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Aktuální otázky lidských práv

Vážené dámy a pánové,

povánoční dvojčíslo zahajujeme naprostou per-
ličkou, a to exkluzivním rozhovorem se soudcem 
Soudního dvora EU a jedním z největších českých 
odborníků v oblastech mezinárodního a evropské-
ho práva profesorem Jiřím Malenovským. Jaké to 
je soudcovat v Lucemburku? Jak se soud sžil s Lis-
tinou základních práv EU? A co je skutečnou hroz-
bou pro budoucnost EU?

Dále pokračujeme zprávou Veroniky Bílkové z pro-
sincového zasedání Benátské komise, která se věno-
vala mimo jiné mimořádným opatřením zaváděným 
Tureckem po letním neúspěšném pokusu o převrat.

Koncem loňského roku se některé africké státy 
rozhodly odstoupit od Římského statutu. Více se 
tématu opouštění Mezinárodního trestního soudu 
věnuje Katarína Hukelová.

Kateřina Šimonová z evropské sekce hodnotí svo-
bodu shromažďování v současném Rusku. Příchod 
sibiřské zimy v lidskoprávní oblasti naznačuje jak 
přitvrzující vnitrostátní legislativa, tak nejnovější 
rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva.

V sekci Mezinárodní politika, byznys a lidská práva 
informuje Marek Jahn o stále se zhoršujícím kon-
fliktu v Jižním Súdánu.

V rámci české sekce se Michal Oščipovský věnuje 
odůvodnění rozsudku pražského vrchního soudu 
v kauze Davida Ratha, které se odvolává na nezá-
konnost využití odposlechů v přípravném řízení.

Příjemné počtení Vám přeje
za Centrum pro lidská práva a demokratizaci

Jan Lhotský  
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Rozhovor s profesorem Malenovským, 
soudcem Soudního dvora Evropské unie:

Brexit je pro EU nebezpečný precedent

Jan Lhotský

Jiří Malenovský je jeden z největších českých od-
borníků v oblastech evropského a mezinárodního 
práva, profesor na Právnické fakultě Masarykovy 
univerzity, bývalý soudce Ústavního soudu ČR 
a současný soudce Soudního dvora EU. 

Kromě toho profesor Malenovský pravidelně publi-
kuje. Právě v lednu 2017 mu vyšel článek v časopise 
Právník. Na rozhovor pro Bulletin si udělal čas pár 
dní před Vánoci, když dorazil z Lucemburku do 
ČR. Samotný rozhovor jsme vedli při obědě a profe-
sor Malenovský ochotně odpovídal jak na odborné 
otázky, tak na dotazy osobnějšího charakteru.

Z Brna do Lucemburku

Vážený pane profesore, děkujeme, že jste si 
v předvánoční době našel čas. Když se podíváme 
na Vaši profesní dráhu, vidíme práci v akademic-
ké sféře, na ministerstvu zahraničí, ale také role 
soudce Ústavního soudu a Soudního dvora EU. 
Jakou jste měl osobní vizi, když jste dostudoval 
práva a rozhodoval se, v jaké sféře začít pracovat?

Řekl bych, že to byla nadprůměrně cílená volba. 
Měl jsem coby sedmnáctiletý výjimečnou šanci 
v období těsně před jarem 1968 a v jeho průběhu 
studovat na lyceu v Dijonu a tam jsem se naučil 
francouzštinu na úrovni, která značně přesahovala 
tehdejší normu znalosti cizího jazyka v ČR. Když 
jsem následně šel na práva, měl jsem vizi, že při-
danou hodnotu v podobě znalosti francouzštiny 
zužitkuji i při výběru zaměstnání po dostudování 
právnické fakulty.

Směřoval jsem k něčemu, co bude mít mezinárodní 
přesah – a na právnické fakultě je takovým oborem 
mezinárodní právo veřejné. K tomu se přidruži-
lo i to, že jsem byl v roce 1974 součástí prvního 
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ročníku absolventů Právnické fakulty Masarykovy 
univerzity po obnovení její činnosti. Tím pádem 
byla volná místa asistentů na fakultě, čehož jsem 
rád využil.

Jste známý jako odborník v oblasti mezinárodní-
ho práva veřejného, nicméně případů tohoto typu 
se k Soudnímu dvoru EU tolik nedostane. Není 
Vám to trochu líto?

Není to až tak, že by takové případy nepřicháze-
ly, protože Soudní dvůr má mj. funkci ústavního 
soudu EU a jedna z jeho kompetencí je posuzovat 
soulad navrhovaných smluv mezi Unií a jinými sub-
jekty s primárním právem EU (Smlouvami). Jde 
o činnost podobnou činnosti ústavních soudů před 
uzavřením mezinárodní smlouvy. V rámci tohoto 
posuzování se k Soudnímu dvoru dostane několik 
takových podání každý rok.

Jiří Malenovský mezi ostatními soudci [1]

Téma
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Druhou typickou situací je kompetenční spor mezi 
Komisí a Radou (mezi těmito orgány dochází k po-
dobným sporům velmi často), jestli v dané oblasti, 
v níž Unie smlouvu uzavírá, má Unie reprezento-
vaná Komisí výlučnou kompetenci, anebo sdílenou 
s členskými státy. Rada tradičně hájí názor, že jde 
o sdílené kompetence, Komise se domnívá, že jde 
o kompetence výlučné. Já osobně řeším takové pří-
pady poměrně často, nejde ovšem o většinový jev.

Jakým typům případů se tedy typicky věnujete?

Jakousi faktickou cestou jsem se stal odborníkem 
v několika dalších oblastech – nejvíce v oblasti au-
torských práv, kde dostávám jako soudce zpravodaj 
drtivou většinu stěžejních případů, práv cestujících 
v letecké dopravě nebo daňových záležitostí (zejmé-
na nepřímé daně, DPH). V souhrnu jde o určitou 
„mozaiku“ témat, v níž je obor mezinárodního prá-
va veřejného v jisté míře zastoupen.

Posuzujete případ jinak, když se k Soudnímu 
dvoru EU dostane záležitost z České republiky?

Já nemohu dostat český případ jako soudce zpra-
vodaj. Pravidla přidělování věcí ovšem nevylučují 
účast národního soudce jako přísedícího.

Z toho titulu jsem kupříkladu posuzoval předběž-
nou otázku ve věci „Ryneš“, týkající se nepřímo lid-

ských práv. Kamera, která byla umístěna na fasádu 
rodinného domu, monitorovala i část veřejného pro-
stranství, v důsledku čehož se její majitel dostal do 
konfliktu s úpravou ochrany osobních dat třetích 
osob. Kameru tam umístil proto, aby chránil svůj 
majetek.  Někdo se mu totiž do obydlí opakova-
ně snažil vloupat. Nejvyšší správní soud ČR v této 
věci položil Soudnímu dvoru předběžnou otázku, 
zda zájem na ochraně majetku může převážit nad 
povinností spojenou s pořizováním a uchováváním 
údajů o identifikovatelných osobách, které se pohy-
bovaly v přilehlém veřejném prostoru.

Stíháte sledovat judikaturu dalších soudů na me-
zinárodní úrovni, případně ústavních soudů?

Vzhledem k tomu, že mezinárodních věcí moc není 
a navíc Unie jako mezinárodní organizace má vztah 
k mezinárodnímu právu přece jen zprostředkova-
nější než státy, není asi produktivní sledovat nějak 
zásadně judikaturu Mezinárodního soudního dvora 
v Haagu – ačkoli jsem zrovna jeho posudek nedáv-
no použil jako soudce zpravodaj ve věci Západní 
Sahary. To jsou ale výjimečné případy.

Více naopak sleduji judikaturu ústavních soudů ve 
věcech týkajících se vztahů mezi unijním právem 
a ústavním právem členských států, zejména v sou-
vislostech tzv. aktů ultra vires. Tedy věcí, které po-
suzují ústavní soudy z hlediska toho, zda Unie svým 

Lucemburk, sídelní město SDEU [2]
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konáním nepřekročila kompetence, které jí daný 
členský stát svěřil. Velmi aktivní v tomto směru je 
německý Spolkový ústavní soud.

Unijní právo je ústavními soudy v současné době 
vykládáno mnohdy jako právo, které je produk-
tem ústavy, jelikož k předání pravomocí došlo na 
ústavním základě. Ústava v tomto pohledu získává 
primát nad unijním právem, což je ovšem v rozporu 
s pojetím unijního práva, které nárokuje svůj pri-
mát. Jde tak o jakousi „válku právních řádů“. Jejich 
„bojová linie“ je právně zajímavá.

Lidská práva v Evropské unii

Pojďme se nyní věnovat lidskoprávní oblasti v ev-
ropském kontextu. V Evropě byl po druhé svě-
tové válce vybudován společný systém ochrany 
lidských práv v centru s Evropským soudem pro 
lidská práva (ESLP) ve Štrasburku s tím, že lid-
skoprávní ochrana v rámci Evropské unie spíše 

následovala. Jaký je vztah Soudního dvora EU 
k judikatuře ESLP? Funguje respektování judi-
katury štrasburského soudu bez problémů?

Dá se říci, že ano. Není žádná oblast, kde bychom 
se dostali do přímého konfliktu a kde bychom chtěli 
prosazovat nějaké vlastní vidění ochrany lidských 
práv, ačkoli pochopitelně nemáme povinnost apli-
kovat judikaturu ESLP systematicky, jelikož Unie 
není stranou Evropské úmluvy o lidských právech. 
Velmi často tedy – pokud je to relevantní – použi-
jeme to, co štrasburský soud judikoval. Nejedná se 
ovšem o „zrcadlovou“, mechanickou aplikaci.

Unie má svá specifika. Její právní řád je integračním 
právem, které předpokládá mnohem těsnější sdílení 
společných hodnot a mnohem větší míru důvěry 
mezi členy. Čili pokud se někde judikatury obou 
soudů dostávaly do jistého rozporu, bylo to v oka-
mžiku, kdy měla být aplikována zásada vzájemné 
důvěry mezi členskými státy Unie. Tento princip 
unijního práva znamená, že členský stát není zá-
sadně oprávněn kontrolovat konkrétní dodržování 
základních práv v jiném členském státě, protože se 
s důvěrou předpokládá, že úroveň ochrany je ve 
všech státech rovnocenná.

Naproti tomu štrasburský soud posuzuje chování 
nejen unijních států, ale i zemí, které mají značné 
problémy s ochranou lidských práv, jako jsou Rus-
ko či Turecko. ESLP tedy princip vzájemné důvěry 
nemůže aplikovat a vyžaduje respekt zvláštní povin-
nosti třeba v souvislosti s vydáváním či vracením 
osob – aby nebyly posílány do států, v nichž by 
mohla být ohrožena jejich základní práva. Dodržo-
vat takovou judikaturu ESLP by ovšem znamenalo, 
že v Unii nebude platit princip vzájemné důvěry. 
S tím má pochopitelně Soudní dvůr EU problém, 
protože i tento prvek odlišuje unijní právo od mezi-
národního práva veřejného. Jde o jeden z klíčových 
problémů, které je třeba vyřešit, aby mohla Unie 
přistoupit k Evropské úmluvě.

S Lisabonskou smlouvou byla v roce 2009 do ev-
ropského práva začleněna jako závazná také Listi-
na základních práv EU, což je nepochybně vhodné 
vnímat jako pokrok. Nyní je Listina platná již 
osm let. V jaké míře ji soudci Soudního dvora 
EU používají? Roste reálný dopad její aplikace?

Jednoznačně. Nepozoruji ani kvalitativně, ani kvan-
titativně rozdíl oproti používání ústavního katalo-
gu ochrany lidských práv ve vnitrostátních pomě-

Soudní dvůr Evropské unie [3]
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rech. Inkorporací Listiny do primárního práva se 
otevřela nová kapitola, nový segment uplatňování 
unijního práva, a to i ze strany ústavních soudů. 
Ty musí nyní řešit problém, do jaké míry mohou 
aplikovat ústavní základní práva podle národního 
katalogu a v jaké míře musí ponechat prostor pro 
ochranu základních práv podle Listiny.

Začínají se tudíž množit předběžné otázky vrchol-
ných soudů směřující právě na aplikaci Listiny ty-
picky ve věcech transpozice směrnic, jimiž unijní 
právo stanoví „cíle“, obecné zaměření, kdežto kon-
krétní provádění stanoveného cíle připadá národní-
mu právu. V rámci takového provádění lze národní 
katalog zásadně použít, jsou-li přitom ovšem zacho-
vány přednost, jednota a efektivita unijního práva.

Na konci roku 2014 vydal Soudní dvůr dlouho 
očekávaný posudek č. 2/2013, v němž prohlásil 
návrh smlouvy o přistoupení Unie k Evropské 
úmluvě o lidských právech (EÚLP) za neslučitel-
ný s unijním právem. Lisabonská smlouva však 
uvádí, že EU má k Úmluvě přistoupit. Jaké vidíte 
nejvhodnější východisko z této situace?

Vámi citovaný posudek z prosince 2014 deklaroval 
neslučitelnost návrhu dohody o přistoupení s pri-
márním právem, zvláště s principem autonomie 
Unie a jejího práva. Řídili jsme se přitom Proto-
kolem č. 8 k Lisabonské smlouvě, který stanoví, 
že Unie má přistoupit k EÚLP, ale za podmínek, 
které zajistí respektování její svébytnosti i specifik. 
Shledali jsme, že návrh smlouvy tento požadavek 
„unijního ústavodárce“ nerespektuje. Jedním z pro-
blémů byl právě uvedený princip vzájemné důvěry.

Osobně si myslím, že by autonomie unijního práva 
měla být zajištěna kodifikací judikatury „Bosphorus“. 
To znamená, že by Evropský soud pro lidská prá-
va mohl posuzovat ochranu zaručených práv jen 
v ohledu unijního právního řádu jako celku, z hle-
diska toho, zda je ochrana, kterou Unie poskytuje, 
rovnocenná s ochranou ve smluvních státech EÚLP. 
Nikoli konkrétní případy. Unii lze totiž sotva asi-
milovat se státy. Není státem. EÚLP byla uzavřena 
pouze státy a je určena jen státům. Přístup v du-
chu judikatury Bosphorus (zkoumání celkové ekvi-
valence ochrany, absence přezkumu konkrétních 
věcí, s výjimkou zjevných nepravidelností) by Unii 
zabezpečil dostatečnou autonomii a současně by 
ESLP dovolil ochranu lidských práv v Unii usměr-
ňovat. Takový návrh je ovšem politicky obtížně re-
alizovatelný, protože třetí státy – Turecko, Rusko, 

ale i Švýcarsko či Norsko – zřejmě dvojí standardy 
ochrany v Evropě nebudou ochotny připustit.

Diskutuje se o tom, jak by v budoucnu Soudní 
dvůr EU měl vypadat z institucionálního hledis-
ka. Jste příznivcem rozšíření Tribunálu, nebo 
spíše zavádění specializovaných soudů?

To je problém, který nastolila Lisabonská smlou-
va, jež předpokládá vznik specializovaných soudů 
a třístupňového systému, v němž by „uzlovým or-
gánem“ patrně byl Tribunál; Soudní dvůr by se stal 
„ústavním soudem“ a „nejvyšším soudem“ Unie. Za-
jišťoval by jednotu unijního práva, kdežto skutečná 
rozhodovací činnost by se odehrávala v Tribunálu.

Členové Soudního dvora zřejmě většinou nejsou 
stoupenci takového institucionálního uspořádání. 
Situace se nicméně vyvinula v posledních letech 
jinak. Členské státy zrušily jediný existující speciali-
zovaný soud (Soud pro veřejnou službu coby jakýsi 
„pracovněprávní“ soud Unie) a jeho kompetence 

Jiří Malenovský [4]



Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaCi

7

převzal Tribunál. Současně se složení Tribunálu 
rozšířilo na dvojnásobek.

Myšlenka specializovaných soudů byla tedy zatím 
opuštěna a zůstal zachován dvoustupňový systém. 
I když se Tribunál stal velmi početným tělesem, je 
dvoustupňové řízení pro strany srozumitelnější než 
komplikovaná konstrukce třístupňová. Z tohoto dů-
vodu jsem s aktuální situací spokojen.

Brexit je hrozbou pro jednotu Unie

EU nyní čelí nejrůznějším krizím; od pomalého 
ekonomického růstu, přes brexit až po uprchlic-
kou krizi. Kterou z výzev Vy osobně považujete 
v současné době za nejdůležitější?

Já nepovažuji za rozhodující krizi uprchlickou. Je to 
určitě problém akutní, ale není první ani poslední 
tohoto druhu. Žádný z minulých netrval věčně. Buď 
byl vyřešen nebo samospádem zaniknul. Myslím, 
že podobně tomu bude i v případě uprchlické krize. 
Unie tento problém zvládne.

Daleko větší problém spatřuji v udržení jednoty 
Unie, čímž narážím na „brexit“, který ve skuteč-
nosti položil na lopatky judikaturu Soudního dvora 
ze šedesátých let, hlavně rozsudek ve věci Costa/
ENEL. V něm se judikovalo, že unijní právo je sa-
mostatným právním řádem, který požívá primátu 
nad veškerým vnitrostátním právem, a to včetně 
ústav členských států. Jeden ze základních argu-
mentů rozsudku Costa spočíval v tom, že Unie je 
založena na procesu trvalého sbližování členských 
států, a že tedy tyto státy předaly Unii (dříve Spo-
lečenství) své pravomoce nezvratně.

Právo členského státu Unii opustit proniklo do pri-
márního práva Lisabonskou smlouvou. Uvedenou 
definitivnost integrace zvrátilo. Tím došlo k určité 
„degeneraci“ integrační unijní smlouvy, částečně na 
úroveň obyčejné mezinárodní smlouvy která upra-
vuje klasickou spolupráci mezi státy. Rozmělnil se 
do určité míry supranacionální prvek, obnovil se 
naopak prvek mezivládní. Brexitem se toto rozvol-
ňování uskutečňuje nyní i v praxi.

Pokud bude tento vývoj pokračovat, může se stát, 
že se z Unie nakonec stane běžná mezinárodní or-
ganizace. Jakási „regionální OSN“. V tom vidím 
problém. Pokud Spojené království vystoupí – a vše 
tomu nasvědčuje – vytvoří se precedent, že jakýkoli 
členský stát může na základě výsledku jednorázo-
vého referenda, reflektujícího momentální politic-
kou náladu v daném státě, opustit „věčný“ projekt 
integrované Evropy. Výsledkem by byl návrat do 
období před 2. světovou válku, se všemi tehdejšími 
ekonomickými i bezpečnostními problémy a riziky.

Práce soudce Soudního dvora EU

Co se týká srovnání soudcování na Ústavním sou-
du ČR a na Soudním dvoru EU, v čem se tyto dvě 
činnosti významně liší?

Na Ústavním soudu jsem jako soudce zpravodaj 
musel vyřídit více než dvacet případů měsíčně, za-
tímco u Soudního dvora EU takto zpracovávám ob-
dobné množství za celý rok. Roční nápad k Ústav-
nímu soudu v současné době představuje cca 4000 
podání. Nápad k Soudnímu dvoru činí přibližně 
800 za rok. Z kvantitativního hlediska jsou tedy 
podmínky obou soudních misí dramaticky odlišné.

Rozdíl je i v kvalitě rozhodování. Zjednodušeně 
řečeno, z oněch dvaceti případů za měsíc u Ústav-
ního soudu se devatenáct odmítalo usnesením jako 
zjevně neopodstatněné. Stížnosti byly posuzovány 
podle určitého formálního „mustru“ a z hlediska 
svého obsahu spíše povrchně. Na Soudním dvoře 
je tomu jinak. Ze svých zhruba 25 případů soud-
ce zpravodaje za rok vyhotovím dvě tři odmítavá 
usnesení. Ve zbytku se jedná o návrhy rozsudků ve 
věci samé.

Konečně, různý je i předmět rozhodování. Hlavní 
agendou Soudního dvora je rozhodování o před-
běžných otázkách, tedy hlavně o výkladu práva. 
Naopak agenda ústavních stížností není primárně 
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rozhodováním o výkladu, ale o ústavních právech 
určitých osob. Jinými slovy, rozhodování o ústav-
ních stížnostech je „konkrétní“, kdežto rozhodování 
o předběžných otázkách mnohem více „abstraktní“. 
Tento rozdíl určitě ale není absolutní.

Jaký je pracovní snímek týdne soudce v Lucem-
burku? Cítí se tam „jako doma“, nebo se jedná 
o místo, kde se věnuje především práci?

Odpověď odstíním. Evropští soudci v Lucembur-
ku nahrazují celou soustavu unijních soudů, která 
neexistuje. Reprezentují ji totiž pouze národní sou-
dy a soud EU v Lucemburku. Musíme tedy do své 
činnosti přetavit svým způsobem vše, co jinde plní 
celý soubor národních soudů. Zatímco na vnitro-
státní úrovni vyšší a nejvyšší soudy nejsou soudy 
nalézacími a posuzují věci jen na základě spisu, bez 
osobního kontaktu se stranami, Soudní dvůr EU 
musí naopak často organizovat ústní jednání, aby 
jeho „spravedlnost“ byla v Evropě „vidět“.

Děláme to v míře, která je ve srovnání s vrcholnými 
národními soudy neslýchaná. Kupříkladu já jsem 
v roce 2016 měl na 80 ústních jednání, tedy cca dvě 
za týden. Každé z nich trvá zhruba půl dne, tudíž 
celý jeden pracovní den týdně jsem vázán na „se-
tkáních se stranami“.

Další „břemeno“ představují porady soudů. Každý 
soudce Soudního dvora EU je současně členem tří-
členného, pětičlenného i velkého senátu, přičemž 
všechny tyto orgány v každém okamžiku souběžně 
řeší několik případů. Každý týden se tak zúčast-
ním rozhodování o sedmi až deseti případech. Na 
porady senátů připadnou dva pracovní dny týdně.

Ve zbylých dvou pracovních dnech se věnuji práci 
uvnitř svého kabinetu, v němž jsou čtyři další práv-
níci, kteří mi připravují podklady k rozhodování. 
Musím s nimi konzultovat, diskutovat, dávat jim 
redakční instrukce. Na samostudium a intelektuální 
zpracování případů bohužel zbývá víkend. Pracuji 
tak v podstatě sedm dní v týdnu již třináct roků. Na 
další rozměry života logicky mnoho času nezbývá.

A když má člověk přeci jen delší volno, vrací se 
do Česka?

Přesně tak. Jelikož letecká přeprava z Lucembur-
ku do Brna je v praxi iluzorní, jezdím autem, což 
znamená řídit 950 kilometrů tam a totéž zpět. Tedy 
cesta trvající deset hodin, tj. celý den. To význam-

ně zkracuje pobyty v Brně. Prestiž funkce soudce 
Soudního dvora EU je tedy v praktických ohledech 
draze vykoupená. Má práce je zajímavá, ale zároveň 
fyzicky náročná. Rozhodně není pro nemocné, zna-
vené životem či pro ty, kteří se hodlají řídit heslem 
„carpe diem“. V žádném případě si však nestěžuji. 
Taková práce je schopna naplnit život.

Víte, čemu byste se rád věnoval po soudcování 
pro EU? Můžeme očekávat návrat do akademické 
sféry?

Mandát mi skončí v 68 letech, což je na hraně věku 
pro odchod soudců do důchodu. Zájem o akademic-
kou a literární činnost však stále mám. Pokud mi 
to zdraví umožní, rád bych ještě nějakou dobu po 
návratu z Lucemburku působil na brněnské práv-
nické fakultě.
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Z Taraklie do Turecka: Prosincové 
zasedání Benátské komise

Veronika Bílková,  
zástupkyně ČR v Benátské komisi

Měla by oblast Taraklie, osídlená poměrně homo-
genní etnicko-kulturní menšinou, získat zvláštní 
právní status uvnitř státu? Neohrozilo by to práva 
příslušníků ostatních skupin žijících v regionu? 
A nebylo by lepší řešit vše v rámci obecného zá-
kona o postavení menšin?

Kdo by si myslel, že právě čte část zadání letošního 
případu z mezinárodní právnické soutěže Philip 
C. Jessup, byl by na omylu. Dané otázky si totiž 
kladla – a samozřejmě je i zodpověděla – Benátská 
komise Rady Evropy (tedy Evropská komise pro 
demokracii prostřednictvím práva) na svém letoš-
ním posledním zasedání, které proběhlo ve dnech 
9.–10. prosince v poklidné atmosféře předvánočních 
Benátek.

Taraklie jako běžný region nebo zvláštní etnokul-
turní oblast? 

Taraklie, na rozdíl od Rahadu a Atanu či Rieslandu 
a Amestonie (fiktivní země z případů v soutěži Jessup), 
reálně existuje. Je to chudý, řídce osídlený region na-
cházející se na jihu Republiky Moldávie, který má 
zhruba 44.000 obyvatel – 65 % z nich tvoří etničtí 
Bulhaři hlásící se k pravoslaví. Taraklie se na pořad 
jednání Benátské komise poprvé dostala již na konci 
90. let při posuzování Zákona o správním a územním 
uspořádání Republiky Moldávie přijatého v roce 1998 
(CDL-INF[1999]014-e, 27. října 1999). Zákon před-
pokládal začlenění regionu do jiné oblasti, proti 
čemuž místní obyvatelé aktivně protestovali. Be-
nátská komise jejich postoj podpořila a doporučila, 
aby Taraklie byla nadále zvláštní samosprávnou 
jednotkou uvnitř Moldávie. To se také nakonec 
skutečně stalo.

V současné době vyvstává problém opačný. Mol-
dávie neplánuje autonomii Taraklie omezit, ale na-
opak chce dát regionu, prostřednictvím nového, 
nyní projednávaného Zákona o etnokulturním po-
stavení oblasti Taraklie, status etnokulturní oblasti. 
Ta je v úpravě vymezena jako „forma etnokulturního 
sebeurčení, /…/ založená na dobrovolné sebeorganizaci 

s cílem vyřešit /…/ otázky týkající se uchování identity, 
rozvoje jazyka, vzdělávání a národní kultury“ (článek 1  
návrhu Zákona).  Návrh dále stanoví, jak by měl být 
region spravován a jakými právy bude disponovat – 
jde zejména o právo zachovávat menšinové tradice, 
právo vzdělávat se v bulharštině, právo přijímat a ší-
řit informace v tomto jazyce, právo požívat podporu 
ústřední vlády při udržování menšinové identity či 
právo vysílat své zástupce do blíže nespecifikova-
ných mezinárodních nevládních organizací. 

Návrh Zákona byl předložen skupinou poslanců 
moldavského Parlamentu a od počátku vzbuzoval 
kritiku jak v Parlamentu samotném, tak v dalších 
orgánech státní správy.  Analýza návrhu vypracova-
ná v právním oddělení Parlamentu v listopadu 2015 
vyjádřila pochyby o tom, nakolik je návrh slučitelný 
s Ústavou zakotvenými zásadami jednotnosti země 
a rovnosti občanů i menšin.

Tyto pochyby sdílí též Benátská komise, která ve svém 
stanovisku (Opinion No. 856/2016, 10. prosince 2016) 

Benátky [1]
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upozornila na to, že jiné regiony – s výjimkou Gau-
gázie, jejíž autonomní status je ovšem předvídán 
přímo Ústavou (článek 111) – žádné zvláštní posta-
vení nemají. Zvýhodnění Taraklie by tak mohlo za-
ložit znevýhodnění či přímo diskriminaci ostatních 
regionů, resp. etnokulturních menšin. Moldávie by 
proto podle Benátské komise měla zvážit, zda by 
nebylo lepší postavení různých etnických, kultur-
ních či náboženských skupin upravit v jednotném 
právním předpise.

Turecko v době výjimečného stavu

Případ Taraklie je právně zajímavý, největší po-
zornost na sebe ale během prosincového zasedání 
Benátské komise nestrhl. To se, podle očekávání, 
podařilo stanovisku týkajícímu se mimořádných 
opatření přijatých v Turecku po neúspěšném po-
kusu o vojenský převrat, k němuž došlo v polovi-
ně července tohoto roku (Opinion No. 865/2016,  
10. prosince 2016). Turecko po potlačení puče vyhlá-
silo výjimečný stav a suspendovalo některé závaz-
ky (proces tzv. derogace) podle Evropské úmluvy 
o ochraně lidských práv a základních svobod (1950) 
a Mezinárodního paktu o občanských a politických 
právech (1966).

Výjimečný stav měl původně trvat tři měsíce, v po-
lovině října byl ale prodloužen až do poloviny led-
na 2017. Během výjimečného stavu má vláda právo 
vydávat exekutivní dekrety se silou zákona (decree 
laws). Takových dekretů bylo do poloviny listopadu 
2016 přijato celkem čtrnáct. Právě ony, resp. prv-
ních deset z nich (dekrety KHK č. 667-676 z období 
22. července až 29. října 2016), se staly předmětem 
posouzení Benátské komise.

Dekrety tvoří právní základ rozsáhlého propou-
štění osob údajně napojených na skupinu islám-
ského klerika Fethullaha Gülena, která měla stát 
za červencovým pokusem o převrat. Propouštění 
se již dotklo zhruba 100.000 osob ve státní správě, 
armádě, policii, soudnictví či ve školství. Desítky 
tisíc osob byly zatčeny a jsou nyní, ve zjednoduše-
ném řízení zavedeném jedním z dekretů, stíhány 
za zločin terorismu či jiné podobné zločiny. Došlo 
také k ukončení činnosti mnoha soukromých na-
dací, škol a jiných institucí s vazbou na gülenisty; 
majetek těchto subjektů přešel na stát. 

Článek 121 Ústavy Turecka předvídá, že dekrety 
musejí být předloženy ke schválení Národnímu 
shromáždění, jinak ztrácejí platnost (v případě, 
kdy je Shromáždění schválit odmítne, jsou dokon-
ce prohlášeny za nulitní). Jednací řád Shromáždě-
ní dodává, že ke schválení by mělo dojít ve lhůtě  
30 dnů od přijetí dekretu. Podle informace turec-
kých úřadů byly všechny dekrety ihned po svém 
přijetí předloženy Národnímu shromáždění. To ale 
během léta nezasedalo, resp. sešlo se pouze jed-
norázově k odsouhlasení výjimečného stavu. Řád-
né zasedání začalo až 1. října. První z dekretů byl 
schválen 18. října, další čtyři dekrety na počátku 
listopadu, ostatní na své schválení stále čekají. Be-
nátská komise ve svém stanovisku vyjádřila údiv 
nad tím, že již během léta nedošlo ke svolání mimo-
řádného zasedání shromáždění, resp. že tento orgán 
alespoň, poté co se v říjnu řádně sešel, „neposkytl 
výjimečné situaci výjimečné zacházení“ (par. 53).

Před posouzením mimořádných opatření zavede-
ných dekrety se stanovisko krátce vyjadřuje k turec-
ké derogaci od Evropské úmluvy a Mezinárodního 
paktu. Vyjádření je velmi opatrné, neboť tutéž věc 
by v budoucnu mohl posuzovat Evropský soud pro 
lidská práva ve Štrasburku. Ve věci suspenze závaz-
ků se navíc státům tradičně ponechává poměrně 
značný prostor k uvážení. Derogace je možná jen 
za výjimečných okolností ohrožujících život národa, 
musí být přiměřená a řádně ohlášená a nesmí se 
dotýkat absolutních práv.

Benátská komise většinu z těchto podmínek po-
drobněji nekomentuje, upozorňuje ale na to, že 
zatímco původní vyhlášení derogace nesporně 
odpovídalo naléhavé potřebě vyvolané událostí 
ohrožující život národa, tj. pokusem o převrat, její 
prodlužování poté, kdy byl pokus o puč potlačen, 
již může vyvolávat pochyby. Současně Benátská ko-
mise připomíná, že derogace a výjimečná opatření 
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nejsou příliš vhodným, ani efektivním nástrojem 
boje proti takovým hrozbám, jako je terorismus.

Jádro stanoviska tvoří analýza mimořádných opat-
ření. Benátská komise nejprve poznamenává, že 
mnohá z nich – typicky propouštění ze zaměstnání 
– nemají dočasnou, ale trvalou povahu. Opatření 
přijímaná během výjimečného stavu, resp. v rám-
ci derogace by přitom měla mít časově omezenou 
působnost. Z konkrétních opatření největší pozor-
nost, a také kritiku, vyvolávají právě propouštění. 
Benátská komise nezpochybňuje, že stát má právo 
uvolnit ze zaměstnání ve veřejném sektoru osoby, 
jež se ukázaly jako neloajální. Problémem turecké-
ho postupu je ale to, že propouštění mají hromadný 
charakter, opírají se o velmi vágní důvody a dávají 
postiženým jen omezené možnosti domoci se pře-
zkumu a případně změny rozhodnutí. Další proble-
matická opatření byla zavedena v oblasti trestního 
řízení. Došlo mj. k prodloužení doby, po níž lze 
zadržovat jednotlivce bez soudního rozhodnutí, až 
na dobu 30 dnů a byl omezen kontakt s advokátem 
a s rodinou, což zvyšuje riziko špatného zacházení 
během vazby (opět s omezenou možností násled-
ného přezkumu).

Není pochyb o tom, že Turecko v posledních měsí-
cích prochází nelehkým obdobím. Na jeho území 
opakovaně dochází k teroristickým útokům, pro-
běhl zde pokus o vojenský převrat, v těsné blíz-
kosti probíhají ozbrojený konflikt s tzv. Islámským 
státem a občanská válka v Sýrii, které produkují 

miliony uprchlíků. Nelze očekávat, že stát v takové 
situaci zůstane pasivní a nebude se snažit situaci 
dostat pod kontrolu a zajistit bezpečnost. Je ovšem 
otázka, nakolik opatření toho typu, jaká byla přijata 
v Turecku, mohou k tomuto cíli napomoci a nakolik 
se naopak sama stávají zdrojem napětí a potenciál-
ních či reálných hrozeb.

Další stanoviska Benátské komise

Vedle stanovisek k mimořádným opatřením Tu-
recka a k právnímu statusu Taraklie byla během 
prosincového zasedání Benátské komise přijata ješ-
tě čtyři další stanoviska a jedno amicus curie. Dvě 
stanoviska směřují do Arménie (Ústavní zákon 
o politických stranách, návrh Ústavního zákona 
o obhájci lidských práv), jedno na Ukrajinu (návrh 
Zákona o Ústavním soudu) a jedno je moldavské 
(novela Zákona o kybernetické kriminalitě). Amicus 
curie je určen pro Ústavní soud Albánie a vyjadřuje 
se k Zákonu o prověřování soudců a žalobců. Jak 
je z přehledu vidět, prosincové zasedání Benátské 
komise bylo, jako tradičně, poměrně poklidné, jeho 
agenda ale zahrnovala celou řadu zajímavých témat. 
A totéž bude jistě platit i pro zasedání v roce 2017, 
o jejichž průběhu budeme čtenáře Bulletinu nadále 
pravidelně informovat. 

Fotografie

[1] [2] [3] Benátky, autor: Jan Lhotský.

Benátky [3]
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Dva roky od masakru v nigerijském 
městě Baga, nejhrůznějšího útoku 
Boko Haram

Petr Pospíšil

Dne 7. ledna si svět připomněl dva roky starý útok 
na pařížské sídlo magazínu Charlie Hebdo. Počí-
nání útočníků, kteří chladnokrevně zavraždili té-
měř celou redakci satirického periodika, vyvolalo 
pozdvižení, strach a následnou vlnu solidarity 
s oběťmi napříč západní civilizací. Ve stínu této 
události se však v téže době odehrála tragédie ve 
městě Baga na severovýchodě Nigérie, která si 
vyžádala nesrovnatelně vyšší počet obětí.

Baga bývala rušným rybářským městem na břehu 
Čadského jezera. Její strategicky významná poloha 
v blízkosti hranic s Čadem a Nigerem se však stala 
jejím prokletím. Jakožto správní centrum regionu 
Borno se v období předcházejícím 7. lednu 2015 
Baga ocitla uprostřed oblasti okupované povsta-
leckým teroristickým hnutím Boko Haram. Poblíž 
města, v lokalitě Doro Gowon, sídlila vojenská zá-
kladna obývaná společnou jednotkou vojáků Ni-
gérie, Čadu a Nigeru. I proto město představovalo 
pomyslnou „poslední výspu“ vládní moci v oblasti 
a očekávaný cíl povstaleckých bojovníků.

Detailní informace o samotném průběhu útoku se 
značně rozcházejí. Výpovědi očitých svědků se sho-
dují v tom, že výše zmíněná vojenská základna se 
stala prvotním terčem ozbrojeného útoku Boko Ha-
ram dne 3. ledna 2015. Ačkoli se jednalo o vícenárod-
nostní jednotku, v té době byli v prostorách základny 
přítomni pouze vojáci nigerijského původu. 

Základna byla povstalci dobyta a obyvatelé přileh-
lého města vyhnáni ze svých domovů. Mnozí z nich 
utonuli při snaze uplavat agresorům přes Čadské 
jezero, jiní byli pobiti bojovníky Boko Haram v sou-
sedních buších během násilností, které kulminovaly 
7. ledna 2015. Podle odhadů a zpráv nezávislých 
pozorovatelů se počet uprchlíků z Bagy v důsledku 
útoku pohyboval okolo 35 tisíc. Útočiště nalezli 
v uprchlických táborech Maiduguri, Monguno či 
dokonce na ostrovech v Čadském jezeře. 

12

Závěrečný „účet“ útoku ve smyslu počtu obětí ani 
s dvouletým odstupem není s přesností znám. Pro-
vládní zdroje, které bezprostředně po útoku popí-
rali jeho samotnou existenci či dobití vojenské zá-
kladny, i nadále pokračují ve strategii marginalizace 
a zlehčování útoku. Podle jejich slov mu padlo za 
oběť 150 lidí. Zpráva mezinárodní nevládní organi-
zace Human Rights Watch přitom uváděla i odha-
dy okolo 2 tisíc obětí. Satelitní snímky zveřejněné 
nedlouho po útocích navíc odhalily, že téměř tři 
pětiny zastavěného prostoru města byly vypáleny 
a srovnány se zemí. Z Bagy se tak stalo mrtvé, dlou-
hodobě takřka neobydlené město.

V souvislosti s masakrem v Baze stojí za to si po-
všimnout zcela minimálního mediálního pokrytí 
této tragédie ze strany západních médií ve srovnání 
s útokem na Charlie Hebdo. S odstupem na povrch 
pronikly spekulace, že značný díl viny - kromě sa-
motných západních médií – nesl tehdejší nigerij-
ský prezident Goodluck Jonathan, který v té době 
ve vrcholící prezidentské kampani usiloval o své 

Muhammadu Buhari, prezident Nigérie [1]

1) Mezinárodní trestní spravedlnost
 Připravili Linda Janků a Jan Lhotský
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znovuzvolení a neměl zájem navozovat dojem, že 
jeho administrativa nezvládá řešit problémy spojené 
s narůstající mocí Boko Haram. Jeho protikandidát 
Muhammadu Buhari naopak na tento jev pouka-
zoval a byl to on, kdo v následných volbách prezi-
dentský post získal.

Násilné aktivity Boko Haram počaly v roce 2009 
a v jejich důsledku přišlo přibližně 15 tisíc lidí o ži-
vot a 2,6 milionu o střechu nad hlavou. Prezident 
Buhari si vytyčil cíl, že do konce roku 2016 bude 
Boko Haram zničeno. V prohlášení učiněném na 
konci roku 2016 Buhari prohlásil, že tohoto cíle bylo 
v prosinci dosaženo poražením bojovníků Boko 
Haram v lese Sambisa a dobitím poslední souvislé 
državy povstalců v zemi.

Boko Haram bylo bezpochyby celkově oslabeno, 
vládní jednotky získaly nazpět podstatnou část úze-
mí dříve kontrolovaného islamistickými bojovníky. 
Ti byli nuceni buď uprchnout a opětovně se formovat 
na území sousedních států, nebo se decentralizovaně 
rozprchnout po severovýchodě země a praktikovat 
guerillový způsob boje. Na svoje osvobození však 
nadále čeká dvě stě z celkového počtu 276 dívek, 
které byly uneseny bojovníky Boko Haram z vládní 
internátní školy v Chiboku v roce 2014.

Zdroje

Dispatches: What really happened in Baga, Nigeria? 
Human Rights Watch, 14. ledna 2015 (https://
www.hrw.org/news/2015/01/14/dispatches-what-
-really-happened-baga-nigeria).

Nigeria ś Jonathan slams Paris Attack, ignores Baga 
massacre. Bloomberg, 12. ledna 2015 (https://
www.bloomberg.com/news/articles/2015-01-12/
nigeria-s-jonathan-slams-islamist-raids-abroad-is-
-muted-at-home).

The massacre Nigeria forgot: a year after Boko  
Haram ś attack on Baga. The Guardian,  
9. ledna 2016 (https://www.theguardian.com/
world/2016/jan/09/nigeria-baga-massacre-boko-ha-
ram-1-year-on).

Has Boko Haram been defeated? Al Jazeera,  
27. prosince 2016 (http://www.aljazeera.com/pro-
grammes/insidestory/2016/12/boko-haram-defea-
ted-161227182958300.html).

Fotografie

[1] Muhammadu Buhari, prezident Nigérie, autor: 
Chatham House, 26. února 2015, Flickr, CC BY-2.0.

[2] Nigerijští vojácí v průběhu cvičení, autor: Nicolas 
Pinault (Voice of America), 29. února 2016, Wiki-
pedia Commons, volné dílo (public domain). 

Nigerijští vojácí v průběhu cvičení [2]
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Kolumbie a FARC podepsali historic-
kou mírovou dohodu

Klára Jančušková

Dohoda, která ukončila dvaapadesátiletou občan-
skou válku v Kolumbii, byla podepsána vládou 
a povstalci z Revolučních ozbrojených sil Kolum-
bie (FARC) v Cartageně za přítomnosti generál-
ního tajemníka OSN Pan Ki-muna. Ceremoniálu 
se zúčastnilo 2500 zahraničních hostů.  Následně 
byla dohoda předložena kolumbijskému lidu v re-
ferendu. K překvapení vlády však obyvatelé řekli 
dohodě „Ne“.

V referendu konaném 2. října byla s rozdílem 54 tisíc 
hlasů voliči mírová dohoda odmítnuta. Účast voličů 
byla velmi nízká, pouze 37 %. Pro přijetí dohody 
hlasovalo 49,8 % proti 50,2 % obyvatel Kolumbie. 
Hlavními kritizovanými body byla amnestie pro 
členy radikální skupiny FARC a možnost jejich pů-
sobení v politické sféře. Proti mírové dohodě vyjá-
dřil vlnu nevole i bývalý prezident Uribe.

V návaznosti na to vyslal prezident Santost tříčlen-
ný tým v čele s hlavním vyjednávačem Humbertem 
de la Calle na jednání s opozicí zastoupenou bý-
valým prezidentem Uribem, za účelem zpřísnění 
trestů pro zločince a znemožnění jejich budoucí 
politické aktivity.

Výsledkem je nová verze dohody, kterou však Uribe 
stále odmítá se slovy, že se jedná pouze o retuši 
té původní. Podle něj není dostatečně vyřešeno 
např. potrestání obchodníků s drogami. Dohoda 
byla i přes trvající nesouhlas následně podepsána 
a předána kongresu ke schválení. Vláda ji z obavy 
opětovného neúspěchu lidu ve formě referenda ne-
předložila.

Prezident Santos vyzval lid, aby se pokusil přijmout 
mír, který Kolumbie nutně potřebuje pro obnovu 
své země. Proti vlně nesouhlasu ze strany veřejnosti 
podotkl, že dokonalá spravedlnost nezaručí mír. 
Zároveň se však snažil uklidnit situaci tím, že při-
slíbil záruku odškodnění obětem války. 

Klíčovou otázkou zde zůstává, zda je mír dostačují-
cí variantou vůči spravedlnosti. Mnoho Kolumbijců 
požadovalo vyšší tresty pro zločince, především pro 
členy radikální skupiny FARC, téměř polovina se 

však podle výsledku referenda spokojila s koncem 
války v zemi. Za účast na dohodnutém míru byla 
prezidentovi Santosovi udělena Nobelova cena.

Odpovědnost za trestné činy podle mírové dohody

Mírová dohoda umožňuje prezidentovi Kolumbie 
udělit amnestii či milost pachatelům trestných činů. 
Z amnestie jsou vyloučeny trestné činy uvedené 
v Římském statutu, např. genocida, válečné zločiny 
a zločiny proti lidskosti.

Rozsah každého zločinu způsobilého či nezpůso-
bilého pro amnestii bude jasně určen pro zajištění 
zásady právní jistoty. Kritéria posuzování trestných 
činů a následné udělení amnestie či míru by měla být 
stanovena Speciálním soudem pro mír. Tresty resp. 
sankce mají být uděleny vyváženě a spravedlivě, zá-
roveň však vládnoucí orgány mají zajistit co nejširší 
amnestii. Proti rozsudku Speciálního soudu pro mír 
lze podat stížnost k Ústavnímu soudu Kolumbie.

Podpis historické mírové dohody [1]
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Dohoda i nadále umožňuje udělení amnestie či mi-
lost pro politické a související trestné činy v souvis-
losti s účastí v povstalecké skupině, s níž je dohoda 
podepsána. Jedná se o například o povstání, nezá-
konné nošení zbraní či spiknutí. Stejná kritéria se 
uplatní u všech, kteří se podíleli na účasti v ozbroje-
ném konfliktu bez ohledu na členství v radikálních 
skupinách. Změna nenastala ani v možnosti účasti 
v politické sféře. Ustanovení mírové dohody výslov-
ně povoluje politickou činnost i v případě udělení 
jakéhokoli trestu.

Způsob trestu omezení svobody pro ty, kteří byli 
shledání vinnými ze spáchání válečných zločinů 
a přiznali se, upravuje nová dohoda přísněji. Zóna 
omezení svobody nemůže být větší, než je velikost 
venkovské vísky. Nebude se jednat o vězení v kla-
sické věznici. Při trestání obchodníků s drogami 
se bude každý konkrétní příklad posuzovat zvlášť. 
Amnestie bude udělena těm, kteří neměli z překup-
nictví osobní zisk. 

Dohoda rovněž zpřísňuje odpovědnost velitelů 
ozbrojených jednotek. Odpovědni z válečných zlo-
činů jsou všichni, kteří měli vědět o trestné činnosti 
svých podřízených. Mají tedy plnou velitelskou od-
povědnost za spáchané činy. 

FARC má povinnost deklarovat všechna svá akti-
va a předávat je. Vybrané peníze budou následně 
použity jako satisfakce pozůstalým obětí konfliktu. 
FARC rovněž poskytne veškeré informace o obcho-
du s drogami, do kterých je zapojen.

Vyjádření žalobkyně Mezinárodního trestního soudu

Podporu zemi a souhlas s mírovou dohodou vyjá-
dřila i žalobkyně Mezinárodního trestního soudu. 
Podle jejích slov se jedná o historický krok, který 
ukončí letitou občanskou válku. Zároveň zdůraz-
ňuje nutnost odpovědnosti za trestné činy a ulo-
žení spravedlivých trestů. Jinak podle jejích slov 
není možné udržet v zemi mír. Žalobkyně vyjádřila 
spokojenost s konečnou verzí dohody ohledně neu-
dělení amnestie za zločiny proti lidskosti a válečné 
zločiny vyplývající z Římského statutu Mezinárod-
ního trestního soudu.

Zdroje
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Začiatok konca Medzinárodného 
trestného súdu?

Katarína Hukelová

Medzinárodný trestný súd je prvým permanent-
ným medzinárodným tribunálom zriadeným za 
účelom stíhania páchateľov vojnových zločinov, 
zločinov proti ľudskosti a genocídy. V súčasnosti 
má 124 členských štátov, z ktorých niekoľko za 
posledné obdobie ohlásilo „svoj odchod“. Kto sú 
tieto štáty a čo to pre Medzinárodný trestný súd 
znamená?

Skoro šesťdesiat rokov po skončení druhej sveto-
vej vojny, po skúsenostiach s Medzinárodným tri-
bunálom pre bývalú Juhosláviu a Medzinárodným 
tribunálom pre Rwandu bol v roku 2002 vytvorený 
prvý stály Medzinárodný trestný súd (MTS) za úče-
lom vyšetrovania najzávažnejších zločinov podľa 
medzinárodného práva a stíhania ich páchateľov. 
V súčasnosti Rímsky štatút ratifikovalo 124 štátov, 
hoci napríklad Spojené štáty americké alebo Čína 
nie sú členskými krajinami MTS.

Rusko odstupuje od MTS

V roku 2000 dokonca Ruská federácia pristúpila 
k podpisu Rímskeho štatútu, avšak proces prístupu 
Ruska k MTS nikdy nebol zakončený, nakoľko Rus-
ko neratifikovalo zmluvu o pristúpení k MTS. Rus-
ká federácia sa v súvislosti s MTS dostala opäť do 
povedomia verejnosti v novembri 2016, keď ruský 
prezident Putin schválil dekrét o odstúpení Ruskej 
federácie od Rímskeho štatútu, čím de facto odvola-
la svoj skorší podpis. Rusko tak reagovalo na pred-
bežnú správu MTS týkajúcu sa Ukrajiny, v ktorej 
MTS uviedol, že anexia Krymu zo strany Ruska má 
charakter medzinárodného ozbrojeného konfliktu 
a pokračujúcej okupácie. Rusko následne označilo 
MTS sa zaujatý a neefektívny tribunál. Vo vzťahu 
ku Krymu Rusko zdôraznilo, že tento bol pripo-
jený dobrovoľne, na základe platného referenda. 
Uvedené referendum však podľa medzinárodných 
pozorovateľov nespĺňalo medzinárodné štandardy 
a uskutočnilo sa po tom, čo ruské vojenské oddiely 
prenikli na krymský polostrov.

Vystúpenie Ruska z MTS je však považované len za 
symbolický krok, ktorým sa veľa v praxi nezmení, 

nakoľko Ruská federácia nespadá pod jurisdikciu 
MTS a nie je ani krajinou, ktorá by sa podieľala na 
hradení výdavkov MTS.

Exodus afrických štátov

Za vážnejšiu hrozbu pre MTS je skôr považovaný 
„exodus“ afrických štátov, ktoré sú podporované 
samotnou Africkou úniou. Na africkom kontinente 
prevláda názor, že MTS je zameraný proti Afrike 
a nevyšetruje zločiny spáchané osobami podozri-
vými zo spáchania vojnových zločinov a zločinov 
proti ľudskosti na západe, keďže deväť z desiatich 
vyšetrovaní, ktoré sú MTS otvorené sa týka práve 
Afriky. MTS tieto obvinenia odmieta a argumentu-
je tým, že najzávažnejšie zločiny sú páchané práve 
na africkom kontinente.

V tomto kontexte dokonca Africká únia odporúčala 
africkým štátom ďalej už s MTS nespolupracovať. 
Africká únia a s ňou viaceré africké štáty argumentujú 
aj tým, že podľa ich legislatívy má hlava štátu imunitu 
za obdobie, v ktorom svoju volenú funkciu vykoná-

Afrika [1]
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va, čo je však v rozpore s Rímskym štatútom, keďže 
v zmysle jeho ustanovení je možné za najzávažnejšie 
zločiny, akými sú vojnové zločiny, genocída alebo 
zločiny proti ľudskosti trestne stíhať aj úradujúce hla-
vy štátov a vrcholných predstaviteľov štátnej moci.

V roku 2015 svoj zámer „odísť“ spod jurisdikcie MTS 
oznámila Namíbia, ktorú nasledovala Keňa. Ďalej 
„odchod“ oznámila Juhoafrická republika, Burundi 
a Gambia. Situácia v Juhoafrickej republika vo vzťa-
hu k MTS sa vyostrila po tom, čo Južná Afrika neza-
tkla sudánskeho prezidenta Omara Al-Bashira, ktorý 
sa v Johanesburgu zúčastnil 25. summitu Africkej 
únie v júni 2015 a to napriek tomu, že bol na neho 
vydaný medzinárodný zatykač MTS. Juhoafrická 
republika a Burundi už dokonca začali formálny 
proces svojho vystúpenia z MTS, keďže svoju noti-
fikáciu o vystúpení zaslali generálnemu tajomníkovi 
Organizácie spojených národov.

Pôvodne mala aj Gambia, z ktorej pochádza sú-
časná prokurátorka MTS Fatou Bensouda, záujem 
nasledovať príklad Juhoafrickej republiky. Po pre-
zidentských voľbách v decembri 2016, v ktorých 
bol prekvapivo porazený dlhoročný diktátor Yahya 
Jammeh, nový prezident Adama Barrow uviedol, že 
Gambia ako členský štát MTS zotrvá.

Je nepochybné, že MTS má svoje problémy, často sa 
na jeho adresu objavuje kritika týkajúca sa jeho nee-
fektívnosti alebo toho, že ide o „príliš drahý tribunál“, 
avšak v súčasnosti medzinárodné spoločenstvo lepší 

nástroj ako MTS pre stíhanie medzinárodných zloči-
nov nemá a zostáva veriť, že nepríde k domino efektu 
vo vzťahu k odchodu štátov, a nielen tých afrických.

Zdroje
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bez ratifikace, červená: nečlenové), autor: Danlay-
cock, public domain.

Mapa členů MTS (zelená: členové, žlutá: signatáři bez ratifikace, červená: nečlenové) [2]
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Svoboda shromažďování a současné 
Rusko

Kateřina Šimonová

V Rusku přituhuje a není to bohužel příchodem 
zimy. Věznění a omezování na svobodě za pouhou 
pasivní účast v rámci protestního, nicméně poklid-
ného pochodu? V námi vnímaném modelu evrop-
ské demokratické společnosti možná absurdita, 
v dnešním Rusku čistá realita. A patrně bude hůř.

Současná situace

Od roku 2012, kdy byl opětovně do funkce pre-
zidenta Ruské federace zvolen Vladimir Putin, 
zaznamenal stav dodržování lidských práv velké 
zhoršení. V posledních čtyřech letech Duma přijala 
hned několik zákonů, které značně omezují svobo-
du slova, shromažďování, sdružování či například 
náboženskou svobodu. Tato legislativa dala do 
rukou ruské vlády velice silnou zbraň, díky které 
může ještě více pronásledovat a zastrašovat aktivní 
členy občanské společnosti či lidskoprávní aktivisty.

Ruské zákony požadují, aby organizátoři demon-
strací oznámili ruským úřadům předem určité 
detaily týkající se plánované demonstrace. Toto 
oznámení funguje jako jakési automatické povolení 
dané demonstrace či pochodu. Může se ale stát, že 
příslušné orgány konání demonstrace zakáží. Na 
tomto systému by nebylo ještě nic zvláštního, kdyby 
zákazy nebyly vydávány zcela účelově a arbitrárně 
v naprosté většině u pochodů či demonstrací or-
ganizovaných opozičními skupinami či například 
lidskoprávními aktivisty.

Od roku 2012, kdy poprvé došlo k potrestání a ulo-
žení sankcí dle tzv. zákona o shromažďování, a to 
konkrétně v případě organizátorů protestních akcí, 
které byly reakcí na výsledky parlamentních a pre-
zidentských voleb, se situace a prostor pro svobodu 
shromažďování dramaticky zhoršuje. V roce 2014 
byly sankce ve zmíněném zákoně dokonce zpřís-
něny. To se týkalo jak pokut, které lze za porušení 
norem týkajících se pořádání veřejných shromáždě-
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ní uložit, tak i délky trestu odnětí svobody za účast 
na nepovolených shromážděních. Tato novelizace 
totiž vnesla do trestního zákoníku zcela nové usta-
novení, které kriminalizovalo jednání, které spočí-
vá v „návodu, náboru, či jiném zapojení“ druhých 
osob v organizování masových nepokojů. Za tento 
trestný čin hrozí trest 5 až 10 let odnětí svobody.

Šachový mistr a odpůrce Putina opět u ESLP

Přesně v době, která se zdá být více než obtížnou 
pro jakékoliv hlasy kritizující nebo hodnotící sou-
časnou politickou situaci a garnituru v Rusku, nám 
Evropský soud pro lidská práva (dále jen ESLP 
nebo Soud) přináší další z rozsudků proti Rusku 
konstatující mimo jiné právě porušení práva na 
svobodu shromažďování. Dne 13. prosince 2016 
vydal Soud rozsudek ve věci Kasparov proti Rusku 
(stížnost č. 51988/07), ve kterém zcela jednomyslně 
konstatoval, že Rusko porušilo právo Garri Kaspa-
rova (známého šachového hráče a politického akti-

Před demonstrací [1]

2) Evropský systém ochrany lidských práv
 Připravili Hubert Smekal a Martina Grochová
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visty) na svobodu a osobní bezpečnost a svobodu 
shromažďování dle článků 5 a 11 Evropské úmluvy 
o ochraně lidských práv a základních svobod (dále 
Úmluva). Kasparov spolu s dalšími stěžovateli a ak-
tivisty ve své stížnosti namítal, že byl nezákonně 
zadržen a posléze i odsouzen za účast na poklidném 
a oficiálně povoleném opozičním pochodu kona-
ném v Moskvě v listopadu 2007. 

Toto rozhodnutí ESLP přichází v době zvýšených 
represí a útisku jednotlivců kritizujících současnou 
politickou situaci v Rusku. Mnoho bojovníků za 
lidská práva, členů lidskoprávních a politických 
organizací, ale i novinářů a obyčejných politicky 
angažovaných občanů čelí hrozbě uvěznění, zadr-
žení, společenské likvidaci či dokonce smrti.

Samotný Kasparov, který je velkým kritikem rus-
ké vlády a politického systému v Rusku jako celku 
již vice než 10 let, se na ESLP neobrátil poprvé. 
Už v roce 2013 Soud vydal rozsudek, v němž se 
konstatuje, že Rusko porušilo jeho práva, když byl 
policejními složkami zadržen na jedné z politic-
kých demonstrací konaných v dubnu roku 2007 
v Moskvě.[1]

Další rozsudek byl vydán v říjnu loňského roku.[2] 
Týkal se incidentu, který se měl odehrát v květ-
nu 2007, kdy byl Kasparov zadržen na letišti při 
své cestě na protestní pochod a kromě toho, že byl 
ozbrojenou stráží několik hodin na letišti držen 
a vyslýchán, mu posléze ani nebylo umožněno na 
onen pochod odletět. Soud i v tomto případě shle-
dal porušení článků 5 a 11 Úmluvy.

Nový rozsudek Soudu z poloviny prosince roku 
2016 řešil velice obdobnou situaci, ke které došlo 

pouhých pár měsíců po událostech, které měly za 
následek vydání dvou výše zmíněných odsuzujících 
rozsudků proti Rusku. Celá událost se odehrála  
24. listopadu 2007, kdy se konalo několik opozič-
ních protestních pochodů v několika ruských měs-
tech včetně Moskvy.

Právě v Moskvě se jednoho z protestních pochodů 
účastnil i Kasparov spolu s dalšími aktivisty. Při 
cestě na jiné, nicméně také povolené a dle svědků 
poklidné shromáždění byli zadrženi policií a odve-
zeni na policejní stanici, kde byli po dobu několika 
hodin (jeden ze stěžovatelů dokonce po dobu dvou 
dní) drženi. Všichni ze stěžovatelů byli shledání 
vinnými a odsouzeni k trestu odnětí svobody na 
pět dní. Dle soudu se měli dopustit účasti na nepo-
voleném pochodu a měli křičet „Pryč s Putinem!“. 
K tomuto závěru došel ruský soud pouze na zá-
kladě výpovědi policistů a nedal stěžovatelům ani 
sebemenší možnost toto svědectví napadnout, či 
předložit vlastní důkazy k vyvrácení tohoto tvrzení 
(např. videozáznam a jiné).

Soud ve výše zmíněném rozhodnutí připomněl, že 
podobně jako v mnoha dalších velice podobných 
stížnostech proti Rusku, o nichž již Soud v minu-
losti rozhodoval, i v tomto případě došlo k rozehná-
ní bezpochyby poklidného pochodu. Stěžovatelé 
byli zadrženi a odsouzeni k trestu odnětí svobody 
bez jakéhokoliv posouzení a prokázání výtržností, 
kterých se měli dopustit, a byli tak ve své podstatě 
odsouzeni za „pochodování“ a za to, že údajně ne-
uposlechli policejní příkaz „Stůjte!“.

Soud zdůraznil, že i v případě, že by zadržení stěžo-
vatelů bylo v souladu s vnitrostátním právem a pl-
nilo legitimní cíl, nelze toto opatření považovat 
za nezbytné a přiměřené k dosažení takového cíle. 
Navíc takovéto prostředky mají vážný potenciál 
odstrašit nejen ostatní členy opozice, ale i běžné 
občany od účasti na demonstracích, či obecně od 
účasti v otevřené politické diskuzi, která je pro de-
mokratický právní stát zcela zásadní.

Výkon a budoucnost rozsudků proti Rusku

Přestože rozsudků ESLP, které v případě Ruska shle-
daly porušení nejen práva na svobodu shromažďová-
ní, ale i mnoha jiných práv zakotvených v Úmluvě, 
typicky například práva na spravedlivý proces, je 
mnoho, Rusko se zdá být touto aktivitou ESLP zcela 
nedotčeno a dále pokračuje v porušování práv.

Šachový hráč a aktivista Garri Kasparov [2]
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Situace však může být ještě horší. Doposud jsme 
mohli minimálně konstatovat, že Rusko ne příliš 
dobře vykonává rozsudky ESLP proti němu vyda-
né. Nyní však celý tento systém ochrany lidských 
práv čelí zcela jiné hrozbě, než je pouhá „neaktivita“ 
Ruska, a sice zákonu, který v prosinci 2015 podepsal 
ruský prezident Vladimir Putin. Tento zákon totiž 
umožňuje ruskému ústavnímu soudu rozhodnout, 
zda podle rozhodnutí mezinárodních soudů postu-
povat, či nikoliv.

Ústavní soud tak nyní může zcela „ignorovat“ vedle 
jiných i rozsudky samotného ESLP, když shledá, že 
jsou v rozporu s ruskou ústavou. Budoucnost nejen 
politických, ale i tak zcela základních lidských práv 
jako je například právo na život, tak potenciálně 
v Rusku není vůbec růžová.
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ESLP k použití zásady zákazu  
vyhoštění a navrácení ze zdravotních 
důvodů

Jan Polášek

Velký senát Evropského soudu pro lidská práva se 
v případu Paposhvili proti Belgii vyjádřil k institutu 
zásady non-refoulement ze zdravotních důvodů po-
měrně přelomovým způsobem. Co vlastně je zásada 
non-refoulment a jak se k ní štrasburský soud staví?

Zásada zákazu vyhoštění/vydání a navrácení, tzv. zá-
sada non-refoulement, je důležitý institut meziná-
rodního uprchlického práva. Mnohými je považo-
vána za ius cogens, tedy za základní, nezměnitelnou 
a nederogovatelnou součást práva. V čisté podobě 
ji obsahuje například Úmluva o právním postavení 
uprchlíků či Úmluva proti mučení a jinému kruté-
mu, nelidskému či ponižujícímu zacházení. Zmí-
něná Úmluva proti mučení ve svém čl. 3 zásadu 
vyjadřuje takto: „Žádný stát, který je smluvní stranou 
této Úmluvy, nevypoví, nevrátí či nevydá osobu jinému 
státu, jsou-li vážné důvody se domnívat, že by jí v něm 
hrozilo nebezpečí mučení.”

Tuto zásadu pak obsahuje také čl. 3 Evropské úmlu-
vy o ochraně lidských práv. Na první pohled se 
zde sice o zásadě non-refoulement vůbec nehovoří: 
„Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován nelidskému 
či ponižujícímu zacházení anebo trestu.“, ale to štras-
burský soud nezastavilo. 

Materií této normy se zabýval ESLP v  případu 
Soering vs. Spojené království z roku 1987 při stížnosti 
proti vydání stěžovatele do USA pro účel vykonání 
trestu smrti. Od této doby je formule čl. 3 již stabil-
ně interpretována v tzv. „Soeringově testu“ v tom 
smyslu, že zakládá odpovědnost smluvních států 
dle čl. 3 Úmluvy tehdy, když existují podstatné dů-
vody předpokládat, že vyhošťovaná osoba bude čelit 
reálnému riziku, že v přijímající zemi bude vystave-
na mučení, nelidskému či ponižujícímu zacházení 
anebo trestu.[1] V tomto případě nebylo shledáno 
porušení čl. 3 kvůli samotnému výkonu trestu smrti, 
ale kvůli neúměrné době čekání na jeho výkon.

Tento závěr je pochopitelný a předvídatelný. Jak je 
to ale s cizinci, jejichž špatný zdravotní stav by se po 
vyhoštění do země, kde je například horší zdravotní 
úroveň, zhoršil ještě více? Má vydávající stát povin-

nost nechat na svém území nelegálně pobývajícího 
cizince a poskytovat mu zdravotní péči? Odpověď 
je v návaznosti na čl. 3 Úmluvy jasnější, než se zdá, 
přesto cesta k ní nebyla zcela jednoduchá.

Vývoj zdravotnického zákazu vyhoštění před ESLP

Prvním takovým případem byla věc D. vs. Spojené 
království v roce 1997, zabývající se stěžovatelem 
trpícím nemocí AIDS a uvězněným za drogový de-
likt. Soud konstatoval, že věznění cizinci, kteří mají 
být vyhoštěni, nemají nárok na setrvání v členském 
státě za účelem využívání lékařské, sociální či jiné 
péče poskytované vyhošťujícím státem při pobytu 
ve vězení. Překvapivě ale dodal, že za „velmi výji-
mečných okolností a ze závažných humanitárních 
důvodů“ lze při takovém vyhoštění namítat poru-
šení čl. 3. V principu tedy rozšířil „Soeringův test“ 
i na případy, kdy vyhošťované osobě hrozí reálné 
a přítomné riziko spadající pod čl. 3 i z důvodu ne-
dostatku lékařské péče či extrémní chudoby.[2]

Zdálo se, že postup je tedy poměrně vyjasněn a oso-
bám s  těžkým a nebezpečným onemocněním se 
dostane adekvátní pomoci. Jenže tomu tak do bu-

Léčba leukémie [1]
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doucna nebylo. Rozhodnutí případu N. vs. Spojené 
království z roku 2008 zažehlo kritiku jak uvnitř sou-
du, tak vně.[3] Stěžovatelka trpící mimo jiné nemocí 
AIDS byla vyhoštěna do Ugandy, kde brzy poté ze-
mřela. V tomto případě se stěžovatelka nenacházela 
v kritické fázi nemoci a soud jakoby obrátil – žádné 
z kritérií, která dříve určil v případu D. vs. Spojené 
království, neuznal za naplněná a stát zprostil odpo-
vědnosti dle čl. 3. Opět ale nevyloučil, že zde mohou 
být určité velmi výjimečné případy, ve kterých by 
humanitární důvody mohly vést k zařazení pod čl. 3.

Proti rozsudku ovšem vyjádřili disentující stanovisko 
tři soudci, kteří uvedli, že je třeba brát v úvahu pouze 
reálnou hrozbu zhoršení zdravotního stavu a nikoliv 
už poměřování výjimečných okolností a humanitár-
ních důvodů, což by bylo proti absolutní povaze čl. 3.

Následovalo rozhodnutí dalšího případu Aswat vs. 
Spojené království z roku 2013, ve kterém soud vů-
bec neodkázal na principy vytvořené v rozhodnutí 
D. vs. Spojené království. V případu paranoidního 
schizofrenika, jenž byl vydán k soudnímu procesu 
do USA, dal na ujištění americké strany o tom, že 
zařídí adekvátní péči i v průběhu soudních procesů.

Jako promarněnou příležitost k nápravě poté někte-
ří vnímali případ S. J. vs. Belgie z roku 2015, kdy na-
konec došlo ke smírné dohodě mezi stěžovatelkou 
trpící AIDS – matkou tří dětí a státem.

Závěrečné slovo v případu Paposhvili na dvě kola

Pan Paposhvili byl Gruzínec trpící žloutenkou typu 
C a leukémií. Žil v Belgii se svou ženou a dětmi po 
dobu sedmnácti let. Díky svému kriminálnímu cho-
vání loupežného charakteru ale měl být ze země vy-
hoštěn. Malý senát ESLP se v rozhodnutí o jeho stíž-
nosti z roku 2014 držel linie rozhodnutí N. vs. Spojené 
království a neshledal porušení čl. 2, čl. 3 ani čl. 8.  
Jediný disent vyjádřil český soudce Aleš Pejchal – kon-
statoval porušení čl. 8 (právo na respektování rodin-
ného a soukromého života).

Stížnost se dostala ke stolu velkého senátu ESLP, 
který se ve věci rozhodl zaujmout jasné stanovisko 
i přes to, že stěžovatel během procesu zemřel. Soud 
byl toho názoru, že ony „velmi výjimečné přípa-
dy“, jak byly zmíněny v rozhodnutí N. vs. Spojené 
království a které mohou nahrávat porušení čl. 3, 
by měly být chápány tak, že se vztahují na situace, 
kdy je vyhošťována vážně nemocná osoba, u níž 

podstatné důvody prokazují názor, že ačkoliv není 
v bezprostředním riziku ohrožení života, tak by na 
základě nedostatku vhodné péče či nedostatečného 
přístupu k takové péči v přijímající zemi hrozilo 
vystavení reálnému nebezpečí vážného, rychlého 
a nevratného zhoršení zdravotního stavu. To vede 
k intenzivnímu utrpení nebo k výraznému snížení 
očekávané délky života. Soud proto poukázal na to, 
že tyto situace odpovídají vysokému standardu pro 
aplikaci zákazu vyhoštění/vydání dle čl. 3 Úmluvy.   

Soud dále ještě dovysvětlil, že v případech vyhoš-
tění vážně nemocné osoby není situací, která by 
zakládala nelidské a  ponižující zacházení (tedy 
zároveň by zakládala odpovědnost vydávajícího 
státu dle čl. 3) nedostatek lékařské infrastruktury 
v přijímajícím státu. Odpovědnost dle čl. 3 Úmluvy 
je dána aktivním konáním, v těchto případech tedy 
vyhoštěním, které může mít za následek vystavení 
osoby zacházení zakázanému podle čl. 3.[4]

Soud tedy nastavil interpretační linii, která se více 
blíží absolutní povaze čl. 3 Úmluvy. Zákaz vyhoště-
ní/vydání člověka dle čl. 3 by se zkrátka měl posu-
zovat dle minimálního stupně závažnosti špatného 
zacházení. Pokud k němu jednou dojde, nastupuje 
okamžitě aplikace čl. 3 a v úvahu by již nemělo 
přicházet zvažování a balancování různých výji-
mečných případů a humanitárních důvodů.[5]

Zdroje
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Novináři v ohrožení

Martin Dominik

Svobodná média předávají cenné informace 
a umožňují čtenářům získat přehled o veřejném 
dění. Ačkoliv se v případě vydavatelství mnohdy 
jedná o velké společnosti, nejdůležitějším staveb-
ním článkem stále zůstávají jednotliví lidé, tedy 
novináři. Ti se při své práci nezřídka setkávají 
s nátlakem, vyhrožováním a všemožným ohro-
žováním svobod.

Svoboda projevu zaručena

Společnost, ve které není možné se svobodně vy-
jádřit o veřejných věcech, není plně demokratická. 
Občané mají právo na informace, které potřebují ke 
svému rozhodování. Jedině za této situace se mo-
hou plnohodnotně aktivně zapojit do politického 
procesu a činit uvážené volby.

Evropa v posledních deseti letech sleduje oslabení 
svobod novinářů. Hlavně pak v porovnání s ostat-
ními regiony světa, jak uvádí studie organizace  
Freedom House z roku 2016. Stojí za tím různorodé 
faktory jako hospodářská krize, napětí ve společ-
nosti či národní bezpečnost. Vlády se snaží omezit 
volný prostor žurnalistů, aby ochránily své občany. 
Nicméně je otázkou, zda opravdu chrání je nebo 
někoho jiného. I dobré úmysly mohou vést ke špat-
ným činům.

Svoboda projevu se zaručuje v členských státech 
Evropské unie všem, avšak novináři mají přece jen 
výjimečné postavení. Jsou v oboru zaměstnáni a ší-
ření informací je jejich denním chlebem. Za žurna-
listu nelze považovat jen profesionální novináře 
klasických médií, musíme počítat i s blogery a oso-
bami v nových médiích, pro které není novinařina 
primárním zdrojem obživy.

Smrt, vyhrožování a závazky státu

Fyzické násilí je naštěstí při vytváření nátlaku na 
novináře výjimečné. Nicméně všichni si jistě živě 
pamatují útok na redakci Charlie Hebdo z ledna 
2015, kdy přišlo o život 12 osob včetně devíti no-
vinářů. Méně známý je pak případ pana Hranta 

Dinka, jenž byl zavražděn pro svou novinářskou 
činnost v lednu 2007 v Istanbulu.

Častější je vyhrožování násilím nebo obtěžování 
a slovní napadání. Musíme si uvědomit, že celá žur-
nalistika se v posledním desetiletí výrazně změnila. 
Zaměstnanci tradičních médií byli jistě již dříve 
vystaveni kritice a nátlaku. Mohli být ovlivňováni 
svým zaměstnavatelem či politiky, což se může dít 
i dnes, ale širší veřejnost k nim neměla tak jedno-
duchý přístup. Obyčejný občan musel například 
napsat dopis, zjistit adresu, pořídit známku a poslat 
jej. To vyžaduje čas a energii, stejně tak zavolání, 
kdy musí čekat na přepojení a ještě se trefit do času, 
kdy je novinář přítomen na pracovišti.

Dnes v době internetu jsou vyhrožování a nátlak 
mnohem jednodušší. Stačí z pohodlí svého domova 
poslat email, tweet či komentář, což nestojí prak-
ticky žádnou námahu. Tím se zvyšuje frekvence 
a  celkový objem nátlaku. Výměna názorů sama 
o sobě není ničím špatným, avšak se zvyšující se 
agresivitou diskutujících houstne také atmosféra 
v mediálním prostoru.

Pohřeb zavražděného novináře Hranta Dinka [1]
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Obecně novináři čelí tlaku od tří základních sku-
pin: z politiky, od vlastníků médií či zaměstnavatele 
a od veřejnosti. O posledně jmenované jsme již ho-
vořili. Zásadně znepokojivým se jeví tlak politiků, 
zvláště pokud se kryje s druhou skupinou. Jestliže 
mají média přinášet objektivní informace a kritiku 
veřejných aktérů, nemohou jimi být zároveň ovlá-
dána. Ačkoliv nátlak nemusí být přímý, může vést 
k autocenzuře novinářů, a to dokonce i nevědomé, 
například při výběru témat.

Politika je též nebezpečná vazbou na represivní 
složky. Žurnalisté čelí omezování ze strany poli-
cie, zvláště při monitorování demonstrací či zásahů 
ozbrojených složek. Lidé na oficiálních pozicích 
by měli mít pod kontrolou chování silových sborů, 
nicméně k tomu vždy nemusí mít vůli. Zvláště po-
kud se vytváří prostředí, kde jsou politici a novináři 
chápáni jako protistrany.

Práce žurnalisty nikdy nebude prostá nátlaku, 
avšak je třeba tento faktor minimalizovat. Stát by 
měl zajistit takové prostředí, které umožní volnou 
demokratickou diskuzi, svobodu projevu a přístup 
k informacím. Nejedná se pouze o přání, ale o práv-
ní závazek státu, jak konstatoval i ESLP (viz pří-
pady Özgür Gündem vs. Turecko a Dink vs. Turecko).

Svoboda projevu patří k nejdůležitějším politickým 
právům a jako takovou si jí musíme cenit. Umožňuje 
aktivní demokratické zapojení společnosti a záro-
veň hlídá veřejné činitele. Její prostor by měl být co 
nejširší a zásahy do ní jen nutné a proporcionální. 
Je třeba zvažovat, zda rychlý zásah s krátkodobým 
cílem nenapáchá výhledově více škody nežli užitku. 
Žurnalistům je třeba ponechat co nejširší možný 
prostor.

Zdroje

Agentura Evropské unie pro lidská práva. 2016.  
Violence, threats and pressures against journalists 
and other media actors (http://fra.europa.eu/sites/
default/files/fra_uploads/fra-2016-threats-and-pre-
ssures-journalists_en.pdf).

Freedom House. 2016. Freedom of the press 2016 
(https://freedomhouse.org/sites/default/files/FH_
FTOP_2016Report_Final_04232016.pdf).
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V Jižním Súdánu hrozí genocida, 
přesto zbrojní embargo nebylo 
v OSN schváleno

Marek Jahn

V Jižním Súdánu panuje občanská válka a podle 
slov bývalého generálního tajemníka OSN Pan 
Ki-Muna hrozí genocida. Přesto zbrojní embargo 
Radou bezpečnosti OSN nebylo schváleno.

Již od svého vzniku se Jižní Súdán potýká s vlnou 
násilí a konfliktů. Tento nevelký stát, který oficiálně 
vznikl v roce 2011 (viz Bulletin 1/2011 s. 12), se od 
roku 2013 potýká s občanskou válkou (viz Bulletin 
5/2012 s. 17). V srpnu roku 2015 se podařilo sjednat 
příměří mezi znepřátelenými politickými protivní-
ky, Salva Kiir Mayarditem a bývalým vicepreziden-
tem země Riek Macharem.

Přesto boje v  Jižním Súdánu nadále pokračují. 
Konflikt má přitom tragické důsledky, desítky lidí 
přišly o život a na dva miliony obyvatel byly nuceny 
opustit své domovy. Situace je skutečně alarmující, 
což dokládá i šéf humanitárních akcí OSN Stephen 
O´Brian tvrzením, že více než milion lidí, z toho 
většinou malých dětí, trpí akutní podvýživou.

Řešení v nedohlednu 

OSN se snaží napomoci ke stabilizaci situace. Již od 
počátku existence Jižního Súdánu operují na jeho 

25

území jednotky OSN v rámci mise UNMISS. Pra-
vomoci jejich složek byly rozšířeny právě po vzniku 
konfliktu v roce 2013. V současné době tak neslouží 
mise pouze k prvotnímu účelu, tedy ke konsolidaci 
míru a bezpečnosti. Díky rezoluci Rady bezpečnos-
ti jsou novými prioritami mise ochrana civilistů, 
monitoring dodržování lidských práv a dohled nad 
dodávkami a distribucí humanitárních prostředků. 

Míra úspěšnosti a efektivnosti mise je však velmi 
diskutabilní, čemuž rovněž napomáhá postoj vlády 
Jižního Súdánu k misi samotné a především snaha 
okleštit pravomoci pracovníků OSN.

Důsledkem zhoršující situace tak byla snaha uvalit 
na Jižní Súdán dovozní embargo zbraní a rovněž 
zakázat vycestování a zmrazit majetek tří nejvyšších 

Dívka na slavnosti nezávislosti [2]

3) Mezinárodní politika, byznys a lidská práva
 Připravili Lukáš Hoder a Josef Kovařík

Salva Kiir, prezident Jižního Súdánu [1]

http://www.centrumlidskaprava.cz/sites/centrumlidskaprava.cz/files/attachement/bulletin/bulletin-lp-iii-1.pdf
http://www.centrumlidskaprava.cz/sites/centrumlidskaprava.cz/files/attachement/bulletin/bulletin-lp2-iv-52.pdf
http://www.centrumlidskaprava.cz/sites/centrumlidskaprava.cz/files/attachement/bulletin/bulletin-lp2-iv-52.pdf
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představitelů režimu v Jižním Súdánu. Rezoluce, 
která tyto kroky obsahovala, byla iniciována Spo-
jenými státy. V její prospěch hlasovalo sedm členů 
a osm se zdrželo hlasování, ke schválení tak nedošlo. 

Další vývoj situace v Jižním Súdánu je velkou ne-
známou. Hlavním argumentem států, které se zdr-
žely hlasování, je údajně patrná snaha o zlepšení 
situace ze strany súdánské vlády a možné negativní 
důsledky, které by takové embargo mělo na rozví-
jející se ekonomiku Jižního Súdánu coby nejmlad-
šího státu světa. I přes toto zdůvodnění je třeba si 
uvědomovat, že je v zájmu mezinárodního míru 
a bezpečnosti, aby nedošlo vlivem rozvíjejícího se 
konfliktu k vypuknutí skutečné katastrofy.

Zdroje
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Svědomí Číny – příběh Kao Č-šenga

Lucie Janotová

Členové hnutí Falun Gong patří v Číně mezi nej-
pronásledovanější skupinu obyvatel. Nejenže jsou 
prakticky postaveni mimo zákon, i pouhé jejich 
právní zastupování před soudem je nebezpečné. 
O tom pojednává dokumentární film s názvem 
Svědomí Číny – příběh Kao Č-šenga.

V rámci doprovodného programu k Týdnu lidských 
práv měli diváci možnost shlédnout v kavárně brněn-
ského univerzitního kina Scala dokumentární snímek 
s názvem Svědomí Číny – příběh Kao Č-šenga. Tento 
film z roku 2012 pojednává o životě lidskoprávního 
advokáta, který se díky samostudiu a houževnatosti 
vymanil z chudých poměrů a stal se jedním z nej-
lepších právníků v Číně.

Čínský Havel

Kao Č-šeng, některými novináři označovaný jako 
čínský Havel, se stal známým zejména díky za-
stupování osob, které by se právní pomoci jinak 
pravděpodobně nedočkaly, a to bez nároku na ho-
norář. Mezi jeho klienty se tak objevili lidé čelící 
nucenému vystěhování, osoby s vážným postižením 
a konečně také členové hnutí Falun Gong.

Tím se Kao ale dostal do přímého střetu se státními 
autoritami vedenými čínskou Komunistickou stra-
nou. Falun Gong, duchovní cvičení založené v roce 
1992 Li Hongzhimem, bylo totiž přes počáteční 
podporu vlády zejména díky své enormní popula-
ritě (v roce 1990 byl počet stoupenců odhadován 
na 70 miliónů) a odklonu od učení Komunistické 
strany později zakázáno a v roce 1999 postaveno 
mimo zákon. Byl dokonce zřízen i speciální útvar 
na potírání učení Falun Gongu s názvem Úřad 610. 
Od té doby jsou jeho členové podrobování nelid-
skému zacházení a jejich praktiky jsou všemožně 
postihovány.

Když chtěl Kao svým klientům pomoci, nemohl 
se z výše uvedených důvodů obrátit na příslušné 
soudy. Odhodlal se tak pro poněkud nekonvenční 
metodu – zveřejnil takzvané Otevřené dopisy ad-
resované prezidentovi Chu Ťin-tchaovi, ve kterých 
protestoval proti případům zneužívání, mučení a ji-

ným perzekucím členů Falun Gongu, o kterých se 
během svého vyšetřování dozvěděl.

Vyjádřil se rovněž ke kauze údajného nedobrovol-
ného odebírání orgánů členům tohoto hnutí v čín-
ských věznicích. Tato tematika byla později rozpra-
cována kanadským státním tajemníkem Davidem 
Kilgourem a advokátem Davidem Matasem, kteří 
dané závěry potvrdili a svá zjištění zveřejnili v roce 
2006 ve zprávě s názvem Krvavá sklizeň.

Reakce režimu přišla záhy. Advokátní kancelář, ve 
které působil, byla uzavřena, jeho licence k výkonu 
právnické činnosti zrušena a zdánlivě nekonečný 
kruh sledování, zatýkání a mučení započal. Kao 
následně své zážitky z vězení shrnul mimo jiné do 
dvou knih: Za Čínu spravedlivější z roku 2007 a Číno 
povstaň 2017 – Naděje Číny: Co jsem se naučil během pěti 
let jako politický vězeň, kterou se i přes neustálý dohled 
podařilo v polovině roku 2016 vydat na Tchaj-wanu.

Duchovní cvičení Falun Gong [1]
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Kao Č-šeng za svou práci a odvahu získal mnohá 
ocenění, mimo jiné byl dvakrát nominován na No-
belovu cenu míru a je držitelem Bindmansovy ceny 
v žebříčku cenzury svobody projevu.

Není jediný

Příběh Kao Č-šenga ovšem není ojedinělý. Jak jsme 
již psali dříve (Bulletin 7–8/2011, s. 19), pronásle-
dování, únosy, věznění a nezákonný dohled nad 
činností advokátů není v Číně nic nového. Samotná 
čínská advokátní komora (tzv. All China Lawyers 
Association) navíc není samosprávným tělesem, 
ale je plně podřízena výkonné moci státu, čímž se 
vláda snaží lidskoprávní agendu v zemi regulovat. 
Tuto realitu potvrzuje například i zpráva organiza-
ce Freedom House z listopadu 2016. Ta pojednává 
o zadržování a věznění řady právníků a následně 
i jejich advokátů. Freedom House označil Čínu ve 
svém žebříčku Svoboda ve světě za rok 2016 jako 
nesvobodnou zemi a udělil jí skóre 16 ze 100.
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Phillips, Tom. Gao Zhisheng: persecuted Chinese la-
wyer smuggles out book of abuses. The Guardian. 
15. června 2016. (https://www.theguardian.com/
world/2016/jun/15/gao-zhisheng-persecuted-chine-
se-dissident-smuggles-out-book-of-abuses).

Trudeau, Chrisy. Film Transcending Fear: Nový do-
kument vypráví o „čínském Havlovi“. The Epoch 
Times. 17. listopadu 2013. (http://www.epochti-
mes.cz/2013111721724/Film-Transcending-Fear-No-
vy-dokument-vypravi-o-cinskem-Havlovi.html).

 
Fotografie
[2] Duchovní cvičení Falun Gong, autor: longtrekho-

me, CC BY 2.0.
[2] Žena Kao Č-šenga, autor: Medill DC, CC BY 2.0.
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Rozdíly mezi bohatými a chudými  
ve světě se zvětšují

Josef Kovařík

Výroční zpráva Oxfam International poukázala 
na velmi nerovnoměrný vývoj v růstu bohatství 
mezi obyvateli po celém světě. Podle zprávy osm 
nejbohatších lidí na světě disponuje bohatstvím 
jako chudší polovina celkové světové populace.

Zpráva Oxfam (organizace sdružující celkem 19 ne-
vládních institucí z 90 zemí světa) svými závěry na-
vazuje na některé dřívější zjištění jiných světových 
organizací, jako např. Světového ekonomického 
fóra, které před čtyřmi lety vyjádřilo obavu z ros-
toucí ekonomické nerovnosti mezi lidmi, když právě 
ji identifikovalo jako nejvážnější hrozbu pro sociál-
ní stabilitu do budoucna. Přes veškeré sliby různých 
světových lídrů a organizací se od té doby propast 
ještě prohloubila. Barack Obama v září 2016 při 
svém projevu v  Generálním shromáždění OSN 
dokonce prohlásil, že nejbohatší jedno procento 
populace vlastní větší majetek než zbylých 99 %.

Některá čísla obsažená ve zprávě jsou rovněž velmi 
alarmující: během příštích dvaceti let bude nejbo-
hatších 500 lidí držet majetek ve vyšší hodnotě než 
je nynější celkové HDP druhé nejlidnatější země na 
světě Indie, příjmy nejchudších deseti procent popu-
lace se mezi lety 1988 a 2011 zvýšily pouze o necelé tři 
dolary ročně, zatímco příjem nejbohatšího jednoho 
procenta obyvatel se za tu dobu zvýšil 182 krát. Ve 
Spojených státech pak příjem „spodních“ 50 % ne-
vzrostl vůbec, zatímco příjmy nejbohatšího jednoho 
procenta obyvatel vzrostly o 300 %.

Tato čísla jsou o to více znepokojující, že ke zvyšo-
vání nerovnosti dochází stále rychleji. Podle Oxfam 
International existuje více důvodů tohoto trendu, 
jako nejzávaznější se však podle organizace jeví 
jednání nadnárodních korporací, které dlouhodobě 
využívají nastavená ekonomická pravidla k maxi-
malizaci zisku, což tento trend neustále zhoršuje. 
Takto nastavená pravidla navíc vedou ke vzrůstu 
nespokojenosti ve společnosti a k vzestupu radi-
kálních hnutí.

Proti pokračování tohoto trendu tak organizace 
navrhla opatření, jejichž souhrn představila pod 
názvem Ekonomika pro 99 %. Jak již název doku-

mentu napovídá, jedná se o požadavek, aby svě-
tová ekonomika byla nastavena k užitku 99 % lidí 
a nikoliv ku prospěchu jednoho procenta. Světová 
ekonomika by tak měla vytvořit spravedlivější pro-
středí, které zajistí celosvětově rovnoměrný přístup 
k rostoucímu světovému bohatství, ať už se jedná 
o obyvatele Severní Ameriky či Afriky. Trhy tak 
dle těchto principů musí být usměrňovány tak, aby 
sloužily všem.

Tyto principy tzv. human economy (lidské ekonomi-
ky) pak Oxfam International shrnul do celkem osmi 
hlavních bodů, kterými se mají vlády všech států 
řídit: (1) vlády mají pracovat v zájmu 99 % svých 
obyvatel, (2) vlády spolu mají spolupracovat, nikoliv 
soutěžit, (3) firmy a společnosti mají pracovat pro 
blaho všech, (4) bohatí mají větší měrou přispívat 
k narovnávání rozdílů ve společnosti a vlády by 
svou politikou neměly bohatší vrstvy společnosti 
zvýhodňovat proti ostatním, (5) ekonomika má ctít 

Protestující proti vzrůstající příjmové nerovnosti [1]
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rovnoprávné postavení žen a mužů, (6) technologie 
mají být využívány ku prospěchu 99 % lidí, (7) ekono-
mika se má v čím dál vyšší míře opírat o obnovitelné 
zdroje energie, (8) hodnocení a měření pokroku 
by se mělo dít i jinými mechanismy, než jen podle 
růstu HDP. 

Všechny výše uvedené  požadavky jsou v současnos-
ti pouze vágně formulované, avšak podle Oxfamu 
by se měly stát opěrnými body na cestě k mnohem 
rovnoměrnějšímu a spravedlivejšímu rozdělování zis-
ků, které společnosti plynou z hospodářského růstu. 
Otázkou však zůstává, jak tyto obecné principy apli-
kovat v praxi a zda může být taková aplikace úspěšná.

Zdroje

Business and Human Rights Resource Centre. Low 

wages & corporate tax avoidance contribute to glo-
bal income inequality, according to Oxfam report. 
16. ledna 2017 (https://www.business-humanrights.
org/en/low-wages-corporate-tax-avoidance-contri-
bute-to-global-income-inequality-according-to-ox-
fam-report).

Oxfam International. It’s time to build a human eco-
nomy that benefits everyone, not just the privile-
ged few. 15. ledna 2017 (https://www.oxfam.org/
sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-
-economy-for-99-percent-160117-en.pdf).

Fotografie

[1] Protestující proti vzrůstající příjmové nerovnosti, 
autor: Victorgrigas, zdroj: Wikimedia Commons, 
CC-BY-3.0

[2] Protest proti dopadům nerovnosti, autor: ItzaFi-
neDay, CC BY 2.0

Protest proti dopadům nerovnosti [2]
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Nezákonnost odposlechů v kauze 
Davida Ratha 

Michal Oščipovský

Pražský vrchní soud v odůvodnění svého říjnového 
rozhodnutí v kauze týkající se bývalého středočes-
kého hejtmana Davida Ratha uvedl, že důvodem 
pro zrušení verdiktu krajského soudu bylo nezá-
konné využití odposlechů v přípravném řízení.  

Bývalý středočeský hejtman a poslanec MUDr. Da-
vid Rath byl s několika dalšími osobami krajským 
soudem obviněn z jednání ovlivňující přijetí veřej-
ných zakázek a z přijímání úplatků. Za tento čin, 
kterého se měl údajně dopustit v roce 2012, mu byl 
vyměřen trest nepodmíněného odnětí svobody ve 
výši osmi let a šesti měsíců a propadnutí majetku 
ve výši dvaceti miliónů korun. Po vynesení verdik-
tu se všichni obžalovaní v kauze, která mimo jiné 
zahrnovala i bývalého poslance ODS Pavla Kotta, 
odvolali k soudu vyšší instance. 

Poukázáno bylo zejména na procesní vady v pří-
pravném řízení ze strany státního zastupitelství, 
přičemž byla „vytažena i karta“ místní nepřísluš-
nosti okresního soudu v Ústí nad Labem ve vztahu 
k lokalitě, kde k trestné činnosti mělo docházet. 
Přestože tento argument nebyl základem pro ver-
dikt vrchního soudu, ke zrušení rozhodnutí stejně 
došlo z důvodu nezákonnosti odposlechů coby dů-
kazního materiálu. Případem se tak bude znovu 
zabývat krajský soud.

Podle odůvodnění verdiktu rozsudek krajského 
soudu obsahuje chyby uvedené v ustanovení § 258 
odst. 1 písm. a), b), c) trestního řádu,[1] hlavním 
problémem přitom podle soudce Petra Zelenky, kte-
rý odůvodnění vypracoval, bylo, že okresní soud 
dostatečně neodůvodnil povolení využití odposle-
chů a nekriticky přijal argumentaci státního zastu-
pitelství. Proti tomuto vyjádření se ovšem kriticky 
ohradila státní zástupkyně Lenka Bradáčová, která 
ve svém prohlášení hodnotí rozhodnutí soudu jako 
přehnaně formalistické a navíc nekonzistentní s do-
savadní praxí Vrchního soudu, což podle ní vážně 
narušuje princip předvídatelnosti aplikace práva.[2] 
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Obdobně hovoří i současný ministr spravedlnosti 
Robert Pelikán, který v rozhovoru pro Lidové no-
viny uvedl, že není přesvědčen, zda skutečně do-
šlo k pochybení ze strany okresního soudu, který 
použití odposlechů schválil, a dodal, že soud má 
v této fázi případu, kdy žádné důkazy v podstatě 
ještě neexistují, jen omezené možnosti, jak využití 
takových metod vyšetřování odůvodnit. Rovněž se 
podle něj do této doby jednalo o běžnou praxi.[3]

Obdobnou argumentaci zastává i senátor a předse-
da správní rady Transparency International Václav 
Láska. Podle něj se rovněž v případě schválení ná-
vrhu na využití odposlechů jednalo o zcela běžnou 
praxi. V některých případech (a tento k nim logicky 
patřit mohl) se přitom jedná o jediný možný nástroj 
dokázání viny. Výrok Vrchního soudu v Praze je 
nešťastný právě z toho důvodu, že se jím mohou 
při budoucím rozhodování o schvalování nasazení 
odposlechů obecné soudy řídit.[4] I přesto, že nasa-
zení odposlouchávacích zařízení koliduje s právem 

Odposlechy Davida Ratha byly nezákonné [1]

4) Česká republika a lidská práva
 Připravili Adam Blisa a Ladislav Vyhnánek
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na soukromí a otázka jejich využití je tak značně 
citlivá, dosavadní praxe byla podle senátora v pod-
statě bezproblémová. 

I po vynesení verdiktu znemožňujícího využití od-
poslechů v novém řízení před krajským soudem 
není odpověď na otázku, zdali se případ Davida 
Ratha a dalších obžalovaných ocitl znovu na „star-
tovní čáře“, zcela jednoznačná. Vše bude záležet na 
rozhodnutí Nejvyššího soudu, ke kterému podle 
svého vlastního vyjádření podá ministr spravedl-
nosti stížnost. Pokud soud jeho stížnosti vyhoví, 
tak při opětovném projednávání případu na krajské 
úrovni by soud nemusel zohlednit verdikt vrchního 
soudu o nezákonnosti odposlechů. 

Poznámky

[1] Usnesení Vrchního soudu v Praze. 17. 10. 2016 
(http://www.ceska-justice.cz/wp-content/uplo-
ads/2016/12/Rath_VS_171016.pdf). 

[2] Vrchní státní zastupitelství v Praze. „Tiskové pro-
hlášení Vrchního státního zastupitelství v Praze 
k rozhodnutí Vrchního soudu v Praze v trestní 
věci obž. MUDr. Davida Ratha a spol.“ 19. 12. 2016. 
(http://portal.justice.cz/justice2/soud/soud.
aspx?o=205&j=215&k=6520&d=351829)   

[3] Lidové noviny. „Pelikán: Argumenty soudu 
v kauze Rath jsou absurdní, verdikt porušuje 
zákon.“ 21. 12. 2016. (http://www.lidovky.cz/
pelikan-argumenty-soudu-v-kauze-rath-jsou-ab-
surdni-verdikt-porusuje-zakon-16d-/zpravy-domov.
aspx?c=A161221_165738_ln_domov_ele).

[4] Lidové noviny. „Láska: Odmítnutí odposlechů 
v kauze Rath je skandální a odporuje dosavad-
ní praxi“ (http://www.lidovky.cz/rozhodnuti-
-vrchniho-soudu-je-skandalni-a-v-rozporu-s-
-dosavadni-soudni-praxi-1vh-/zpravy-domov.
aspx?c=A161220_103556_ln_domov_ele). 

Fotografie

[1] Odposlechy Davida Ratha byly nezákonné, autor: 
BlickPixel, Public Domain.

[2] Vrchní soud v Praze, Autor: ŠJů, zdroj: Wikimedia 
Commons, CC-BY-SA-3.0.

[2] MUDr. David Rath, Autor: Poslanecká sněmovna 
Parlamentu ČR, Public Domain.

Vrchní soud v Praze [2]

MUDr. David Rath [3]



Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaCi

33

Nový pohled na zajišťování dětí  
cizinců

Šárka Dušková

V souvislosti s migrační situací v Evropě se za-
jištění cizinců v České republice stalo častým té-
matem kritiky českých i mezinárodních orgánů 
na ochranu lidských práv. Nejkontroverznějším 
tématem je přitom zajišťování nezletilých, kterým 
podle mezinárodního práva jako zranitelné sku-
pině přísluší zvláštní ochrana. 

Zajišťování migrujících rodin bylo tématem přezku-
mu Evropského soudu pro lidská práva již mnoho-
krát, a byť judikatura doznala jistého vývoje, Soud 
stále ponechával jistý prostor pro uvážení státu 
a zajištění dětí společně s rodinami za jistých pod-
mínek připouštěl. Evropský soud pro lidská práva 
se k možnosti zajistit také nezletilé cizince výrazně 
vyjádřil naposledy letos červenci. Podle nové judi-
katury je zajištění dětí cizinců téměř vždy v rozporu 
s čl. 3 Evropské úmluvy.

V  případě Saadi proti Spojenému království  
(č. 13229/03, 29. 1. 2008) Evropský soud pro lidská 
práva pouze zdůraznil, že podmínky případné de-
tence by měly být přiměřené potřebám dětí. V roz-
sudcích Mubilanzila Mayeke a Kaniki Mitunga proti 
Belgii (č. 13178/03, 12. 10. 2006) a Muskhadzhiyeva 
a další proti Belgii (č. 41442/07, 19. 1. 2010) již Soud 
shledal ve vtahu k dětem porušení čl. 3 Evropské 
úmluvy (zákaz nelidského zacházení) zejména z dů-
vodu materiálních a jiných podmínek v zařízení.

Podmínky pro pobyt dětí v zařízení se totiž nijak 
nelišily od podmínek pro pobyt dospělých. Také 
děti byly pod neustálým dohledem policie, panoval 
všudypřítomný stres a násilí, zařízení bylo přeplně-
né se špatnými hygienickými podmínkami, téměř 
bez soukromí. Vybavení na ubytovacím zařízení 
bylo pro děti nebezpečné a nebyly tam také téměř 
žádné aktivity, které by děti zaměstnávaly. V obou 
případech proti Belgii děti vykazovaly vážné psy-
chické a psychosomatické symptomy v důsledku 
traumatického pobytu v detenčním zařízení.  

Závažnost porušení práv tak soud hodnotil zejmé-
na ve vztahu k podmínkám v zajišťovacích zaříze-
ních. V rozsudku Popov proti Francii (č. 39472/07 
a 39474/07, 19. 1. 2012) kdy rodina byla ubytována 

zvlášť v podmínkách přátelštějších dětem, Soud ne-
shledal porušení čl. 3 Evropské úmluvy. Přesto však 
zajištění kvalifikoval jako porušující čl. 8 Evropské 
úmluvy ve vztahu k celé rodině. Malý krok dále 
Soud učinil také v případě Tarakhel proti Švýcarsku  
(č. 29217/12, 4. 11. 2014) ve kterém zdůraznil, že 
pokud v detenci skončí také dítě, potřeby a nejlepší 
zájem tohoto nezletilého často převáží nad zájmem 
státu na zajištění cizince, a to bez ohledu na to, zda je 
dítě formálně zajištěno nebo jen „ubytováno“ s rodiči. 

Pohled dalších institucí

Drobný vývoj judikatury Soudu se zřejmě udál také 
pod vlivem dalších mezinárodních orgánů, které 
posledních několik let zajišťování migrujících dětí 
silně kritizují. Komisař Rady Evropy pro lidská 
práva Thomas Hammarberg již v roce 2010 zdů-
razňoval, že žádní nezletilí cizinci by neměli být 
vystavováni podmínkám v zajišťovacích detencích. 
Fakt, že dospělí cizinci při sobě mají závislé nezle-
tilé, o které pečují a kterých by se situace zajištění 
přímo dotkla, musí být chápán také jako důvod 
nezajistit dospělého.[1]

Ženy a děti ze Sýrie [1]
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Výbor Rady Evropy proti mučení (CPT) ve svém 
posledním doporučení České republice zdůraznil, 
že zajištění dětí je možné ospravedlnit jen zříd-
kakdy. Primárním důvodem případného zajištění 
dítěte přitom podle CPT nemůže být nedostatek 
pobytového statusu.[2]

Výbor OSN pro práva dětí se k zajišťování nezleti-
lých také vyjadřuje pravidelně, a to zejména s důra-
zem na čl. 3 Úmluvy o právech dítěte.[4] Podle Vý-
boru by děti neměly být podrobovány represivním 
opatřením z důvodu migrace svých rodičů. Jejich 
zajištění v důsledku pobytového statusu rodičů za-
kládá porušení jejich práv, je tedy vždy v rozporu 
s jejich nejlepším zájmem.[4] Přímo ve vztahu k si-
tuaci v detenčním zařízení Bělá-Jezová Výbor OSN 
pro práva dítěte zdůraznil, že materiální podmínky 
detenčního zařízení v Bělé-Jezové neumožňují, aby 
do nich byly umisťovány děti.[5, 6]

Zvláštní zpravodaj OSN proti mučení Juan Mendéz 
také v loňském roce zdůraznil, že zbavení osobní svo-
body není v kontextu imigrační detence nikdy opat-
řením, které by bylo v souladu s nejlepším zájmem 
dítěte. Vyzval zároveň, aby státy praxi zbavování 
osobní svobody dětí z důvodu pobytového statusu 
jejich nebo jejich rodičů okamžitě ukončily.[7]

Nejnovější judikatura Evropského soudu pro lid-
ská práva

V posledních rozsudcích proti Francii z 12. července 
2016 [8] se Soud přiblížil tomuto standardu nasta-
venému Výbory OSN a Rady Evropy. Poprvé tak 
dovodil, že i pokud je zařízení co do podmínek ade-
kvátně uzpůsobené pobytu rodin s dětmi, detence 
samotná v dětech vyvolává stres, tíseň a psychic-
ký neklid, který vzhledem k jejich nízkému věku 
a často dlouhému trvání detence dosahuje intenzi-
ty potřebné pro překročení hranice čl. 3 Evropské 
úmluvy. V případě R.M. a ostatní proti Francii přitom 
bylo porušení čl. 3 dovozeno ve vztahu k detenci 
trvající sedm dní.

Soud zdůraznil nejen to, že detence je přijatelná jen 
jako poslední prostředek v případě, kdy jiné skuteč-
ně nelze využít. Nastavením zmíněných standardů 
zároveň de facto říká, že zajištění rodin s dětmi již 
zpravidla ve světle Evropské úmluvy odůvodnitelné 
nebude. Také České republice Soud v tomto ohle-
du vyslal velmi nedávno zprávu, když předběžným 
opatřením nařídil propuštění tříčlenné rodiny s tě-

hotnou matkou z detence v Bělé-Jezové a zároveň stá-
tu uložil zajistit rodině jiné přiměřené ubytování.[9]

Zdroje

[1] Thomas Hammarberg, Komisař Rady Evropy pro 
lidská práva. 2010. Criminalisation of Migration 
in Europe: Human Rights Implications. Štras-
burg, (https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&i-
d=1579605&direct=true).

[2] Latif HÜSEYNOV, Prezident Výboru Rady Ev-
ropy proti mučení. 2011. Detention of irregular 
migrants: CPT standards. Příspěvek na konferenci 
Evropské agentury pro základní práva. (http://fra.
europa.eu/fraWebsite/frc2011/docs/Latif-Husey-
nov-FRA-Conference-2011.pdf).

[3] Pinheiro, P. S. (Independent Expert). 2006. United 
Nations Secretary-General’s Study on Violence 
against Children, World report on violence against 
children, s. 183. (http://www.unhcr.org/publicati-
ons/legal/3d4f91cf4/guidelines-policies-procedures-
-dealing-unaccompanied-children-seeking-asylum.
html); dále Obecný komentář Výboru OSN pro lid-
ská práva č. 35, 2014, OSN dok. CCPR/C/GC/35.

[4] Závěrečné hodnocení České republiky Výborem 
OSN pro práva dítěte, 2003, OSN dok.  CR-
C/C/15/Add.20, odst. 57.

[5] Závěrečné hodnocení České republiky Výborem 
OSN pro práva dítěte, 2011, OSN dok.  CRC/C/
CZE/CO/3-4, odst. 63-64.

[6] Ke stejnému závěru došla Veřejná ochránkyně 
práv ve svých šetřeních z srpna a října 2015. ( 
http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/
ochrana_osob/ZARIZENI/Zarizeni_pro_cizin-
ce/2015-rijen-Bela-Jezova-ZZ_vyhodnoceni.pdf); 
(http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/
ochrana_osob/ZARIZENI/Zarizeni_pro_cizin-
ce/2015-srpen-Bela-Jezova-ZZ.pdf).

[7] MENDEZ, Juan. Zpráva Speciálního zpravodaje 
OSN proti mučení ze dne 5. 3. 2015, OSN dok. A/
HRC/28/68, odst. 51-52.

[8] A. B. a ostatní proti Francii, stížnost č. 11593/12, A. 
M. a ostatní proti Francii, stížnost č. 24587/12, R. 
M. a ostatní proti Francii, stížnost č. 33201/11, R. 
K. a ostatní proti Francii, stížnost č. 68264/14, R. 
C. a V. C. proti Francii, stížnost č. 76491/14.

[9] Komunikace Evropského soudu pro lidská práva 
k Organizaci pro pomoc uprchlíkům ze dne 21. 10. 
2016, č. 61025/16.

 
Fotografie

[1] Ženy a děti ze Sýrie, Mstyslav Chernov, Wikimedia 
Commons, CC BY 4.0.



Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaCi

35

Přehled aktuálních odborných  
článků o lidských právech

Jan Polášek

Vnitorstátní právo

Blažková, K.: Právo na efektivní vyšetřování: dochází 
na třetím ústavním soudu k výrazné změně  
v koncepci ochrany základních práv?  
Jurisprudence 5/2016

Grochová, M.: Omezení přístupu k právnímu rodičov-
ství z důvodu uzavření registrovaného partnerství. 
Právní rozhledy 1/2017

Kozubík, J., Wintr, J.: Ústavní soudy a práva gayů 
a leseb – veřejné mínění jako determinant rozhod-
nutí soudů? Jurisprudence 5/2016

Kudrna, J.: K otázce (ne)možnosti omezit svéprávnost 
k výkonu volebního práva. Právní rozhledy 1/2017

Valc, J.: Má opravdu „každý“ právo na život? Časopis 
pro právní vědu a praxi 4/2016, 

Politologie, mezinárodní vztahy, zahraniční politika

Bithymitris, G.: Socio-cultural Aspects of Neo-natio-
nalism in Crisis Contexts: An Empirical Analysis 

of Liminal Workers’ Perceptions in Greece  
(2011-2015). Acta Politologica 1/2017

Mikysková, J.: Z anexe Krymu se stal zamrzlý  
problém. Pomůže nátlak? Mezinárodní politika 
1/2017

Novotná, T.: Institutionalization of Sexual Slavery wi-
thin the ISIS Territory. Mezinárodní politika 1/2017

Piknerová, L.: Fenomén afrického pirátství. Obrana 
a strategie 2/2016

Roothaan, A.: Political and Cultural Identity in the 
Global Postcolony: Postcolonial Thinkers on the 
Racist Enlightenment and the Struggle for Huma-
nity. Acta Politologica 1/2017

Strnad, V.: Prezidentské volby v Bulharsku a vliv  
vnější propagandy. Mezinárodní politika 12/2016

Mezinárodní právo a právo Evropské unie

Kmec, J.: Evropský soud pro lidská práva – září 2016. 
Soudní rozhledy 11-12/2016

Scheu, H. Ch.: Nový rakouský zákon o islámu jako 
vzor pro úpravu vztahů evropské sekulární  
společnosti a muslimských komunit?  
Jurisprudence 5/2016

Říhová, S.: Azylová turistika a právní pojmy týkající 
se migrace. Mezinárodní politika 12/2016

Vláčil, J.: Soudní dvůr EU – září 2016. Soudní rozhle-
dy 11-12/2016

Monitoring lidskoprávních publikací

aktuálně ze světa lidskýCh práv
sledujte náš Facebookový profil:

www.facebook.com/Centrumlidskaprava

www.facebook.com/Centrumlidskaprava


Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaCi

36

2) Evropský systém ochrany LP

Vedoucí sekce:

Hubert Smekal, Ph.D.

Hubert vystudoval právo a  evropskou 
integraci, působí na FSS MU. Akademický rok 
2010-2011 strávil jako držitel Fulbrightova stipen-
dia výzkumem judicializace na UC Berkeley. V létě 
přednáší na Shandong University v Číně; člen Rady 
vlády pro lidská práva. Zabývá se především pro-
blematikou evropského práva a lidských práv a také 
fenoménem judicializace mezinárodní politiky.

Mgr. Martina Grochová 

Martina vystudovala právo na PrF MU, 
kde pokračuje v doktorskému studiu ústavního prá-
va. Zaměřuje se zejména na oblast práv dětí a pří-
stupu k rodičovství. Působí jako asistentka soudce 
Nejvyššího soudu.

Stážisté:

Mgr. Kateřina Šimonová: Vystudovala Právnickou 
fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Aktuálně 
dokončuje svoji rigorózní práci na PF UK v Praze 
a působí jako poradce na Ústavním soudu. Zamě-
řuje se především na azylové právo, problematiku 
diskriminace, ale i na lidská práva obecně.

Mgr. Jan Polášek: Jan vystudoval právo na Právnic-
ké fakultě MU. Zajímají jej lidská práva, právo ži-
votního prostředí a hory. 

Mgr. Martin Dominik: Absolvoval Právnickou fa-
kultu v  Brně a  nyní studuje Filozofii. Zajímá se 
o teorii práva, obecnou aplikaci lidských práv a je-
jich vliv ve společnosti.

Mgr. Lenka Vavrušová: Lenka vystudovala právo 
na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Zde 
pokračuje v  doktorském studiu ústavního práva 
a působí jako asistentka soudce Nejvyššího soudu.

1) Mezinárodní trestní spravedlnost

Vedoucí sekce:

Mgr. et Mgr. Linda Janků

Linda vystudovala právo, mezinárodní vzta-
hy a evropská studia. Působí jako právnička v Kan-
celáři veřejného ochránce práv a vyučuje na PrF MU. 
Specializuje se na uprchlické a migrační právo a me-
zinárodní ochranu lidských práv. Je členkou Výboru 
pro práva cizinců Rady vlády pro lidská práva.

JUDr. Ing. Jan Lhotský, Ph.D.

Vystudoval právo a ekonomii, poté pokra-
čoval v doktorském studiu mezinárodního práva. 
Pracoval v advokacii i v právním oddělení Evropské 
služby pro vnější činnost v Bruselu, jež je zodopo-
vědná za vnější vztahy EU. V rámci mezinárodní-
ho práva se specializuje především na lidská práva 
a mezinárodní trestní právo.

Stážisté:

Mgr. Katarína Hukelová: Je absolventkou Právnic-
kej fakulty BVŠP v Bratislave. Po skončení štúdií 
pracovala ako advokátska koncipientka a  neskôr 
ako právnička v  mimovládnej organizácii Trans-
parency International Slovensko. V súčasnosti pô-
sobí ako generálna štátna radkyňa Ministerstva 
spravodlivosti SR. 

Bc. Klára Jančušková: Klára vystudovala speciální 
pedagogiku a nyní pokračuje studiem práv na PrF 
MU. Mezi její oblasti zájmu patří trestní, rodinné, 
ústavní a mezinárodní právo. 

Petr Pospíšil: Petr studuje práva a mezinárodní teri-
toriální studia na Univerzitě Karlově. Ve středu jeho 
zájmu jsou trestní právo, mezinárodní a evropské 
mechanismy ochrany lidských práv a evropské in-
stitucionální a bezpečnostní otázky. Působí jako re-
daktor informačního portálu Euroskop.

Mgr. Helena Kopecká: Absolvovala Právnickou fa-
kultu Univerzity Karlovy. Pracuje jako právnička 
v Organizaci pro pomoc uprchlíkům a  chystá se 
na stáž pro Zvláštní senáty soudů v Kambodže.

Redakce Bulletinu
Editor: Jan Lhotský
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4) Česká republika a lidská práva

Vedoucí sekce:

Mgr. Adam Blisa 

Vystudoval právo na Masarykově univer-
zitě, kde pokračuje v doktorském studiu ústavní-
ho práva. Působí na Ústavu pro otázky soudnictví 
a jako asistent soudce Nejvyššího správního soudu.

JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M. 

Ladislav je ústavní právník. Práva vystu-
doval nejprve v Brně. Poté, inspirován svými kama-
rády Hubertem a Lukášem, absolvoval s podporou 
Fulbrightovy nadace i NYU School of Law. V sou-
časné době působí jako odborný asistent na PrF MU 
a zároveň je asistentem soudce Ústavního soudu.

Stážisté:

Kamila Abbasi: Kamila je doktorandkou právnické 
fakulty MU a asistentkou soudce Nejvyššího správ-
ního soudu. Specializuje se na trolling a nábožen-
ské symboly ve veřejném prostoru.

Mgr. Bc. Šárka Dušková: Šárka pracuje jako právnička 
v neziskovém sektoru, kde se zaměřuje na práva dětí, 
osob s postižením a rovné zacházení. Je členka Výbo-
ru pro práva dítěte Rady vlády pro lidská práva.

Mgr. Michal Oščipovský: Absolvoval obor politolo-
gie na FSS MU. Těžištěm jeho zájmu jsou nedemo-
kratické režimy 20. století.  

3) Mezinárodní politika, byznys a LP

Vedoucí sekce:

Mgr. Lukáš Hoder LL.M.

Vystudoval právo a mezinárodní vztahy 
na Masarykově univerzitě a jako Fulbright Scho-
lar mezinárodní právo na Georgetown University 
(LL.M.). Působí v advokacii. Je autorem monogra-
fie Transatlantické vztahy v době krize (MUNI Press 
2009) a textů na téma náhrady škody v investiční 
arbitráži.

Mgr. Josef Kovařík

Josef vystudoval obor Mezinárodní vzta-
hy na FSS MU a nyní studuje Regionální rozvoj 
na Ekonomicko-správní fakultě MU. Jeho okruh 
zájmů je poměrně široký, avšak nejvíce se věnuje 
otázkám mezinárodní politické ekonomie a globál-
ní rozvojové politice. Mezi jeho zájmy patří historie, 
literatura, filmy a sport. 

Stážisté:

Marek Jahn: Marek je absolventem bakalářského 
programu bezpečnostních studií a  evropských 
studií na FSS MU. Jeho oblastí zájmu jsou mírová 
studia, transformace režimů a řešení konfliktů.

Lucie Janotová: Lucie studuje mezinárodní vztahy 
a evropská studia na FSS MU. Její hlavní oblastí 
zájmu je teorie demokratizace, tranzice autoritář-
ských režimů a koncept nenásilného odporu.
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