prefektúre Gitarana. V máji 2012 bol uznaný
za vinného za spáchanie genocídy, zločinov proti ľudskosti a za
verejné podnecovanie na spáchanie genocídy. Za tieto zločiny
mu bol uložený doživotný trest
odňatia slobody, ktorý bol v septembri 2014 potvrdený odvolacím senátom.

Zdroje:
ICTR (2014): Appeals Chamber Hears Oral Arguments
in the Karemera and Ngirumpatse Case, 11. február 2014,
(http://www.unictr.org/en/news/appeals-chamber-hears-oral-arguments-karemera-and-ngirumpatse-case-monday-10-and-tuesday-11).
ICTR (2014): The Appeals Chamber Hears Oral Arguments
in the Nzabonimana Case, 29 apríl 2014, (http://www.unictr.
org/en/news/appeals-chamber-hears-oral-arguments-nzabonimana-case).
ICTR (2014): Appeals Chamber Delivers Judgement in the Bizimungu Case, 30. jún 2014, (http://www.unictr.org/en/news/
appeals-chamber-delivers-judgement-bizimungu-case).
ICTR (2014): ICTR Appeals Chamber Delivers Judgements in
Three Cases, 29. september 2014, (http://www.unictr.org/en/news/
ictr-appeals-chamber-delivers-judgements-three-cases).
Fotograﬁe:
[1] Logo ICTR- pobočka Kigali, Rwanda, 1. august 2012,
Autor: Adam Jones, Ph.D., Wikimedia Commons, CC BY
– SA 3.0.
[2] Mapa Rwandy, 4. február 2006, Autor: CIA/ Laurens,
Wikimedia Commons, CC BY – SA 3.0.

Édouard Karemera
a Matthieu Ngirumpatse
Obaja obžalovaní v čase občianskej vojny v Rwande pôsobili ako
vysokí predstavitelia národného
hnutia MRND. Prvostupňovým
senátom im bol obom udelený trest doživotného väzenia za
spáchanie zločinu podnecovania
k genocíde, zo zločinu znásilnenia, vyhladenia ako zločinov
proti ľudskosti. Odvolací senát
ICTR v septembri 2014 potvrdil
trest doživotného väzenia pre
oboch obžalovaných.

Poznámky:
[1] Mouvement républicain national pour la démocratie et la développment.
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Hybridní trestní tribunály
Veronika Bazalová
Za hybridní soudy se označují ty, které fungují na pomezí vnitrostátního a mezinárodního práva. V současné době fungují čtyři takové instituce – Mimořádné senáty soudů Kambodže, Zvláštní soud pro Sierra
Leone, Zvláštní tribunál pro Libanon a Zvláštní
africké senáty.
Mimořádné senáty soudů Kambodže
Mimořádné senáty soudů Kambodže (Extraordinary
Chambers in the Courts of Cambodia, dále jen „ECCC“)
byly na poli hybridních soudů v roce 2014 nejviditelnější. V srpnu 2014 totiž ECCC vydal rozsudek [1] v případu č. 002 vedeném proti Nuonu Cheaovi a Khieu Samphanovi (blíže viz Bulletin 7–8/2014, s. 5). Tito vysoce
postavení představitelé organizace Rudých Khmerů se
dopustili v „období teroru“ v letech 1975–1979 zločinů
proti lidskosti. Byli odsouzeni za účastenství na společném zločineckém plánu trestných činů vraždy, politické
perzekuce a dalších nehumánních činů k doživotnímu
trestu odnětí svobody. ECCC kromě trestu odnětí svobody rozhodl o přijetí několika nápravných projektů
jako je zavedení Dne národní paměti nebo vybudování památníku v Phnompenhu. Oba odsouzení se proti
rozsudku odvolali.
Zvláštní soud pro Sierra Leone
Zvláštní soud pro Sierra Leone (Special Court for Sierra Leone, dále jen „SCSL“) oﬁciálně ukončil svou činnost v roce 2013. Jeho největším úspěchem je odsouzení
Charlese Taylora, prezidenta Libérie, k padesáti letům
trestu odnětí svobody (odsouzen v roce 2012, rozhodnutí o odvolání potvrzující původní rozsudek vydáno
v roce 2013; blíže viz Bulletin 11/2013, s. 5). V roce
2013 byl také vytvořen tzv. „zbytkový“ SCSL (Residual
SCSL), který má zajistit některé pokračující právní povinnosti SCSL. Těmi jsou především ochrana svědků,
dohled nad výkonem trestů odnětí svobody a vedení archivu SCSL.
„Zbytkový“ SCSL v srpnu 2014 rozhodl o podmínečném propuštění z trestu odnětí svobody pro Moinina
Fofanu, který spáchal zločiny proti lidskosti během občanské války v Sierra Leone v letech 1991–2002 [2]. Fofana bude muset zbývající čtyři roky svého patnáctiletého trestu vykonat doma ve své komunitě a pod striktním
dohledem. Jednou z podmínek podmínečného propuštění je vědomí odsouzeného o závažnosti svých zločinů.
Rovněž musí být zajištěno, aby nemohl ohrozit svědky,
kteří vystoupili v řízení před SCSL.

Zvláštní tribunál pro Libanon
O činnosti Zvláštního tribunálu pro Libanon (Special Tribunal for Lebanon, dále jen „STL“) jsme blíže psali v Bulletinu 11/2014, v Bulletinu 12/2014 jsme následně přinesli
vhled do činnosti STL přímo z pera jedné z jeho soudkyň, Ivany Hrdličkové. STL v lednu 2014 zahájil soudní řízení se čtyřmi hlavními podezřelými z atentátu na
Raﬁka Harírího v roce 2005. Toto soudní řízení probíhá
za jejich nepřítomnosti, jelikož se libanonskému státu
nedaří domnělé pachatele dopadnout. Organizace spojených národů, která spolu s Libanonem činnost STL zajišťuje, prodloužila v lednu 2015 jeho mandát na další tři
roky. STL tak bude fungovat minimálně do března 2018.
Zvláštní africké senáty
Zvláštní africké senáty (Extraordinary African Chambers,
dále jen „EAC“) byly zřízeny v návaznosti na rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora o povinnosti Senegalu
stíhat nebo vydat bývalého prezidenta Čadu Hissène Habrého [3]. Na základě intenzivních jednání Senegalu s Africkou unií došlo k vytvoření EAC v únoru 2013. EAC je
momentálně ve fázi vyšetřování a v roce 2014 rovněž také
zahájil v této věci komunikaci s Čadem. [4]
Poznámky:
[1] Celý text rozsudku je dostupný na webových stránkách ECCC, (http://www.eccc.gov.kh/sites/default/ﬁ les/
documents/courtdoc/2014-08-07%2017:04/E313_Trial%20
Chamber%20Judgement%20Case%20002_01_ENG.pdf.).
[2] Blíže viz http://www.rscsl.org/Documents/Press/2014/
pressrelease-081114.pdf.
[3] Rozsudek dostupný na http://www.icj-cij.org/docket/ﬁles/144/17064.pdf.
[4] Podrobnosti na webových stránkách EAC, (http://www.
chambresafricaines.org)
Fotograﬁe:
[1] Bývalý libanonský premiér Raﬁ k Harírí, foto: Helene C.
Stikkel, Wikipedia Commons, Public domain.
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2) Evropský systém ochrany lidských práv
Obezita ako zdravotné postihnutie?
Za určitých podmienok áno, hovorí Súdny dvor
Európskej únie
Lucia Krajčovicová
Súdny dvor Európskej únie (ďalej SDEU) sa koncom
roka 2014 zaoberal otázkou, či a za akých podmienok
je možné obezitu označiť za formu zdravotného postihnutia, ktoré zasluhuje ochranu pred diskrimináciou
na pracovnom trhu.
Dotknutou osobou v prípade C-354/13 Kaltoft v. obec Billund
je profesionálny opatrovateľ detí Karsten Kaltoft z Dánska.
Viac ako pätnásť rokov sa vo vlastnom dome staral o deti
iných, keď ho jeho zamestnávateľ, ktorým bola mestská rada,
v roku 2010 prepustil. Dôvodom k zvolenému kroku bol údajne klesajúci záujem o tento typ starostlivosti, nakoľko v posledných mesiacoch pán Kaltoft opatroval len tri, namiesto
zvyčajného počtu štyroch detí. Zo skupiny kolegov ošetrovateľov bol však jediný, koho prepustili. V rozpore s oﬁciálnym
dôvodom, teda poklesom práce, sa sťažovateľ domnieva, že na
príčine bola jeho obezita a od obce požaduje náhradu škody.
S obezitou má pán Kaltoft dlhodobé problémy. Počas celého
obdobia zamestnania neklesla jeho váha pod 160 kg a index
telesnej hmotnosti sa držal na hodnote 54, čo indikuje najzávažnejšiu, tzv. morbídnu obezitu.[1] Obec mu síce počas roku
2008 prispievala v rámci zdravotnej politiky na ﬁtnescentrum
a športové aktivity, ale požadovaný výsledok sa nedostavil.
Pán Kaltoft sa údajne podrobil aj operácii na zmenšenie objemu
žalúdka, tú sa však kvôli komplikáciám nepodarilo dokončiť.
SDEU sa vyjadril k dvom zo štyroch otázok položených dánskymi súdmi v prejudiciálnom konaní, konkrétne či je proti
právu EU diskriminovať zamestnanca verejného sektoru na
pracovnom trhu na základe obezity a či môže byť obezita
považovaná za zdravotné postihnutie spadajúce pod rámec
smernice 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá upravuje
rovné zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní.
Rovnako ako generálny advokát (ďalej GA) vo svojom stanovisku [2], ani súd nenašiel v právnej úprave EU zákaz
diskriminácie na základe obezity, ale obezitu podradil pod
koncept zdravotného postihnutia, ak bráni plnej participácii
v profesijnom živote na rovnakej úrovni s ostatnými pracovníkmi. V prípade, že človek trpí nadváhou, nie je možné ho
automaticky označiť za zdravotne postihnutého. Situácia sa
však mení, keď je týmto obmedzená jeho schopnosť aktívne
pracovať. SDEU ďalej potvrdil stanovisko GA v tom, že koncept postihnutia nezávisí od rozsahu, v akom je za postihnutie
osoba zodpovedná sama.

Karsten Kaltoft však ešte nemá úplne vyhraté. SDEU totiž nechal na dánskom súde, aby overil, či boli splnené vyššie uvedené podmienky a či dotyčnému prizná odškodné. A vyhraté
nemajú ani zamestnávatelia ľudí s podobnými problémami,
pretože je možné, že v rámci predchádzania diskriminácii
ich čaká prispôsobovanie dverí a kancelárskych zariadení,
zvyšovanie počtu parkovacích miest pre handicapovaných,
hľadanie dostupnejších požiarnych východov či zavedenie
ﬂexibilnej pracovnej doby.
Poznámky:
[1] Pre viac informácií o obezite a jej zdravotných dôsledkoch viď
World Health Organization. 2014. Obesity and overweight. WHO.
August, 2014. (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/
en).
[2] Stanovisko generálneho advokáta Niila Jääskinena z dňa 17.
júla 2014, C-354/13, Fag og Arbejde (FOA), konajúca v mene Karstena Kaltofta proti Kommunernes Landsforening (KL), konajúca
v mene Billund Kommune.
Zdroje:
Bodoni, Stephanie. 2014. “Fired Obese Workers Can Sue for Discrimination, Court Says.“ The Washington Post. 18. decembra 2014
(http://washpost.bloomberg.com/Story?docId=1376-NGQGLP6KLVR901-2J8BC4E69U24I5IKHQ3OR4N89N).
Bowcott, Owen. 2014. “Danish childminder‘s discrimination case
may redeﬁne obesity as disability.“ The Guardian. 10. júna 2014
(http://www.theguardian.com/society/2014/jun/10/danish-childminder-discrimination-case-obesity-disability-eu-states).
Ó Cathaoir, Katharina. 2014. “Is obesity a disability?“, EU Law
Analysis. 18. júla 2014 (http://eulawanalysis.blogspot.sk/2014/07/is-obesity-disability.html).
Rozsudok Súdneho dvora z dňa 18. decembra 2014, C-354/13, Fag
og Arbejde (FOA), konajúca v mene Karstena Kaltofta proti Kommunernes Landsforening (KL), konajúca v mene Billund Kommune.
Fotograﬁe:
[1] Príklad brušnej obezity, foto: Tibor Végh, Wikimedia Commons, CC BY 3.0.
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Je idea multikulturní společnosti mrtvá?
Jana Jeřábková
Tým odborníků z Oxfordské univerzity vypracoval v roce 2013 studii Freedom in Diversity, v níž
rozebíral a porovnával problematiku multikulturní
společnosti v pěti demokratických státech. Více než
rok staré závěry a doporučení vyplývající z této studie se právě dnes jeví jako velmi aktuální.
Při pohledu na nedávné události ve Francii či Belgii
je patrné, že soužití odlišných kultur a náboženství
na jednom území není zdaleka tak bezproblémové,
jak bychom si přáli. Téma multikulturní společnosti
se proplétá dějinami od nepaměti a jeho různé problematické aspekty v určitých obměnách vyplouvají čas
od času na povrch. Způsoby, jakými se snažily a snaží
soužití více kultur řešit v některých státech, se zabýval tým expertů z Oxfordské univerzity pod vedením
Timothyho Gartona Ashe, Edwarda Mortimera a Kerema Öktema. Výstupem z jejich akademického výzkumu a debat je studie Freedom in Diversity (Svoboda v rozmanitosti), která v deseti lekcích analyzuje
soužití různých kultur v pěti státech (Francie, Kanada, Německo, USA, Velká Británie) a dává podněty
ke zlepšení fungování multikulturní společnosti.[1]
S existencí multikulturní společnosti úzce souvisí imigrační politika a způsoby nabývání státního občanství,
které má z historických důvodů každá ze zkoumaných
zemí odlišné. Ve druhé polovině 20. století se začala v těchto státech projevovat
poměrně vstřícná imigrační
politika. Jejím motivem byla
zejména pracovní síla, kterou
přistěhovalci nabízeli. Značnými nedostatky však trpěla opatření, která by zajistila
začlenění těchto jedinců do
společnosti. Značné množství
přistěhovalců, které se ocitlo na okraji společnosti, tyto
nedostatky odhalilo. Politici
však vyvstalé problémy nebyli připraveni řešit. Jasně to
dokládají prohlášení Angely
Merkelové, Nicolase Sarkozyho i Gordona Browna ze zimy
na přelomu roku 2010 a 2011,
že multikulturalismus selhal.

kterými by se dalo smírného soužití různých kultur
dosáhnout? Pánové Ash, Mortimer a Öktem dospěli
k závěru, že za předpokladu respektování deseti zásad
lze dosáhnout pokojného soužití různých národnostních, náboženských či kulturních skupin. Vycházejí
při tom z principů platných v demokratické společnosti
a z úcty k základním právům.
Důležitá role státního občanství
V první lekci studie se autoři zabývají důležitostí státního občanství. V demokratické společnosti je to totiž právě státní občanství, které umožňuje mít volební
právo a utvářet tak legitimní politickou reprezentaci
dané země. Velké množství přistěhovalců však i přes
dlouhodobý pobyt nemá státní občanství dané země,
a to kvůli obtížně splnitelným podmínkám vedoucím
k jeho nabytí. Na jejich každodenní život dopadají rozhodnutí vlády, kterou neměli možnost zvolit. Je zde
tedy patrný určitý demokratický deﬁcit. Občanství
s sebou navíc přináší i pocit sounáležitosti. Z logiky
věci vyplývá, že lidé budou větší zájem projevovat
o společenství, ke kterému patří, a bude jim na jeho
fungování i více záležet, než na společenství, na něž
mohou pohlížet jen zvenčí. Proto se autoři domnívají,
že všichni dlouhodobí obyvatelé by měli být v demokratickém státě rovněž jeho občany.
Druhá lekce je věnována náročnosti nabývání státního
občanství, zejména pak testům, jež žadatelé musí skládat. Ve všech pěti zkoumaných zemích (ale i v mnoha
dalších, např. u nás) musí žadatel o státní občanství

Skutečně však selhaly ideje
o multikulturní společnosti?
Neselhaly spíše prostředky,
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projít testem historických, občansko-vědních, jazykových a dalších znalostí. Mnohdy jsou však testy natolik obtížné, že s jejich zvládnutím by měl problém
leckterý občan narozený v dané zemi, což lze jen stěží
považovat za projev vstřícnosti vůči těmto žadatelům.
Právě na vstřícnost apelují autoři ve své druhé radě:
Noví občané by měli být ve
své nové zemi vítáni a měli
by mít možnost přispívat
k jejímu prospěchu.

občanskou nauku, aby děti chápaly práva a povinnosti,
které jsou s jejich příslušností ke státu spjaty, a také
na jazykovou výbavu. Zejména kvůli jazyku je třeba
vysvětlit imigrantům z jinak mluvících zemí, proč je
nezbytné, aby jejich děti navštěvovaly školy. Jazyková
bariéra by se totiž mohla stát překážkou v začlenění

Další překážkou k nabytí
státního občanství může být
zákaz dvojího občanství, jak
je tomu např. v Německu,
zatímco ve Francii, v Kanadě, v USA ani ve Velké Británii občanství jiného státu
problémem není. Nutnost
pozbytí původního občanství za účelem nabytí nového
může pro mnohé imigranty
představovat nepřekonatelnou překážku. Důvodem pro
držení občanství rodné země
mohou být rodinné vazby,
nakládání s rodinným majetkem apod. Proto se mnohdy
odmítají vzdát původního
občanství a raději setrvávají v zemi, kde již delší dobu
žijí i za cenu nezačlenění do
většinové společnosti. Umožnění dvojího občanství by naopak posílilo motivaci nabýt
občanství nového státu a lépe
se s ním identiﬁ kovat. Třetí
zásada, kterou autoři studie
prosazují, je nasnadě: Občanství jiného státu by nemělo
být překážkou k nabytí občanství země, v níž žijí.
Vzděláním k aktivním
občanům ve svobodné
společnosti
Čtvrtá lekce se zaměřuje na
úlohu vzdělávání v procesu
výchovy žáků v aktivní,
svobodně a kriticky myslící
a zároveň tolerantní občany.
Podle autorů je důležité,
aby vzdělávací systém kladl
důraz na historii dané země,
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do společnosti. Stejně tak by bylo vhodné umožnit
dětem přistěhovalců učit se jazyk své rodné země,
aby neztratily pocit vlastní identity.
Bez ohledu na náplň vyučování představuje vzdělávací
systém platformu, na jejímž základě by se děti měly
naučit přistupovat zodpovědně ke společnosti s vědomím toho, jak je rozmanitá.
Trh práce
Stejně jako vzdělávání plní velice důležitou funkci při
formování společnosti i trh práce. Evropská koncepce sociálního státu se tradičně projevuje vyšší mírou
nezaměstnanosti, než jaká je v USA, kde neexistuje
obecný systém sociálního zabezpečení. Nejen přebujelý sociální systém, ale také předsudky a diskriminace
činí z Francie v rámci pěti zkoumaných zemí držitelku
nelichotivého prvenství, pokud jde o míru nezaměstnanosti imigrantů. Šance na získání zaměstnání snižuje alokování přistěhovalců v nepříliš prosperujících
předměstích, ale také např. arabské jméno.
V souvislosti se zaměstnáním přistěhovalců opět narážíme na problematiku státního občanství. Pracovníci
bez státního občanství se totiž stávají snadným terčem vykořisťování, jelikož nemají k dispozici dostatek
právních prostředků na svou obranu. Pátá rada autorů
tedy tentokrát směřuje k zaměstnavatelům a spolupracovníkům imigrantů, aby jim poskytli rovné příležitosti a pomohli jim začlenit se do společnosti jak sociálně, tak ekonomicky.
Právo zapojit se a být slyšen
Šestá lekce se zaměřuje na fungování demokracie
na lokální úrovni a také na způsob integrace
přistěhovalců v menších jednotkách než je stát.
Ukázalo se, že pro mnohé imigranty je mnohem
snazší identifikovat se s městem, do kterého se
přistěhovali, než s novou zemí. Města představovala
historicky centra obchodu a křižovatky obchodních
cest, kde se střetávaly různé kultury, a proto nejspíš
i dnes přistupují v tomto ohledu otevřenější cizím
vlivům než celý region na státní úrovni. Města,
jako místní samosprávné celky, jsou také mnohem
úspěšnější v komunikaci s komunitami cizích kultur
a zajišťování jejich potřeb. Ukazuje se pak také jako
mnohem snazší společně přispívat k chodu dané obce.
Právě na pocit příslušnosti k obci kladou autoři studie
důraz, neboť v něm vidí cestu k úspěšnému plnění
společného cíle, tedy k blahu obce.
Je však potřeba, aby komunity cizích kultur dostávaly
prostor k vyjádření i jinde než na úrovni své obce. Důležitou roli ve vytváření povědomí o určité skupině lidí
hrají bezesporu média, která však ne vždy poskytují

vyvážené informace. O islámu se jen zřídkakdy hovoří
v jiné souvislosti než s terorismem, nebezpečím apod.
Obraz o určité kultuře bývá pokřiven sám o sobě už
jen tím, že komunita vystupuje zpravidla jako objekt
a nikoliv jako subjekt zpráv. Má tedy velmi malý prostor pro prezentování sebe sama veřejnosti a vyvracení
stereotypů. Odtud tedy plyne sedmá zásada: Menšiny
by měly být reprezentovány jak v médiích, tak médii.
Osmá lekce počítá s vytvářením předsudků a stereotypů přiživovaných médii a s tím, že obrana dané komunity není vždy zabezpečená a efektivní. Proto je velice
důležité tyto předsudky odbourávat, přestože k dané
komunitě nepatříme. Důležitou úlohu v utváření mínění o určité kultuře, náboženství či národu plní veřejní
činitelé a lidé, kteří ke sdělovacím prostředkům mají
blízko a jsou vidět a slyšet.
Devátá lekce je věnována zapojení imigrantů do politických aktivit. Studie poukazuje na to, že zastoupení
jedinců jiné než bílé barvy pleti, národnosti či nevětšinového náboženství je mizivé. Řešení této situace
by však bylo značně komplikované a diskutabilní.
Jestliže absence zástupců menšin představuje trhlinu
ve fungování demokratického systému, pak vytváření
umělých kvót nevyznívá ve prospěch demokracie o nic
lépe. Obracet se s radou mohou autoři snad jen na politické strany, aby do svých řad přijímaly členy napříč
společenským spektrem a nechávaly se reprezentovat
i příslušníky národnostních či náboženských menšin.
Změna postojů
Poslední lekce se zaměřuje na způsob, jakým lidé přistupují ke společenské rozmanitosti. Žádné rady, ani
opatření totiž nemohou vést k pokojnému soužití kulturně, nábožensky či národnostně odlišných společenství, nebude-li v mysli a v srdcích lidí zakořeněn respekt a úcta k sobě navzájem.
Přestože se některé závěry a rady této studie mohou
jevit jako nereálné či utopické, důležité je provázání
jednotlivých lekcí a navíc zastřešující význam lekce
poslední. Ta nám připomíná, že bez vzájemné tolerance a respektu nelze řešit ani neshody mezi vedle sebe
žijícími společenstvími.
Poznámky:
[1] ASH, Timothy Garton a kol. Freedom in Diversity,
(http://www.sant.ox.ac.uk/esc/FreedomRev10.pdf).
Fotograﬁe:
[1] Graf ze studie Ash et al.: Freedom in Diversity, s. 50.
[2] Graf ze studie Ash et al.: Freedom in Diversity, s. 59.
[3] Graf ze studie Ash et al.: Freedom in Diversity, s. 59.
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Evropská unie v boji proti statelessness
Veronika Mokrá
Problém bezdomovectví je v posledních letech nejen
v důsledku mnohých válečných konﬂ iktů diskutovaným problémem. Evropská unie se rozhodla aktivně zaměřit na boj s bezdomovectvím ve své vnitřní
a především vnější politice.
Osoba se statusem stateless, tedy osoba bez státní příslušnosti (v českém jazyce apatrida či apolita), je v mezinárodním právu deﬁ nována jako osoba, kterou žádný
stát podle svých právních předpisů nepovažuje za občana.[1]
Úmluvy týkající se osob bez státní příslušnosti
Deﬁ nici osoby bez státní příslušnosti zakotvila mezinárodní Úmluva o právním postavení osob bez státní
příslušnosti z 28. září 1954. Úmluva [2] určuje právní
rámec zacházení s osobami bez státní příslušnosti,
obsahuje práva a povinnosti těchto osob v zemi pobytu
a věnuje se otázkám vzdělání, práce a sociálního
zabezpečení. Česká republika k Úmluvě přistoupila
19. července 2004 s několika výhradami.[3]
Tato Úmluva však neřešila problém, jak snížit počet
osob bez státní příslušnosti. Proto byla v srpnu roku 1961
přijata Úmluva o omezení případů bezdomovectví.
K této úmluvě Česká republika přistoupila 19. prosince
2001 bez výhrad. Úmluva [4] v sobě zakotvuje pravidla pro přiznání občanství při narození, která pomáhají předcházet novým případům bezdomovectví, a dále
například stanovuje základní princip odejmutí státního
občanství. Podle tohoto principu by státní občanství
nemělo být odejmuto, pokud by se v důsledku tohoto
aktu stala osoba osobou bez státní příslušnosti.
Příčiny bezdomovectví
Navzdory existenci mezinárodních smluv se vyskytují oblasti, které si každý stát upravuje sám (například
podmínky pro získání a ztrátu občanství). Někdy se
však vnitrostátní úpravy různých států týkající se nabývání občanství mohou dostat do konﬂiktu mezi sebou. Tento konﬂikt, nebo lépe řečeno mezera v zákonech o občanství, může vést právě až k bezdomovectví.
Status apatridy je pak v mnohých případech přenášen
z generace na generaci, což způsobuje, že mnoho dětí
vykročí do života bez jakékoli státní příslušnosti.
Jako příklad konﬂiktu vnitrostátních úprav poslouží situace, kdy rodiče mají občanství země, která neuznává dědění státního občanství po rodičích, nýbrž
uznává nabývání státního občanství narozením na jejím území. Jejich dítě se však narodí na území jiné-

ho státu, který ale uznává nabývání občanství pouze
po rodičích, občanech této dané země. Narozené dítě
tedy nemá šanci získat státní občanství ani po rodičích,
ani po státu, kde se narodilo.
Kromě tohoto druhu vzniku bezdomovectví existují ještě další způsoby. Apatridou se může stát i člověk, jenž
své státní občanství ztratil, aniž by zároveň nabyl jiné.
Tyto případy bezdomovectví bývají často spojovány
s genderovou, rasovou či náboženskou diskriminační
politikou. Jde například o situace, kdy žena v některých
státech není oprávněna převést státní občanství na své
děti, avšak otec dětí je neznámý nebo je sám apatridou
– v takových případech se děti stávají taktéž apatridy.
V některých extrémních případech může být ztráta občanství cíleně směřována na celé skupiny obyvatel.
Kromě diskriminační politiky bývá ztráta občanství
bez nabytí nového (a s tím nevyhnutelný vznik bezdomovectví) spojována třeba s rozpady původních států
a vznikem nových (např. rozpad Sovětského svazu či
Jugoslávie). Jindy může být bezdomovectví výsledkem
různých administrativních a byrokratických bariér (například absence rodného listu).
Bezdomovectví jako lidskoprávní problém
V současné době je na světě kolem 10 milionů osob bez
státní příslušnosti,[5] z toho 600 tisíc žije v Evropě.[6]
Mezi deseti státy s nejvíce případy bezdomovectví ve
světě můžeme nalézt i dva státy Evropské unie – Lotyšsko (více než 260 tisíc apatridů) a Estonsko (více než 90
tisíc apatridů). V obou zemích jsou apatridy často bývalí
občané Sovětského svazu.[7] Okolo 10 tisíc osob bez státní příslušnosti pak hlásí i Německo, Polsko a Švédsko.[8]
Bezdomovectví představuje jeden z lidskoprávních
problémů, který v posledních letech díky válečným
konﬂiktům narůstá. Může jít o problém „per se“, anebo
se může jednat o výsledek či příčinu jiných lidskoprávních problémů. V prvním případě je bezdomovectví
chápáno jako nenaplnění jednoho ze základních práv,
a to práva na státní příslušnost. Toto právo je zakotveno například v článku 4 druhé kapitoly Evropské úmluvy o státním občanství z roku 1997.[9] Mnohé případy
bezdomovectví však ukazují, že právo na státní příslušnost zůstává často nenaplněno.
Bezdomovectví jako výsledek lidskoprávních problémů
může vzniknout především v souvislosti s diskriminační politikou. Jde například o případy, kdy je jedinci
státní občanství nepřiznáno nebo odejmuto z důvodu
rasy, etnického původu, pohlaví, náboženství a jiné.
V posledním případě může být problém bezdomovectví příčinou jiných lidskoprávních problémů. Jde nejen
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o děti, které jsou následkem absence státní příslušnosti
vyňaty z dětských zdravotních programů (zahrnujících
dětská očkování) a mají problémy s přístupem ke vzdělání, ale i o dospělé.
Lidé bez státní příslušnosti bývají například vyloučeni
z určitých profesí, které buď požadují konkrétní státní příslušnost, nebo vyžadují kvaliﬁkaci, kterou osoba
bez státní příslušnosti nemůže získat. Tyto osoby také
nemají přístup k sociálnímu zabezpečení (např. nárok
na důchod), většinou nejsou schopny využívat ﬁ nančních služeb (např. bankovní půjčky), mají problémy
s uzavřením manželství apod. Mimo to všem neustále
hrozí zadržení a deportace.
Politika Evropské unie
Problémy spojené s bezdomovectvím jsou zároveň propojeny s prioritami Evropské unie (posílení práv dětí,
rovnost pohlaví, svoboda náboženství, řešení problémů
s migrací atd.). Evropská unie se tak chce otázce bezdomovectví více věnovat, a to jak ve své vnitřní politice,
tak především ve své politice vnější, neboť počet členských států EU potýkajících se s bezdomovectvím není
tak velký jako v jiných částech světa. Ve své vnitřní
politice nechává Evropská unie větší prostor členským
státům a sama otázky bezdomovectví příliš nereguluje.
Jak již bylo napsáno, EU se problému bezdomovectví
chce věnovat hlavně ve své vnější politice. Jako prioritní
oblasti zvolila podporu kampaně na ukončení bezdomovectví do roku 2024 vedenou Vysokým komisařem OSN
pro uprchlíky, boj proti diskriminaci pohlaví ve vnitrostátních právech a podporu práva dětí na státní občanství, a to především v zemích s největším počtem osob
bez státní příslušnosti, jakými jsou Pobřeží slonoviny,
Thajsko, Dominikánská republika, Myanmar či Sýrie.
Poznámky:
[1] Organizace spojených národů. 1954. Úmluva o právním
postavení osob bez státní příslušnosti, (http://www.unhcr-centraleurope.org/cz/pdf/zakladni-infor mace/umluv y/
umluvy-tykajici-se-osob-bez-statni-prislusnosti/umluva-o-pravnim-postaveni-osob-bez-statni-prislusnosti-ze-dne-28-zari-1954.html).
[2] Úmluva o právním postavení osob bez státní příslušnosti
z roku 1954 byla uzavřena na půdě OSN a v současné době
má 84 smluvních stran.
[3] Vláda České republiky. 2001. Usnesení vlády ČR k návrhu na přístup České republiky k Úmluvě o právním postavení osob bez státní příslušnosti, (http://www.unhcr-centraleurope.org/cz/pdf/zakladni-infor mace/umluv y/
umluvy-tykajici-se-osob-bez-statni-prislusnosti/usneseni-vlady-cr-k-navrhu-na-pristup-ceske-republiky-k-umluve-o-pravnim-postaveni-osob-bez-statni-p.html).

[4] Úmluva o omezení případů bezdomovectví z roku 1961
byla uzavřena na půdě OSN a v současné době má 63 smluvních stran.
[5] European Union. 2014. Addressing the human rights impact of statelessness in the EU‘s external action, (http://www.
europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/534983/
IPOL_STU%282014%29534983_EN.pdf).
[6] European Network on Statelessness. Who is stateless in
Europe? (http://www.statelessness.eu/issues/who-stateless-europe).
[7] The UN Refugee agency. Statelessness in Europe, (http://
www.unhcr.org/pages/4e12db4a6.html).
[8] European Union. 2014. Addressing the human rights impact of statelessness in the EU‘s external action, (http://www.
europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/534983/
IPOL_STU%282014%29534983_EN.pdf).
[9] Evropská úmluva o státním občanství z roku 1997
byla uzavřena na půdě Rady Evropy a v současné době má
20 smluvních států.
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3) Mezinárodní politika, byznys a lidská práva
Mezinárodní politika, byznys a lidská práva
v roce 2014
Anna Macíčková
S novými začátky obvykle přichází bilancování předešlého, a proto i sekce Mezinárodní politika, byznys
a lidská práva připomene, čemu se v uplynulém roce
věnovala, o čem informovala a co jí zaujalo. Mnohé
události nabraly jiný nežli očekávaný spád, některé pokročily, jiné udělaly krok zpět, další zůstaly na
místě a rozuzlení se nedočkaly.
Politika jako nová sportovní disciplína
V lednovém čísle Bulletinu jsme otevřeli tolik diskutované lidskoprávní otázky Zimních olympijských her
v Soči (viz Bulletin 1/2014, s. 14). Rusko Hrám propůjčilo kontroverznost skrze problematiku diskriminace
homosexuálů, devastaci životního prostředí, porušování pracovních práv zahraničních dělníků a situaci
neodlehčilo ani nucené vysídlení až dvou tisíc rodin
či hrozba teroristických útoků, která přicházela ze stále neklidného Kavkazu. Hry, jejichž nově zbudovaná
infrastruktura spolkla na padesát miliard dolarů,
se potýkaly i s kritikou ohledně korupce a přemrštěných nákladů.
Žádný teroristický útok je však nakonec nepřerušil,
a tak zřejmě nejtíživější otázkou zůstala situace pracovníků, kteří se podíleli na přeměně Soči v olympijské království, a zejména také fakt, že mnozí z nich

nedostali zaplaceno. Mezinárodní olympijská komise
nakonec vydobyla oﬁciální slib ruské vlády k proplacení mezd v celkové výši přes osm milionů dolarů, avšak
několik stovek dělníků i přesto peníze stále nedostalo.
Svůj názor na současný kurz ruské politiky vyjádřily
i mnohé země prostřednictvím (ne)účasti svých reprezentantů; Hry bojkotoval například německý prezident
Joachim Gauck či Evropská komisařka pro spravedlnost a lidská práva Viviane Reding. USA místo Baracka
Obamy reprezentovaly homosexuálky Billie Jean King
(tenis) a Caitlin Cahow (lední hokej).
Náš další článek se sportovním nádechem se věnoval
mistrovství světa ve fotbale a jeho vyhlídkám na Katar
2022 (viz Bulletin 6/2014, s. 14), které jsou rovněž prostoupeny lidskoprávními otázkami. Situace migrantů
pracujících v nelidských podmínkách, jež vedou už nyní
k alarmujícímu počtu mrtvých, spolu s podezřením na
korupci pobízely již v červnu k myšlenkám na případné
odejmutí šampionátu Kataru.
Poslední měsíce však ukázaly, že mistrovství se nikam
přesouvat nebude, Katar byl oﬁciálně od korupčních
skandálů očištěn. Situaci dělníků, kteří jsou do Kataru
povoláváni na práci zejména z nejchudších států světa
a z jižní Asie, nicméně nevyřešil nikdo. Muži se musí
tísnit v malých místnostech ve společnosti švábů, spát
na zemi či na tenkých, špinavých matracích, pracovat
v nelidských podmínkách. A cesta ze začarovaného kruhu ven? Někteří mají jasno – neexistuje. Mnoho z nich
totiž nedostalo už měsíce žádnou mzdu.
Latinská Amerika na nohou
Velký prostor v mezinárodní sekci
získalo v uplynulém roce Mexiko.
Nejdříve se mu autoři Bulletinu
věnovali v souvislosti se Severoamerickou dohodou o volném
obchodu NAFTA (viz Bulletin
2/2014, s. 20), následně z pohledu
staronového jevu domobrany, jež
se začala formovat v mexickém
státě Michoacán (viz Bulletin
3/2014, s. 13). V druhé půli roku
pak o sobě Mexiko dalo vědět
znovu, informace o zmizelých
občanech oblétla svět a Bulletin
reﬂektoval fenomén mexických
nucených zmizení na pozadí
reality částečně selhávajícího
státu (viz Bulletin 11/2014, s. 24).
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Situace v Mexiku se od té doby zásadně neproměnila.
Zatímco se život v Mexico City jeví vcelku normálně,
v odlehlejších regionech panuje někdy chaos, částečné
bezvládí a nedůvěra. Rodiny 43 zmizelých studentů
z Igualy nechtějí mexickým bezpečnostním složkám
uvěřit, že jejich příbuzní byli zabiti a spálení, dokud to
nepotvrdí nezávislý zdroj na základě studia DNA obětí.
Vlastnímu státu tito Mexičané už nevěří. Americký ředitel Human Rights Watch se nechal slyšet, že Mexiko
spolu se svými bezpečnostními složkami, které mají
na svědomí jen zřídkakdy potrestané zneužívání a násilí, čelí nejhorší lidskoprávní krizi v posledních letech.
Bulletin si povšiml také rostoucích nepokojů v další latinskoamerické zemi ve Venezuele (viz Bulletin
4/2014, s. 13). Ekonomické problémy, nedostatek zboží,
kriminalita, organizovaný zločin, výpadky elektřiny,
všudypřítomný černý trh a závratná výše inﬂace vyústily v nepokoje už na začátku minulého roku. Neozbrojené protivládní demonstranty nakonec venezuelské
bezpečnostní složky tvrdě potlačily začátkem května.
V prosinci prezident Nicolás Maduro obvinil z poškozování ekonomiky své politické oponenty kvůli protestům v začátcích roku. Zároveň také slíbil reformy, které
mají zemi pomoci z recese, avšak prezidentova opozice
v nich neshledává žádná reálná a efektivní řešení.
Není demokracie jako demokracie
Pozornosti Bulletinu samozřejmě nemohla uniknout ani
anexe Krymu a následná eskalace konﬂiktu na Ukrajině (viz Bulletin 4/2014, s. 19). Zároveň však informoval
i o nespokojenosti polské menšiny v Litvě (viz Bulletin
2/2014, s. 22), o maďarské demokracii Viktora Orbána

(viz Bulletin 9/2014, s. 13), o pracovních táborech v Severní Koreji (viz Bulletin 10/2014, s. 23) či o aktuální situaci v Náhorním Karabachu (viz Bulletin 11/2014, s. 25).
Situace ve východních regionech Ukrajiny se mění doslova ze dne na den. Pád letadla, vystřelování raket, konvoje z Ruska, každodenní boj, jehož konec je v nedohlednu. Ani nový proevropský prezident Petro Porošenko,
ani sankce vůči Rusku prozatím nedokázaly jednoznačně
zvrátit stav bojových operací ukrajinské armády s proruskými separatisty, a tak byl celý uplynulý rok poznamenán smrtí mnoha lidí. Generální tajemník NATO i státy
Západu kritizují zejména ruský postoj, jenž se nese
ve znamení dlouhodobých dodávek zbraní separatistům
a přítomností ruských vojáků na východě Ukrajiny.
Do hledáčku mezinárodní sekce se pro svou politiku dostal i Egypt (viz Bulletin 6/2014, s. 15), který se zřejmě
rozhodl vyhlásit boj svobodě slova. Uvěznění tří novinářů televizní stanice Al-Džazíra vyvolalo ve světě hlasité
reakce a nyní se žurnalisté dočkali obnovení soudního
procesu. Nepokoje a protesty v ulicích Káhiry vyvolalo
také prohlášení o zprošťujícím rozsudku pro bývalého
prezidenta Husní Mubaraka, proti jehož vládě se v roce
2011 rozpoutaly divoké protivládní bouře. Stále častěji se tak objevují hlasy proti nynější vládě prezidenta
Sísího, které ji viní z obratu proti reformám ustanoveným po tzv. arabském jaru.
Výročí, novinky, informace
Březnový Bulletin svým čtenářům připomněl jednoleté
výročí zřícení budovy Rana Plaza v Bangladéši, při kterém zahynulo přes 1100 osob (viz Bulletin 3/2014, s. 12).
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Rana Plaza byla sídlem velkovýrobny oblečení pro
známé světové značky jako C&A, Benetton, Walmart
nebo Primark, kde dělníci a dělnice museli pracovat
navzdory nelegálně a nekvalitně dostavěnému patru,
což nakonec vedlo ke zřícení budovy a tisícům mrtvých
a raněných.
Pohledy pro i proti přinesl Bulletin k rezoluci Rady OSN
pro lidská práva zakládající mezivládní pracovní skupinu pro vypracování mezinárodní smlouvy o lidskoprávních závazcích nadnárodních společností (viz Bulletin 7-8/2014, s. 14). A přinesl také informace k návrhu
na vytvoření mezinárodního rozhodčího soudu, který by
se zabýval případy porušení lidských práv ze strany soukromých společností (viz Bulletin 10/2014, s. 22).
Čtenáři se dočetli o stále více diskutovaném sporu
mezi právem na soukromí a svobodou projevu a o rozhodnutí Soudního dvora EU na „právo být zapomenut“
(viz Bulletin 9/2014, s. 11). Dozvěděli se také o problematice gendrově nekonformních lidí (viz Bulletin 2/2014, s. 18), ale i o tzv. solární dani v judikatuře
Nejvyššího správního soudu (viz Bulletin 4/2014, s. 11).
Lidská práva v žebříčku priorit
Kromě konﬂiktních situací v různých koutech světa si
však Bulletin všímal také dalších událostí a aktualit,
jako je třeba taktika „naming and shaming“ uvedená
do praxe (viz Bulletin 7–8/2014, s. 15), role práce v lidském životě (viz Bulletin 3/2014, s. 13), fenomén sběru
metadat o elektronické komunikaci (viz Bulletin 5/2014,
s. 9), nebo také mezinárodní dohoda o regulaci obchodu
s konvenčními zbraněmi, která vstoupila v platnost na
Štědrý den loňského roku (viz Bulletin 4/2014, s. 15).

Bulletin přinesl i zhodnocení cesty Baracka Obamy
do Číny (viz Bulletin 11/2014, s. 27), kde prezident
prohlásil, že lidská práva jsou podle USA univerzální
a měla by mít stejnou váhu jak v New Yorku, tak třeba i v Hongkongu. Oproti tomu návštěva Číny českého
prezidenta Zemana vypadala odlišně, ten se totiž nechal
slyšet, že nikoho nepřijel poučovat o lidských právech,
čímž sklidil kritiku části české veřejnosti.
Dubnové vydání Bulletinu se vyjádřilo ke střetu ekonomických zájmů a lidskoprávní politiky ČR (viz Bulletin
4/2014, s. 18) a čtenářům jej přiblížilo na příkladech českého vývozu zbraní do Egypta, kde hrozí jejich zneužití
proti civilistům, a na vztazích s Čínou. Z obou příkladů
vyplývá, že by ČR měla pečlivě zvážit, zda je pro ni
důležitější pragmatický ekonomický přístup či lidskoprávně orientovaný postoj.
Zdroje:
Booth, Robert a Pattisson, Pete. 2014. Qatar World Cup:
migrants wait a year to be paid for building ofﬁ ces. The
Guardian. 28. 7. 2014 (http://www.theguardian.com/global-development/2014/jul/28/qatar-world-cup-migrants-not-paid-building-ofﬁce).
Wilkinson, Daniel. 2014. Law and Disorder in Mexico.
Human Rights Watch. 18. 11. 2014. (http://www.hrw.org/
news/2014/11/18/law-and-disorder-mexico).
Fotograﬁe:
[1] Ukrajina, Slavjansk. Foto: Sasha Maksymenko, Flickr,
CC BY-NC 2.0.
[2] Demonstrace v Rusku. Foto: Marco Fieber, Flickr, CC
BY-NC-ND 2.0.
[3] Protesty ve Venezuele. Foto: Scoobay, Flickr, CC BY 2.0.
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4) Česká republika a lidská práva
Jsme všichni Charlie? Zamyšlení nad
hranicemi svobody projevu v České republice
Adam Blisa
Po pařížském útoku na redakci Charlie Hebdo
se rozpoutala diskuse o hranicích svobody projevu; předmětem kontroverze se stalo i to, zda mají
a mohou být kritizovány samotné karikatury.
Ti, kteří se vůči těmto karikaturám vymezili, byli často označeni za nepřítele svobody projevu. Ač někteří
kritici zřejmě plně nedocenili kontext karikatur, velká
část vášní pramenila především z toho, že diskutující
považovali za předmět diskuse podstatu svobody projevu jako takové, přičemž ve skutečnosti diskutovali
o jejích hranicích – což ovšem není totéž.
Svoboda projevu a její hranice
Teroristický útok v na redakci Charlie Hebdo je velmi
nešťastným „podvozkem“ pro debatu týkající se hranic svobody projevu. Za základní evropskou hodnotu
můžeme považovat fakt, že nehledě na obsah sdělení, vražda či zabití nejsou adekvátní odpovědí, a to
za žádných okolností. Útok na karikaturisty z Charlie
Hebdo byl útokem na samotnou podstatu svobodu projevu. V tomto smyslu lze chápat také poselství hesla „Je suis Charlie“ a manifestaci konající se v Paříži
a dalších městech ve Francii – jako vymezení se proti
odpovědi na satiru ve formě násilí, jako manifestaci
obrany podstaty svobody projevu.
Velká část následujících diskusí se posunula k obsahu, terčům a formě karikatur Charlie Hebdo, a jejich přípustnosti. Předmětem diskuse se tak stala nikoli samotná podstata, ale hranice svobody projevu.
Ze záměny podstaty a hranic svobody projevu ve víru
emocí následujících po útoku pak také pramenila kritika snášející se na hlavy osob, které na základě nesouhlasu s obsahem karikatur Charlie Hebdo prohlásily,
že „nejsou Charlie“. Zatímco však podstata svobody
projevu by předmětem debaty být neměla, pro hranice
svobody projevu to neplatí. Diskuse zahrnující hledání
hranic svobody projevu je totiž v Evropě nejen stále
přítomná, ale také neustále potřebná.
Hranice právní
Pokud se zaměříme na samotné hranice svobody projevu, obzvláště co se týče střetu svobody projevu a náboženství, zjistíme, že Evropa v tomto směru není
zdaleka tak liberální, jak si o sobě, zejména v posled-

ních dnech či týdnech, myslí. Hranice svobodě projevu v Evropě určují (přinejmenším) dva normativní
systémy: právo a morálka/etika. Začněme hranicemi
právními, a to v českých zemích.
Při pohledu do historie zjistíme, že rouhání bylo trestným činem, a to až do roku 1950. Ustanovení § 122
zákona č. 117/1852 ř. z., o zločinech, přečinech a přestupcích, stanovilo, že „Zločinu rušení náboženství
dopustí se... kdo řečmi, činy, v dílech tiskových nebo
rozšiřovaných spisech Bohu se rouhá...“. [1] Za první republiky však podle všeho tato skutková podstata
uplatňována nebyla, a o hledání hranic svobody slova
nasvědčuje i rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR z roku
1924, podle kterého „Dobírání si není trestno, je-li
pouze karikaturou, nebo záleží-li v sarkastickém (ironickém) výrazu nebo v satirických šlezích (označení
«bratr» příslušníka strany nebo církve, jejíž příslušníci
se vzájemně tak oslovují).“. [2] Období mezi lety 19481989 můžeme z pochopitelných důvodů přeskočit, polistopadové období se pak doposud obešlo bez soudní
dohry konﬂ iktu mezi svobodou slova a náboženstvím.
Jediné karikatury, které se ocitly před (Ústavním) soudem, byly karikatury Jiřího Paroubka a Karla Březiny,
jejich terčem tedy nebylo náboženství.
Není ovšem od věci podívat se na postoj Ústavního soudu ke karikaturám v těchto případech. V případě Karla Březiny, který byl v komiksu Zelený Raoul zobrazen nahý se ztopořeným penisem, Ústavní soud uvedl,
že „... karikatura je uměleckým výtvarným dílem, které
v sobě obsahuje kritiku určité osoby či věci. Přestože lze
u karikatury jako typu kritiky jít dál než u jiných děl,
i kritika musí mít své meze. V karikatuře i kritice nelze
používat neopodstatněných hrubých urážek se snahou
ponížit, ale hledat či popisovat příčiny. ... Karikatura se
zaměřuje na určité vlastnosti či slabiny osoby, kterými
je nějakým způsobem známa.“ [3]
V případě Jiřího Paroubka se pak Ústavní soud tázal,
„... existuje-li vůbec něco takového, jako ‚laskavá
politická karikatura‘ a nejde-li spíše o contradictio
in adiecto. ... Že karikatura někoho více či méně zesměšňuje, to je dáno již její povahou jako výtvarného
díla a účelem, pro který bývá namnoze vytvořena. Ani
karikatura jistě nepožívá absolutní ústavní ochrany...
Hranice jsou zde obecně řečeno dány snad jen rasistickými výpady nebo výzvami k hrubému násilí a i to je
nutno vždy posoudit v kontextu daného případu.“ [4]
K posuzování karikatur, jejichž terčem je náboženství,
se tak Ústavní soud doposud nedostal, ovšem z nastíněných úryvků je zjevné, že české právo je vůči kari22
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katurám obecně poměrně
shovívavé
a hranici v souladu
s čl. 17 odst. 4 Listiny
stanovuje až v případě hanobení či podněcování nenávisti
(§ 355 a § 356 trestního zákoníku).
Při pohledu do zahraničí
zjistíme,
že právní řády některých Evropských
zemí až tak liberální nejsou. Zajímavá
je přitom akceptace
omezení svobody projevu ze strany ESLP,
jehož judikaturou lze
zdrženlivý postoj k znevažování náboženství dokumentovat. Jsou to notoricky známé případy: Wingrove proti
Spojenému království z roku 1996, kde ESLP akceptoval
zákaz distribuce ﬁlmu Visions of Ecstasy, ve kterém má
sv. Tereza z Avíly erotické halucinace zahrnující
Ježíše Krista, či Otto–Preminger–Institut proti Rakousku z roku 1994, který se týkal trestního postihu za znevažování náboženství v důsledku promítání tragédie,
ve které byla syﬁlis pokládána za trest boží za lidské hříchy. V případě I. A. proti Turecku z roku 2005 pak ESLP
akceptoval trestní postih vydavatele za urážku Proroka Mohameda v románu, v kterém bylo obsaženo mj.
tvrzení, že Mohamed porušil svůj půst pohlavním stykem
a nezakazoval pohlavní styk s mrtvou osobou nebo
s živým zvířetem. ESLP akceptaci postihu odůvodnil
tím, že se nejednalo o legitimní kritiku, která uráží
či šokuje, ale o hanlivý útok proti islámu. [5]
Hranice etické
Stanovení hranic svobody projevu pomocí práva však
není prostředkem ani nejvhodnějším, ani nejúčinnějším. Je to prostředek ultima ratio, který je namístě až
v situaci, kdy projev představuje skutečné nebezpečí - tedy například v případě podněcování nenávisti.
I v takových případech je však nutné zvažovat intenzitu
nebezpečnosti projevu před použitím práva k regulaci
projevu. Vedlejším produktem trestní represe je také
tzv. chilling effect, tedy určité utlumení projevů (kvůli
nejistotě o obsahu práva i těch legálních) ve veřejném
prostoru, v důsledku čehož trpí také kvalita demokracie
obecně. Hranice svobody projevu jsou mnohem účinněji stanovovány pomocí pravidel etických, která jsou
hledána a stanovována prostřednictvím diskuse.

Ta je totiž, v duchu Masarykova citátu, podstatou demokracie. A právě v rámci diskuse, nikoliv za použití
represe, si musí být demokracie být schopná primárně
obhájit své hodnoty. V diskusi je třeba hledat, kam jsme
ochotni v rámci svobody projevu zajít, jaký projev již
představuje problém. V rámci diskuse je možné zjistit,
kdo je jakým projevem uražen, a zda má i přesto takový
projev nějaký smysl a opodstatnění. Označení karikatur
Charlie Hebdo za urážlivé proto není projevem jdoucím proti podstatě svobodě slova. Je naopak klíčovým
projevem hledajícím její hranice, čímž ke svobodě projevu
přispívá. Individuální názory na to, nakolik by měla
být náboženství před satirou chráněna, se samozřejmě
liší. Pokud se však o nich nebudeme bavit, uvízneme
na místě.
Jiným případem jsou pak projevy jdoucí zjevně za
hranici morálky. Reakcí by však ani v takovém případě neměla být primárně trestní represe, nýbrž spíše odezva společenská. Jinak řečeno, předtím, než se
rozhodneme potírat projevy prostřednictvím právních
prostředků, měli bychom zvážit, zda není vhodnější
kontrovat právě uplatněním naší svobody projevu.
Zářným příkladem efektivity „neprávního“ vymezení
společensky přípustných projevů je osud výzvy Tomia
Okamury k venčení vepřů v okolí českých mešit a bojkotu stánků s kebabem. Projev, který si ve své podstatě nezadá s antisemitskými hesly 30. let 20. století,
se setkal víceméně pouze s výsměchem a satirickými
protiakcemi, pod jejichž tlakem se Okamura následně
od výzvy distancoval. Hranice svobody projevu, resp.
toho, co je společensky přípustné říkat, byla stanovena
mnohem účinněji a zejména rychleji, než by to bylo
možné za pomocí právních prostředků.
23
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Všichni jsme Charlie
Polarizace debaty a vytváření táborů těch, kteří Charlie
jsou, a těch, kteří nejsou, proto není vhodné, ani nutné.
Každý, kdo chápe svobodu slova jako jeden ze základních principů, na kterých stojí evropská kultura, musí
nutně útok na Charlie Hebdo chápat jako útok na její
podstatu, a v tomto smyslu jsme všichni Charlie. To však
v žádném případě nevylučuje zaujetí kritického postoje
k samotnému obsahu karikatur, a takový postoj, pokud
rovnou neobhajuje útok na karikaturisty, nijak z kritika nečiní nepřítele demokracie. Jako útok na demokracii je naopak třeba chápat zneužití strachu, který útok
v Evropanech vyvolal, k mobilizaci paušální nenávisti vůči osobám, které s útokem nemají nic společného,
a které se nacházejí nutně ve slabší pozici. I takovým
útokům je však možné a také nutné se bránit především
slovem, a až v nejnutnějším případě pomocí práva.
Zdroje:
[1] Molek, Pavel. Politická práva. Praha: Wolters Kluwer,
2014. s. 87.
[2] Rozhodnutí Nejvyššího soud Československé republiky,
Zm I 807/25, [Vážný 2735 tr.].
[3] Usnesení Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 468/03
ze dne 25. 11. 2010.
[4] Usnesení Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2246/12
ze dne 17. 4. 2014.
[5] Herczeg, Jiří. Svoboda projevu a ochrana náboženské morálky. Trestněprávní revue 12/2010, s. 394 an.
Fotograﬁe:
[1] Charlie Hebdo, foto: Yves Tennevin, CC-BY-SA-4.0

Čím nás v roce 2015 překvapí
Ústavní soud?
Ladislav Vyhnánek
Stejně jako konec roku bývá příležitostí k bilancování, jeho začátek přímo vybízí k výhledům
do budoucna. Co tedy lze v letošním roce očekávat
od jedné z nejvýznamnějších českých lidskoprávních institucí?
Z hlediska dlouhodobé perspektivy fungování Ústavního soudu jistě stojí za připomenutí, že v roce 2015
končí funkční období dvěma soudcům Ústavního soudu, a to Vlastě Formánkové a Vladimíru Kůrkovi.
Již nyní proto veřejnost napjatě očekává, jaká jména
budou v souvislosti s naplněním uvolněných míst skloňována. S ohledem na skutečnost, že po odchodu Vlasty
Formánkové zůstanou na Ústavním soudu pouze dvě
ženy (Milada Tomková a Kateřina Šimáčková), lze jistě
očekávat, že přinejmenším jednou z osob navržených
Senátu ke schválení bude žena.
Ještě před vyřešením personálních otázek však
Ústavní soud zřejmě rozhodne (či přinejmenším
bude diskutovat o rozhodnutí) v několika důležitých plenárních kauzách. V nejbližších měsících
by mohlo být rozhodnuto například ve věci ústavnosti pětiprocentní uzavírací klauzule ve volbách
do Evropského parlamentu (sp. zn. Pl. ÚS 14/14) či ve
věcech dotýkajících se ústavnosti povinného očkování
(věci sp. zn. Pl. ÚS 16/14 a Pl. ÚS 19/14).
Velmi zajímavé by mohlo být rovněž rozhodnutí
Ústavního soudu ve věci Pl. ÚS 3/14, jejímž předmětem je ústavnost ustanovení § 37 odst. 6 zákona
o archivnictví. Konkrétně se v řízení, zahájeném na návrh Nejvyššího soudu jedná o to,
zda plošné zpřístupnění
citlivých údajů obsažených ve svazcích vzniklých činností StB, včetně
údajů týkajících se obětí
komunistického režimu,
nezasahuje nepřiměřeně do osobnostních práv
dotčených osob.

Fotograﬁe:
[1] Ústavní soud, foto: Millenium 187, CC-BY-SA-3.0
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Monitoring lidskoprávních publikací
Přehled aktuálních odborných článků o lidských
právech

•

Veronika Bazalová – Lucia Krajčovicová
•

Vnitrostátní právo
•

•

•

•
•

Antoš, M.: Judikatura Ústavního soudu k sociálním
právům: Nikoliv nutně nejlepší, nejvhodnější, nejúčinnější či nejmoudřejší? Jurisprudence 6/2014.
Blatníková, Š. – Zeman, P.: Sexuální delikventi,
stereotypy a česká veřejnost. Trestněprávní revue
1/2015.
Scheu, H. C.: Kulturní konﬂikt v Čechách. Ke zprávě
veřejné ochránkyně práv o zákazu nošení muslimského šátku ve střední zdravotnické škole. Jurisprudence 6/2014.
Ústavní soud České republiky: Média a trestní řízení
(„žháři z Vítkova“). Trestněprávní revue 1/2015.
Vnenk, V.: Rozbor pravomoci prezidenta ke jmenování ostatních členů vlády metodou historického výkladu. Právní rozhledy 1/2015.

Politologie, mezinárodní vztahy, zahraniční politika
•
•
•
•

•

Mezinárodní právo a právo Evropské unie
•

•

Evropský soud pro lidská práva: Věc Buchs proti
Švýcarsku (právo na střídavou výchovu v případě,
kdy s ní jeden z rodičů nesouhlasí). Přehled rozsudků
Evropského soudu pro lidská práva 1/2015.
Evropský soud pro lidská práva: Věc Karácsony
a další proti Maďarsku (Svoboda projevu poslanců
v neverbální formě v rámci hlasování v parlamentu).
Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva
1/2015.

Evropský soud pro lidská práva: Věc Marguš proti
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