
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

nový Bulletin začínáme rozhovorem s Pavlem     
Zemanem, který se za Českou republiku uchází 
o pozici soudce Mezinárodního trestního soudu 
v Haagu. Proč se tak rozhodl? V čem považuje      
působení soudu za úspěšné a v čem naopak niko-
liv? Jak by k jeho fungování chtěl přispět? A jak 
se dívá na potřebu vyšetřování zločinů, ke kterým 
dochází na Ukrajině?

V sekci Mezinárodní trestní spravedlnost zůsta-
ne Dagmar Matúšů u tématu ruské agrese vůči    
Ukrajině a na jejím území páchaným zločinům. 
Zaměřuje se nejen na to, jak ukrajinské orgány 
zločiny vyšetřují, ale také na postup Mezinárod-
ního trestního soudu a vnitrostátní vyšetřování                   
v jednotlivých státech. 

Jana Vidláková z evropské sekce se věnuje stano-
visku generální advokátky Soudního dvora EU, 
podle které sexuální orientace nesmí být důvodem 

pro neuzavření smlouvy s osobou samostatně vý-
dělečně činnou.

V sekci Mezinárodní politika, byznys a lidská prá-
va se Ondřej Kaška zaměřuje na mistrovství světa 
ve fotbale, které na konci tohoto roku proběhne     
v Kataru. Příspěvek upozorňuje na dlouholeté 
porušování práv pracovníků podílejících se na            
výstavbě sportovišť.

Dominika Šudová z české sekce pojednává o roz-
sudku Evropského soudu pro lidská práva proti 
České republice, v rámci kterého shledal porušení 
a vyjádřil se k pravidlům obsazování senátů v rám-
ci kárného řízení ve věcech soudců, státních zá-
stupců a exekutorů, které probíhá před Nejvyšším        
správním soudem.

Hezký podzim Vám přeje

Jan Lhotský 
Editor Bulletinu lidských práv  
Vedoucí Centra pro lidská práva a demokracii
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Rozhovor s Pavlem Zemanem: V Haagu 
bych chtěl přispět ke kvalitnímu začátku 
trestních řízení

      
Jan Lhotský

Bývalý nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman            
se uchází o pozici soudce Mezinárodního          
trestního soudu. Česká republika jej vybrala 
jako kandidáta, kterého bude pro tuto pozici na 
volbě v prosinci tohoto roku podporovat. Co jej 
k rozhodnutí vedlo? A jak vidí svoji případnou 
roli u haagského soudu?

V jaké souvislosti jste se poprvé začal zajímat 
o činnost Mezinárodního trestního soudu?

To bylo v roce 2004, když jsem nastoupil do Euro-
justu v Haagu. V jedné části budovy tehdy sídlil 
MTS, my jako Eurojust jsme s ním sousedili, tak-
že jsme se pochopitelně často se soudci potkávali 
na chodbě apod. Tehdy jsem se čistě ze zvědavosti 
o Soud začal zajímat.

Za jakých okolností jste se rozhodl kandidovat na 
soudce této instituce? Proč Vás práce v ní zaujala?

Je nutno říct, že já jsem celý život jakožto státní 
zástupce ze své podstaty trestní právník. Měl jsem 
sice několik odboček, ale vždy jsem se pohyboval 
v trestním právu. První odbočka byla z klasického 
trestního práva k mezinárodní justiční spolupráci 
při mém nástupu na Nejvyšší státní zastupitelství. 
V tom jsem pokračoval i v rámci svého působení 
v Eurojustu. Z pozice Nejvyššího státního zástup-
ce jsem se věnoval celému právnímu spektru, ale 
přirozeně je trestní právo státnímu zastupitelství 
nejbližší. K MTS mě to táhne, jelikož tam se s trest-
ním právem pracuje v té nejčistší formě, jedná se 
pouze o souzení trestních věcí.

Zároveň se mi líbí systém Mezinárodního trestního 
soudu. Je to mezinárodní instituce, která v sobě 
zahrnuje na jedné straně prokuraturu, na druhé 
soud. V soudní části mě profesně zajímá stadium 
přípravného řízení, kterému se jako státní zástupce 
celoživotně věnuji. Když jsem se dozvěděl o vypsání 
výběrového řízení, začal jsem o tom vážně přemýš-
let. Přiznám se, že jedním z důvodů je i skutečnost, 
že Česká republika měla v minulosti na MTS svého 

soudce, pana doktora Fremra, který tam zanechal 
výraznou a velmi pozitivní stopu. To jsem vzal jako 
výzvu a rozhodl se to zkusit.

Jak probíhalo národní výběrové řízení?

To je organizované Ministerstvem zahraničních 
věcí. Členy výběrové komise jsou předsedové Nej-
vyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a Ústav-
ního soudu, ale i Nejvyšší státní zástupce a další. 
Schůzka trvala přibližně hodinu, kdy jsme disku-
tovali především fungování a směřování Soudu.

Za úspěch Soudu považuji i zprošťující rozsudky

Když se podíváte na fungování Mezinárodního 
trestního soudu za dvě dekády od jeho vzniku, 
považujete jej za úspěšnou instituci?

Ano, nicméně si myslím, že by po dvaceti letech 
své činnosti mohl mít sjednocené některé postupy. 
Když se podíváme na fungování Soudu, je evident-
ní, že to tak vždy není. 

Pavel Zeman [1]
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Jak to myslíte? V čem konkrétně vidíte největší 
nedostatky fungování soudu?

Jelikož se jedná o mezinárodní instituci založenou 
na základě mezinárodní smlouvy, je jasné, že určitá 
pravidla fungování nemohou být natolik konkrétní, 
jako jsou například v našem trestním řádu. Právě 
zde vidím určitý prostor pro zlepšení.

Mám-li to shrnout, Mezinárodnímu trestnímu     
soudu podle mě chybí něco na způsob jednotné 
kuchařky, podle které se bude postupovat v urči-
tých situacích. Dosud není sjednocený způsob od-
škodňování obětí. Mám za to, že přetrvává i otázka, 
jestli se na začátku řízení má rozhodovat o přípust-
nosti důkazů, nebo se s tím má Soud vypořádat až 
v rozsudku. To si myslím, že jsou věci, které by po 
dvaceti letech mohly být zřejmé.

Vybudovat úspěšnou mezinárodní instituci, která je 
nadána pravomocí rozhodovat o lidských osudech, 
určitě není jednoduché. Soud si je svých nedostatků 
ostatně vědom sám – za pozornost stojí review report 
nezávislých expertů o fungování MTS, který vyšel 
zhruba před rokem a je velmi kvalitní.

Co naopak považujete za největší dosavadní     
úspěchy soudu?

Bude to možná znít paradoxně, ale za největší 
úspěch považuji zprošťující rozsudky. Jsme zvyklí 
často poměřovat efektivitu justice podle toho, kolik 
vyřeší sporů a kolik odsoudí lidí, a méně častěji 
podle toho, jakým způsobem to udělá. Velmi pozi-
tivně hodnotím, když je Soud schopen obžalované-
ho zprostit viny např. pro nedostatek důkazů, a to 
i v případech zvlášť choulostivých. Tak Soud ukáže, 
že při rozhodování ctí i lidská práva obviněných.

Čím byste chtěl k jeho fungování z pozice soudce 
především přispět?

Rád bych se v rámci svého působení zaměřil právě 
na přípravné řízení. Je to část soudního procesu, 
ve které musí soudce reagovat pohotově. Musí být 
schopen se relativně rychle seznámit se situací, 
načíst si potřebné dokumenty a na základě toho 
rozhodnout.

Ať děláte cokoliv, pokud zvládnete začátek dobře, 
úspěch se projeví v průběhu. Pokud začnete špat-
ně a uděláte chybu hned ze začátku, bude se vám 

potom opakovaně vracet. Pokud bych byl zvolen, 
rád bych přispíval ke kvalitní činnosti Soudu právě 
v počátečních fázích vyšetřování, jelikož tam s mým 
profilem odvedu nejvíc práce. Navíc mi to osobně 
přijde takové živější.

Naučil jsem se o věcech pochybovat

Jaké vnímáte největší rozdíly mezi Vaší dosavadní 
rolí jako žalobce a možnou budoucí rolí soudce? 
V čem byste muset změnit či upravit své vnímání 
a způsob práce?

Po těch letech zkušeností, které jsem nasbíral přes 
různé úrovně státního zastupitelství, by byla úpra-
va spíš menší. S přibývající zkušeností, a možná 
i věkem, jsem se naučil o věcech pochybovat. To si 
myslím je velice dobrá vlastnost pro někoho, kdo 
rozhoduje o lidských osudech. Nevzít to, co vám 
předkládá jedna nebo druhá strana jako samozřej-
most, ale podrobit to zkoumání. Zvážit, jestli je 
předkládaný důkaz získaný legální cestou, jestli je 
opravdu věrohodný apod.

Proto si nemyslím, že bych musel v roli soudce něja-
kým zásadním způsobem měnit způsob svojí práce.

Hlavní budova Mezinárodního trestního soudu [2]



BULLETIN LIDSKÝCH PRÁV

5

CENTRUM PRO LIDSKÁ PRÁVA A DEMOKRACII

MTS ještě nikdy nesoudil agresi – myslíte si, že 
je ve vhodné pozici, aby tak v budoucnu činil, 
nebo by se měl věnovat spíše válečným zločinům, 
zločinům proti lidskosti a genocidě?

Nehovořil bych o vhodné či nevhodné pozici. Řím-
ský statut po doplnění zkrátka zločin agrese obsa-
huje, tedy tento zločin spadá do jeho kompetence. 
Jestliže někdy v budoucnu taková situace nastane, 
Soud se jí proto musí zabývat, pokud daný stát k do-
datku o agresi přistoupil.

Bylo by dobré uvažovat o vytvoření speciálního 
mezinárodního soudu, který by se věnoval zločinu 
agrese na Ukrajině?

Nerad bych se konkrétněji vyjadřoval ke konfliktu 
na Ukrajině, resp. k válce – nazývejme to pravým 
jménem. Není vyloučeno, že v budoucnu by se v ně-
jaké formě tento případ mohl objevit před MTS a já 
bych se nerad diskvalifikoval z rozhodování o něm 
v případě, že bych byl opravdu zvolen.

Nicméně řeknu k tomu jednu věc. Když se podíváte 
na situace doposud řešené jak u MTS, tak u mezi-
národních trestních tribunálů (Mezinárodní trest-
ní tribunál pro bývalou Jugoslávii, Mezinárodní 
trestní tribunál pro Rwandu, Zvláštní tribunál pro 
Libanon a další) se  jednalo o události, které se ode-
hrály v minulosti a Soud o nich rozhodoval s odstu-
pem několika let. V současné době jsme ve vztahu 
k válce na Ukrajině v jiném postavení. Sledujeme ji 
živě, aniž bychom měli vyšetřeno, co přesně se děje 
a jaké konkrétní zločiny jsou páchány. V současné 
době probíhá sběr důkazů, vytvoření speciálního 
mezinárodního trestního tribunálu tak určitě neu-
blíží alespoň nějaký časový odstup.

Zločiny na Ukrajině by se měly vyšetřovat           
primárně vnitrostátně

Kde si myslíte, že by měly být především                     
vyšetřovány a stíhány zločiny, ke kterým dochází 
na území Ukrajiny – na Ukrajině, u MTS, nebo 
i v jiných státech?

To záleží na mnoha faktorech. Záleží na tom, o jaké 
zločiny se jedná, jestli státy, které zločiny vyšetřují, 
mají tzv. princip univerzality. Může se to zdát pře-
kvapivé, ale Ukrajina jako stát i přes probíhající 
konflikt funguje. Fungují ukrajinské státní orgá-
ny, mám za to, že i policie, prokuratura a justice. 

Ideálně by proto mělo docházet ke stíhání zločinů 
na místě. 

Uvědomme si, že v souladu s principem komple-
mentarity by MTS měl přijít až jako poslední. Je to 
vlastně jedna ze základních zásad, na které je MTS 
vystaven. I z toho důvodu si myslím, že bychom to 
s vytvořením speciálního trestního tribunálu ne-
měli uspěchat. Jestliže máme stát (Ukrajinu), který 
může vyšetřovat, chce vyšetřovat a vyšetřuje, bylo 
by nesmyslné mu tuto kompetenci upírat.

Kdybyste se stal soudcem MTS, těšil byste se do 
Haagu? Co Vás kromě práce láká k devítiletému 
pobytu v tomto nizozemském městě?

Haag mám osobně rád, strávil jsem tam během prá-
ce v Eurojustu sedm let, takže je to pro mě známé 
prostředí. Za tu dobu jsem si dokonce zvykl i na 
nizozemské počasí, kdy stále prší, je tam větrno a za 
celý rok napočítáte asi pět letních dnů. Jsem člověk, 
který nevydrží dlouho na jednom místě, takže mi 
stěhování určitě nevadí.

Fotografie

[1] Pavel Zeman, zdroj: Pavel Zeman
[2] Hlavní budova MTS. International Criminal Court 2018, autor: 

justflix, 6. srpen 2018, zdroj: Wikimedia Commons, CC BY-SA 
4.0.

[3] Diskutovaným tématem je i postoj MTS k válce na Ukrajině. 
Statue of Lady Justice and flag of Ukraine on red background, 
autor: Marco Verch, 14. únor 2022, zdroj: Flickr, CC BY 2.0.
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Volání po odpovědnosti:                  
Jak pokračuje vyšetřování zločinů 
na Ukrajině?

      
  Dagmar Matúšů

Od invaze ruské armády na Ukrajinu uplynulo 
více než osm měsíců. Již od samého počátku bylo 
mezinárodní společenství svědkem rozsáhlého 
porušování lidských práv – tisíce bezbranných 
civilistů, včetně dětí, bylo zabito, celá města,         
vesnice či nemocnice zdevastovány, miliony 
lidí vyhnány z domovů. Postupně osvobozova-
né oblasti začaly také odhalovat kruté praktiky         
ruských jednotek v podobě mučení či sexuálního 
násilí. Nejen Ukrajina samotná, ale i řada me-
zinárodních orgánů a evropských států začala 
vyšetřovat zločiny, kterých se Rusko v této nevy-
provokované válce dopouští. Jak tato vyšetřování 
postupují a jaké jsou jejich dosavadní výsledky?

Ukrajinská justice v patách ruských válečných 
zločinců

Ukrajina je ve vyšetřování válečných zločinů spá-
chaných na jejím území velmi aktivní. To je logicky 
dáno silnou motivací pohnat jejich pachatele k od-
povědnosti, ale samozřejmě také počtem případů, 
které jsou ukrajinské prokuratuře denně nahla-
šovány.[1] K září 2022 Ukrajina vyšetřovala přes 
35 tisíc případů válečných zločinů, kterých se od 
začátku invaze Rusko údajně dopustilo. Dle ofici-
álních zdrojů si pak tyto zločiny vyžádaly přes 7,5 
tisíc civilních obětí, z toho téměř 800 dětí. Vzhle-
dem k nepřístupnosti některých oblastí stále oku-
povaných ruskými jednotkami se však očekává, že 
skutečný počet obětí, a tedy i možných zločinů, je 
podstatně vyšší.

Před soud mohou být předvedeni pouze ti pachate-
lé, které se podaří identifikovat a následně zadržet. 
Mnoho procesů tak musí být vedeno tzv. in absen-
tia, tedy v nepřítomnosti obžalovaného. Prvním 
ruským vojákem, který osobně stanul před ukra-
jinským soudem, se stal 21letý Vadim Šišimarin. 

6

Ten byl v květnu 2022 odsouzen na doživotí za 
zabití civilisty, jeho trest však byl následně odvo-
lacím soudem snížen na 15 let. Ve stejném měsíci 
byli souzeni také Alexander Bobikin a Alexander 
Ivanov, kteří si před soudem v ukrajinské Poltavě 
vyslechli trest odnětí svobody v délce 11,5 roku za 
„porušení válečných zákonů a zvyklostí“ po vypálení 
raket na civilní oblasti.

Současný generální prokurátor Andriy Kostin uve-
dl, že Ukrajina momentálně upřednostňuje vyšetřo-
vání a stíhání případů, jako jsou ty v osvobozených 
městech Izium a Bucha, kde byly nalezeny stovky 
těl se známkami mučení a jiného násilí, pohřbených 
v masových hrobech. Jednotlivá oddělení odboru 
pro válečné zločiny se pak specializují například 
na případy ostřelování a ničení civilní infrastruk-
tury, masového zabíjení, zločiny agrese, hromadné 

Mezinárodní trestní soud se zapojil do Společného        
vyšetřovacího týmu [1]

1) Mezinárodní trestní spravedlnost
Vedoucí sekce: Jan Lhotský
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deportace, mučení a nově také případy sexuálního 
násilí souvisejícího s válkou.

Vyšetřování na půdě Mezinárodního trestního 
soudu  

Úřad žalobce MTS (Office of the Prosecutor, OTP) za-
hájil vyšetřování situace na Ukrajině již na začátku 
března 2022, tedy krátce poté, co ruský prezident 
nařídil „speciální vojenskou operaci“ na suverén-
ním území Ukrajiny (více viz Bulletin duben 2022, 
s. 9). Celkem 43 členů MTS učinilo oznámení dle   
čl. 14 Římského statutu (tzv. State Party referral) 
a požadovalo zahájení vyšetřování.

V dubnu 2022 učinil MTS přelomový krok a vů-
bec poprvé se zapojil do Společného vyšetřovací-
ho týmu (Joint Investigation Team, JIT), ustaveného 

trojicí států – Ukrajinou, Litvou a Polskem. K týmu 
se později přidalo i Slovensko, Lotyšsko, Estonsko 
a Rumunsko. JIT funguje pod záštitou Eurojustu 
(Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci 
v trestních věcech) a jeho cílem je usnadnit vyšetřo-
vání a stíhání v partnerských státech, jakož i ta, kte-
rá by mohla být předložena MTS. Společný tým má 
v úzké spolupráci umožnit centralizaci a účinnou 
a rychlou výměnu informací a důkazů o zločinech 
spáchaných na Ukrajině.

Dle žalobce Karima Khana bude MTS díky spolu-
práci a koordinaci dotčených států schopen získat 
přístup k informacím důležitým pro jeho nezávislá 
vyšetřování a shromažďovat je. MTS bude naopak 
v souladu se zásadou komplementarity a způsobem, 
který je v souladu s Římským statutem, podporovat 
vnitrostátní řízení týkající se zločinů podle meziná-
rodního práva spáchaných na Ukrajině.

Lidé protestují proti válce na Ukrajině [2]

https://www.centrumlidskaprava.cz/sites/default/files/attachement/bulletin/Bulletin_duben_2022.pdf
https://www.centrumlidskaprava.cz/sites/default/files/attachement/bulletin/Bulletin_duben_2022.pdf
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V květnu 2022 pak žalobce Khan oznámil, že MTS 
vyslal na Ukrajinu tým 42 vyšetřovatelů, forenzních 
expertů a pomocného personálu s tttttttttttťžččč.
tttttttttttttcílem dosáhnout pokroku ve vyšetřování 
zločinů spadajících do jurisdikce MTS a poskytnutí 
podpory ukrajinským vnitrostátním orgánům. Dle 
jeho slov se jedná o dosud největší jednorázové na-
sazení OTP v terénu od jeho založení. Tento tým 
bude zároveň spolupracovat s dalšími týmy, které 
byly na Ukrajinu vyslány jinými státy.

Závěry z OSN: Na Ukrajině byly spáchány válečné 
zločiny

Nezávislá mezinárodní vyšetřovací komise pro 
Ukrajinu (dále jen Komise) vydala na konci září 
2022 první oficiální prohlášení, ve kterém potvrdila, 
že na základě shromážděných důkazů lze uzavřít, 
že na Ukrajině byly spáchány válečné zločiny.[2] 
Komise, která je složena ze tří odborníků jmenova-
ných předsedou Rady OSN pro lidská práva, byla 
ustavena krátce po zahájení ruské invaze za účelem 
vyšetřování zločinů s ní souvisejících.

Velká část práce Komise se soustředila na vyšetřo-
vání v Kyjevské, Černihovské, Charkovské a Sum-
ské oblasti, kde byla již na počátku války vznesena 
obvinění ze závažného porušování lidských práv 
proti ruským nebo Ruskem podporovaným silám. 
Vyšetřovatelé navštívili 27 měst a vesnic a vyslechli 
více než 150 obětí a svědků. Komise zdokumen-
tovala velké množství poprav, mučení, používání 
výbušných zbraní v obydlených oblastech, ale také 
sexuálního násilí vůči ukrajinským komunitám 
včetně dětí.

Důležité je však také zmínit, že kromě zločinů spá-
chaných ruskými ozbrojenými silami zjistila Ko-
mise také dva případy špatného zacházení s vojá-
ky Ruské federace ze strany ukrajinských vojáků. 
Nicméně podstatně větší počet případů válečných 
zločinů je evidován ze strany Ruska.

Expertní zprávy OBSE potvrzují porušování        
lidských práv a pravidel války

Krátce po zahájení invaze se také 45 členských států 
Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě 
(OBSE), včetně Ukrajiny, odvolalo na tzv. mos-
kevský mechanismus, v jehož rámci byla následně 
ustavena tříčlenná expertní komise [3] pro vyšetřo-

vání možného porušování mezinárodního práva. 
Ta v dubnu 2022 vydala první zprávu, která potvr-
dila, že již během první fáze konfliktu na Ukraji-
ně došlo k masovému páchání válečných zločinů 
a k závažnému porušování lidských práv. Těchto 
činů se dopouštěly zejména ruské ozbrojené síly, 
nicméně určitá provinění byla zaznamenána rovněž 
na ukrajinské straně.

Druhá zpráva z června 2022, vypracovaná nově 
ustavenou komisí, do značné míry potvrdila a dále 
doplnila závěry první komise. Informovala také 
o zjištění dvou nových jevů v podobě zřízení a vy-
užívání ruských „filtračních“ center a pokusy Ruska 
obejít své mezinárodní závazky předáváním zadr-
žených osob do oblastí nekontrolovaných vládou 
v Doněckém a Luhanském regionu. Tam své pově-
řence nechává dopouštět se nelidských, ponižujících 
a nevratných praktik, včetně uvalování trestu smrti. 

Řada evropských států, včetně Polska, zahájila          
vyšetřování zločinů na Ukrajině [3]
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Mise také identifikovala řadu dalších znepokojivých 
vzorců chování ruských sil, jako je například cílené 
zabíjení, mučení či únosy civilistů. Jednotlivě pak 
každý takový čin spáchaný v rámci útoku ruských 
sil na Ukrajinu a s jeho vědomím představuje zločin 
proti lidskosti. Tyto opakovaně zdokumentované 
násilné činy závažným způsobem porušují lidská 
práva a měly by být dále prošetřeny a posouzeny 
příslušnými vnitrostátními nebo mezinárodními 
orgány. 

Evropské státy a univerzální jurisdikce

Do vyšetřování událostí na Ukrajině se zapojila 
rovněž řada evropských zemí. Patří mezi ně výše 
zmíněné státy spolupracující v rámci JIT, vyšetřo-
vání však zahájilo či alespoň deklarovalo zahájit 
například také Německo, Norsko, Španělsko, Ni-
zozemsko, Švédsko, Francie, Švýcarsko či Česká re-
publika. Národní orgány těchto států shromažďují 
a analyzují informace a svědectví od ukrajinských 
uprchlíků a spolupracují přitom s příslušnými or-
gány na Ukrajině.

Také Výbor ministrů Rady Evropy vydal v září 2022 
prohlášení, ve kterém zdůraznil naléhavou potřebu 

k zajištění komplexního systému odpovědnosti za 
závažná porušení mezinárodního práva vyplývající 
z ruské agrese proti Ukrajině. V této souvislosti Vý-
bor „vzal se zájmem na vědomí“ návrhy na zřízení 
speciálního ad hoc tribunálu pro zločin agrese a me-
zinárodního kompenzačního mechanismu včetně 
mezinárodního registru škod. 

Vzájemná spolupráce jako cesta k úspěchu?

Vyšetřování tak velkého počtu zločinů a stíhání 
tolika pachatelů je výzvou, a to jak pro mezinárod-
ní justici, tak i pro vnitrostátní systémy vymáhání 
práva a soudy. S tím je spojeno také břímě shromaž-
ďování, analýzy a správné dokumentace obrovského 
množství důkazního materiálu, který bude s ohle-
dem na stále pokračující konflikt s jistotou přibývat.

Jak je z článku patrné, do vyšetřování zločinů na 
Ukrajině se vzhledem k jejich rozsahu a závažnosti 
zapojila řada mezinárodních i národních orgánů 
a expertních týmů a jejich vzájemná koordinace 
a spolupráce je tak pro řádný postup ve vyšetřová-
ní klíčová. Válka na Ukrajině však stále pokračuje 
a možných zločinů každým dnem přibývá. Na to, 
jak si s tímto nelehkým, ale velmi důležitým úkolem 
angažované státy a mezinárodní orgány poradí, si 
tak budeme muset ještě nějakou dobu počkat. Lze 
však říci, že ochota a společná motivace těchto ak-
térů zabránit beztrestnosti za mezinárodní zločiny 
spáchané na Ukrajině je zřejmá a vysílá pachatelům 
jasný signál.

Poznámky

[1] V červenci 2022 uvedla bývalá generální prokurátorka Iryna 
Venediktova, že ukrajinská prokuratura denně obdrží 200 až 
300 oznámení o válečných zločinech.

[2] Tento závěr je v souladu se zjištěními, ke kterým dospěla také 
Mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině. Ta ve 
své zprávě z června 2022 zdokumentovala případy nezákon-
ného zabíjení, včetně hromadných poprav civilistů, ve více 
než 30 městech a obcích v Kyjevské, Černihovské, Charkovské 
a Sumské oblasti, které provedly ruské ozbrojené síly v době, 
kdy měly tyto oblasti pod kontrolou.

[3] Členkou první i druhé komise a tedy spoluautorkou obou ex-
pertních zpráv OBSE byla i profesorka Veronika Bílková. 
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Aktuality sekce mezinárodní trestní 
spravedlnost 

Adam Crhák

Ukončení řízení MTS s Paulem Gicheru

Paul Gicheru, keňský právník čelící obvinění z tzv. 
trestných činů proti výkonu spravedlnosti, byl nale-
zen mrtvý ve svém bytě v Nairobi. Gicheru v Keni 
čekal na vyhlášení rozsudku MTS, který projedná-
val jeho případ od února do června tohoto roku. 
Údajně se měl dopustit podplácení svědků před 
MTS v souvislosti s tzv. keňskými případy, totiž 
vyšetřování vlny násilí, která se strhla v Keni v prů-
běhu politické krize mezi lety 2006 a 2007. Jedním 
z podezřelých byl i současný keňský prezident Willi-
am Ruto. 

Gicheru tak mohl hrát zásadní roli v ukončení ří-
zení ve věci před MTS v roce 2016 pro nedostatek 
důkazů, jelikož v průběhu řízení několik klíčových 
svědků z neznámých okolností odvolalo své výpo-
vědi.

Keňská komise pro lidská práva (KHRC) vyzva-
la úřady k podrobnému vyšetření situace. Podle        
některých vyjádření totiž mohla být příčinou smrti 
otrava. Gicheruův dvacetiletý syn byl převezen do 
nemocnice a stěžoval si na bolesti žaludku po kon-
zumaci stejného jídla.

Kancelář MTS požádala keňskou stranu o oficiální 
potvrzení smrti Paula Gicheru. Na jejím základě 
přerušil 14. října 3. Přípravný senát řízení, jelikož 
právní rámec MTS neumožňuje vést řízení proti 
zemřelé osobě.

Dojde k reformám fungování Mezinárodního 
trestního soudu

V půlce září se za podpory italské vlády konalo ka-
ždoroční výjezdní zasedání soudců MTS v Syraku-
sách. Výjezdní zasedání reflektovalo zejména zprá-
vu nezávislého odborného přezkumu provedeného 
v roce 2020 (Independent Expert Review, dostupný 
zde) a související návrhy řešení některých problémů 

fungování MTS, mezi něž patří především proble-
matika účasti obětí v řízení a proces odškodnění. 

Přítomní soudci se dohodli na množství větších 
i menších praktických změn při fungování MTS. 
Bylo dohodnuto, že ve fázi předběžného šetře-
ní a vyšetřování by oběti měly být podporovány 
v tom, aby své názory a obavy předkládaly přímo 
Úřadu státního zástupce, ačkoli tím není dotčena 
jejich účast v soudním řízení v raných fázích, kdy 
je soudní zásah nezbytný. Předmětem shody bylo 
i využívání a rozšíření praktických příruček senátů, 
např. ve vztahu k přístupu pro posuzování žádostí 
o účast obětí, které zvyšují účinnost a konzistent-
nost rozhodování.

Zasedání se také zabývalo zlepšením pracovních 
podmínek zaměstnanců Soudu. Na základě nezá-
vislého šetření v červenci 2022 se soudci dohodli 
na vytvoření neformálního mechanismu v rámci 
soudnictví, jehož prostřednictvím se mohou za-
městnanci na soudce obracet s podněty k šetření 
konkrétních případů diskriminace, zneužití pra-

Paul Gicheru v únoru 2022 [1] 

https://asp.icc-cpi.int/sites/asp/files/asp_docs/ASP19/IER-Final-Report-ENG.pdf
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vomoci a obtěžování, včetně toho sexuálního. Tato 
platforma by měla doplnit existující formální i ne-
formální ochranné mechanismy a zabezpečit kva-
litnější pracovní prostředí.”

MTS otevřel případ Mahamata Saida

Dne 26. září bylo zahájeno řízení proti Mahamtu 
Saidovi Abdel Kanimu před MTS. Said čelí obvi-
nění ze zločinů proti lidskosti (věznění nebo jiné 
závažné zbavení svobody, mučení, pronásledování, 
nucené zmizení a jiné nelidské činy) i válečných 
zločinů (mučení a kruté zacházení), kterých se měl 
údajně dopustit ve Středoafrické republice v roce 
2013 jakožto jeden z velitelů povstalecké organizace 
Séléka. Ta stála za vojenským obsazením hlavního 
města Bangui a svržení tehdejšího prezidenta Fra-
nçoise Bozizého.

Tam začala se systematickým pronásledováním 
a útoky na všechny, které podezřívala jeho z podpo-
ry. Tyto osoby byli vězněni, podrobováni znáslnění 
a mučení, které v několika případech skončilo smrtí. 
O pozadí konfliktu ve Středoafrické republice i oso-
bě Mahamata Saida jsme blíže psali v prosincovém 
Bulletinu, s. 12. 

Soudní řízení bylo zahájeno přednesením bodů ob-
žaloby proti Mahamatu Saidovi. Ten se prohlásil za 
nevinného ve vztahu ke všem jejím bodům. Soud 
nyní přistoupí k výslechu prvních svědků. Podle 
vyjádření obžaloby by jich mělo předstoupit před 
soud celkově 43.

Francie otevřela první případ zločinů v Libérii

V Pařížském trestním soudě se otevřel případ 
s Kunti Kamarou, velitelem zapojeným do zločinů 
proti lidskosti provázející občanskou válku v Libérii 
v letech 1989 až 2003. Jedná se o historicky páté 
otevření případu za využití principu univerzální 
jurisdikce před francouzskými soudy, nicméně po-
prvé v souvislosti s konfliktem, který po sobě podle 
některých odhadů zanechal přes 250 tisíc obětí. 

Prokuratura obvinila Kamaru z množství nelid-
ských činů, včetně mučení a zabíjení civilistů, 
hromadné znásilňování a rabování. V některých 
bodech explicitně popisovala jeho zločiny jako ob-
zvlášť kruté. Měl údajně poskytovat své zajatkyně 
k sexuálnímu zneužívání ze strany mužům pod 

Zahájení soudního řízení s Mahamatem Saidem [2]

https://www.centrumlidskaprava.cz/sites/default/files/attachement/bulletin/Bulletin prosinec 2021_WEB_3.pdf
https://www.centrumlidskaprava.cz/sites/default/files/attachement/bulletin/Bulletin prosinec 2021_WEB_3.pdf


BULLETIN LIDSKÝCH PRÁV

13

CENTRUM PRO LIDSKÁ PRÁVA A DEMOKRACII

Mezinárodní trestní soud, Said trial opens at International Crimi-
nal Court, Press Release, 26. 9. 2022, (https://www.icc-cpi.int/
news/said-trial-opens-international-criminal-court)

Mezinárodní trestní soud, ICC judges agree on reforms in response 
to Independent Expert Review at annual retreat, Press Release, 
19. 9. 2022, (https://www.icc-cpi.int/news/icc-judges-agree-re-
forms-response-independent-expert-review-annual-retreat-0)

AFP News Feed, First Trial in France on the Crimes of Liberia’s Ci-
vil Wars, Justiceinfo.net, 10. 10. 2022, (https://www.justiceinfo.
net/en/107514-first-trial-france-crimes-liberia-civil-wars.html)

Voice of America, Paris Trial Opens Over Crimes Against Humani-
ty in Liberia, 10. 10. 2022, (https://www.voanews.com/a/paris-
-trial-opens-over-crimes-against-humanity-in-liberia-/6784130.
html)

Fotografie

[1] Paul Gicheru v únoru 2022. Gicheru trial opens at International 
Criminal Court, zdroj: ICC-CPI. 

[2] Zahájení soudního řízení s Mahamatem Saidem. Opening of the 
confirmation of charges hearing in Said case, zdroj: ICC-CPI.

[3] Občanská válka v Libérii dopadla zvlášť těžce na civilní obyva-
telstvo. Scars Of War, autor: Bill Diggs, 3. leden 2008, zdroj: 
Flickr, CC BY-NC 2.0.

jeho veleném a dopouštět se kanibalismu. Kama-
ra, kterému hrozí doživotní trest, popřel všechna 
vznesená obvinění. 

Občanská válka v Libérii byla jedním z nejkrva-
vějších a vůči civilnímu obyvatelstvu nejsurovějším 
konfliktů v historii kontinentu. Poválečná komise 
pro pravdu a usmíření v zemi v roce 2009 doporu-
čila stíhat desítky bývalých velitelů kteří nesou za 
válku největší odpovědnost. Ani po více jak deseti 
letech se nedaří strůjce zločinů efektivně stíhat, 
z velké části také pro to, že mnoho klíčových figur 
dodnes zastává důležité pozice ve vysoké politice 
v zemi. Využívání principu univerzální jurisdikce je 
jedním z přístupů, jak obejít neochotu liberijských 
úřadů a docílit spravedlnosti. 

Zdroje

Declan Walsh, Kenyan Lawyer on Trial at International Crimi-
nal Court is Found Dead, The New York Times, 27. 9. 2022,  
(https://www.nytimes.com/2022/09/27/world/africa/kenya-
-lawyer-icc-dead.html)

Mezinárodní trestní soud, ICC terminates proceedings against 
Paul Gicheru, Press Release, 14. 10. 2022, (https://www.icc-cpi.
int/news/icc-terminates-proceedings-against-paul-gicheru)

Občanská válka v Libérii dopadla zvlášť těžce na civilní obyvatelstvo [3]
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Generální advokátka SDEU:                
Sexuální orientace nesmí být důvodem 
pro neuzavření smlouvy s OSVČ 

                
   Jana Vidláková    

  

Generální advokátka Tamara Ćapeta ve svém 
stanovisku vyjádřila názor, že evropské právo 
se vztahuje na situaci, kdy společnost odmítne 
uzavřít smlouvu s osobou samostatně výdělečně 
činnou z důvodu její sexuální orientace. Zároveň 
zdůraznila, že diskriminaci na základě sexuál-
ní orientace nelze ospravedlnit svobodou volby 
smluvní strany.

Dle Tamary Ćapety je pro použití směrnice, kte-
rou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení 
v zaměstnání a povolání, podstatný výkon osobní 
práce, nikoliv právní forma, na jejímž základě oso-
ba práci poskytuje. Generální advokátka se zároveň 
domnívá, že pojem „samostatně výdělečná činnost“ 
zahrnuje rovněž dodání zboží a poskytování služeb, 
jestliže poskytovatel služeb nabízí svou osobní prá-
ci, aby si vydělal na živobytí.

Kolizi polské právní úpravy s unijním právem vidí 
generální advokátka v tom, že polský zákon o rov-
ném zacházení umožňuje při uzavírání občansko-
právní smlouvy o poskytnutí služeb brát do úvahy 
sexuální orientaci.

Vyhazov za vánoční video

Pan J. K. v rámci svého podnikání připravoval vi-
deomateriál pro propagaci vysílání polské celostát-
ní veřejnoprávní televizní stanice. Po sedmi letech 
této spolupráce, která probíhala na základě po sobě 
jdoucích krátkodobých smluv, došlo k reorganizaci 
organizační struktury společnosti provozující te-
levizní stanici. Pan J. K. úspěšně prošel procesem 
prověřování a od společnosti obdržel kladné hod-
nocení. V listopadu 2017 s ním společnost uzavřela 
smlouvu o dílo na dobu jednoho měsíce a o pár dní 
později mu zaslala rozpis práce.

14

Na počátku prosince 2017 pan J. K. a jeho partner 
zveřejnili na svém YouTube kanálu vánoční hudeb-
ní video, jehož cílem bylo podpořit toleranci vůči 
párům stejného pohlaví. O dva dny později obdržel 
žalobce od společnosti email o zrušení jeho týdenní 
služby, která měla začít následující den. Stejná situ-
ace se opakovala o čtrnáct dní později, kdy měl ža-
lobce započít druhou týdenní službu. Žalobce tak 
v prosinci pro společnost nepracoval a za domlu-
vené služby nedostal žádnou odměnu. Společnost 
se v rámci reorganizace rozhodla ukončit s panem 
J. K. spolupráci a k uzavření nové smlouvy pro 
následující období již nedošlo.

Pan J. K. se žalobou u varšavského soudu domáhá 
náhrady škody ve výši sedm tisíc šest set eur a část-
ky dva tisíce pět set třicet eur z titulu porušení 

2) Evropský systém ochrany lidských práv
 Vedoucí sekce: Tomáš Opat

Polsko umožňuje zohledňovat sexuální orientaci       
při uzavírání smlouvy o poskytování služeb [1]
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zásady rovného zacházení ve formě přímé diskrimi-
nace na základě sexuální orientace. Dle žalobce mu 
společnost zrušila služby a ukončila s ním pracovní 
poměr kvůli zveřejnění vánočního hudebního videa 
na YouTube.

Polskému soudu vyvstala otázka, v jakém rozsahu 
se na osoby samostatně výdělečně činné vztahuje 
směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 
2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné 
zacházení v zaměstnání a povolání. Zároveň se var-
šavský soud táže Evropského soudního dvora, zda 
se polská právní úprava, která umožňuje odmítnout 
uzavření smlouvy s osobou samostatně výdělečně 
činnou z důvodu její sexuální orientace, slučuje 
s uvedenou směrnicí.

Příležitost Soudního dvora

Ačkoliv se otázka použitelnosti směrnice na výše 
popsaný případ na první pohled zdá jasná,[1] Soud-
ní dvůr dosud neměl příležitost pojem „samostatně 
výdělečná činnost“ použitý ve směrnici objasnit. 
Nyní projednávaná předběžná otázka mu to však 
umožňuje. Generální advokátka v této věci zaujala 
názor, že pojem nevylučuje dodání zboží a posky-
tování služeb, pokud poskytovatel vykonává osobní 
práci.

Tamara Ćaputa se vypořádala rovněž s námitkou 
polské vlády, že odmítnutí uzavřít individuální 
smlouvu o poskytování služeb nespadá pod pojem 
„podmínka přístupu k [...] samostatné výdělečné 
činnosti“ ve smyslu směrnice. Vyslovila, že podmín-
ky přístupu k samostatné výdělečné činnosti musí 
být stejné jako podmínky přístupu k zaměstnání, 
tj. zahrnují okolnosti nebo skutečnosti, které musí 
být prokázány, aby mohla určitá osoba získat určité 
zaměstnání jako osoba samostatně výdělečně činná. 
Jestliže tedy potenciální příjemce služeb podmiňuje 
přístup k zaměstnání tím, že poskytovatel nesmí být 
homosexuál, nemá osoba takové sexuální orientace 
k této konkrétní práci přístup. Totéž platí i pro oso-
by, které se na rozdíl od pana J. K. o zaměstnání 
ucházejí poprvé.

Generální advokátka se zároveň domnívá, že se na 
případ pana J. K. použije nejen ustanovení týkají-
cí se podmínek přístupu k samostatné výdělečné 
činnosti, ale také ustanovení týkající se pracovních 
podmínek „včetně podmínek propouštění“. Skuteč-
nost, že společnost pana J. K. jakožto nezávislého 
podnikatele nemohla propustit, není relevantní. 
Generální advokátka pod toto ustanovení podřa-
zuje všechny pracovní podmínky a připomíná, že 
Soudní dvůr v odlišném kontextu připustil, že ne-
dobrovolné ukončení práce osoby samostatně výdě-

Podmínky přístupu k samostatné výdělečné činnosti musí být stejné jako podmínky přístupu k zaměstnání [2]
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lečně činné může být považováno za nedobrovolné 
propuštění zaměstnance.

Kritika polské právní úpravy

Antidiskriminační směrnice v oblasti zaměstnání 
a povolání umožňuje z důvodu ochrany práv a svo-
bod ostatních lidí přijmout vnitrostátní opatření, 
která mohou výjimečně vyloučit její použití. Soudní 
dvůr se však v minulosti vyjádřil, že tuto výjimku 
ze zásady zákazu diskriminace musí členské státy 
vykládat restriktivně.[2]

Polská právní úprava v současné podobě umožňuje 
brát v úvahu sexuální orientaci při výběru smluv-
ní strany. Generální advokátka však nepovažuje 
takovouto právní úpravu za nezbytnou pro ochra-
nu svobody ostatních v demokratické společnosti. 
Ve svém stanovisku zdůrazňuje rovnost a boj proti 
diskriminaci v oblasti zaměstnání a povolání jakož-
to cíle směrnice. Těchto cílů mohou členské státy 
dosáhnout pouze tehdy, pokud osoby nebudou při 
hledání práce jiných osob brát do úvahy zakázané 
diskriminační důvody.   

Na závěr generální advokátka připomíná, že v pří-
padě konfliktu mezi vnitrostátní a unijní normou, 

které lze použít na stejný skutkový stav, musí vni-
trostátní soud použít normu unijní. Ustanovení 
směrnice mají vertikální přímý účinek a pan J. K. 
se může dovolávat toho, že veřejnoprávní televizní 
stanice s ním jako s osobou samostatně výdělečně 
činnou nemůže odmítnout podepsat smlouvu z dů-
vodu jeho sexuální orientace.

Došlo k diskriminaci?

Stanovisko generální advokátky hovoří jasně ve 
prospěch žalobce. Časem uvidíme, jak se k předběž-
né otázce postaví unijní soudci. Jak sama Tamara 
Ćapeta uvádí, její stanovisko vychází z předpokla-
du, že předmětná situace představuje přímou dis-
kriminaci na základě sexuální orientace. Samotné 
rozhodnutí o existenci diskriminace v konkrétním 
případě však náleží ryze polskému soudu.

Poznámky

[1] Podle čl. 3 odst. 1 písm. a) se směrnice 2000/78 vztahuje na 
„podmínky přístupu k zaměstnání, samostatné výdělečné čin-
nosti nebo k povolání“.

[2] Rozsudek Soudního dvora ve věci C-447/09 ze dne 13. září 2011, 
Prigge a další.

Zdroje

[1] Soudní dvůr Evropské unie. Stanovisko generální advokátky 
ve věci C-356/21, 8. září 2022 (https://curia.europa.eu/juris/
document/document.jsf?text=&docid=265089&pageIndex=0&-
doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3014743#-
Footnote2).

[2] Soudní dvůr Evropské unie. Tisková zpráva č. 145/22, 8. září 
2022 (https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/
pdf/2022-09/cp220145cs.pdf).
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Sexuální menšiny to v Polsku dlouhodobě nemají 
jednoduché [3]
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práva se stížností na shromažďování osobních údajů 
o jeho údajné sexuální orientaci ze strany EFS.  Dle 
jeho názoru tím došlo k porušení jeho práva na sou-
kromí a práva nebýt diskriminován vyplývajících 
z článků 8 a 14 Úmluvy. V druhém podání si stěžo-
val všeobecně na omezení dárcovství krve mužům, 
kteří měli pohlavní styk s jinými muži.

Krev není voda

Kontraindikace osob, kteří se přihlásili k homo-
sexuálnímu styku mezi muži bývá odůvodněna 
zamezením šíření nebezpečných nemocí, konkrét-
ně viru HIV.  Dle MUDr. Svatavy Snopkové je                       
“[d]ominantní způsob přenosu v ekonomicky vyspělých 
zemích, mezi které patří i Česká republika, nechráněný 
pohlavní styk mezi homosexuály. Celosvětově je ale více 
než 90 % nakažených infikováno nechráněným hetero-
sexuálním pohlavním stykem.” Díky posunu lékařské 
vědy v oblasti detekování a péči o HIV-pozitivní 
pacienty však můžeme v poslední době pozorovat 
posun v otázce dárcovství krve v kontextu omezení 
dárcovství ze strany homosexuálních mužů. Na zá-
kladě odborného stanoviska z roku 2015 předlože-

ESLP: Stát nemůže neomezeně     
sbírat údaje o domnělé sexuální     
orientaci dárců krve

       
Terézia Lazarová

V případu Drelon proti Francii Evropský soud pro 
lidská právo rozhodl, že došlo k porušení práva 
na soukromí stěžovatele, kterému bylo odepřeno 
darování krve. Senát, ve kterém již zasedala také 
soudkyně Kateřina Šimáčková, usoudil, že státní 
orgány pochybily, když tak učinily na základě 
více než dekády starých údajů o stěžovatelových 
údajných sexuálních aktivitách s jinými muži.

V novém rozsudku stěžovatel namítal porušení 
svých práv vyplývajících z článků 8 a 14 Úmluvy. 
Stížnosti se týkaly jednak shromažďování a uchová-
vání osobních citlivých údajů odrážejících údajnou 
sexuální orientaci stěžovatele a také odmítnutí jeho 
žádostí o dárcovství krve.

Pokusy stěžovatele o darování krve

Pan Drelon se již v roce 2004 pokusil darovat krev 
na odběrovém místě pobočky l’Établissement fra-
nçais du sang (EFS). Během lékařského pohovoru 
před darováním se ho zeptali, jestli měl někdy sexu-
ální styk s mužem. Stěžovatel na tuto otázku odmítl 
odpovědět a jeho žádost byla zamítnuta.

Na základě toho byly jeho osobní údaje vloženy do 
databáze a byl mu přidělen kód FR08 – v té době se 
jednalo o kontraindikaci darování krve pro muže, 
kteří měli pohlavní styk s jiným mužem. Když tedy 
stěžovatel obnovil svoji žádost o darování krve 
v roce 2006, bylo mu sděleno, že je z darování vy-
loučen, protože mu byl přidělen kód FR08 a tento 
zákaz platí do roku 2278.

O deset let později si stěžovatel pro účel darování 
krve zajistil biologické testy prokazující, že je HIV-
1, HIV-2 a HCV negativní. I tato poslední žádost 
však byla zamítnuta na základě toho, že jeho před-
chozí žádosti byly zamítnuty kvůli jeho údajným 
homosexuálním praktikám.

Po vyčerpání všech domácích opravných prostřed-
ků se stěžovatel obrátil na Evropský soud pro lidská 

Ve většině evropských států gayové krev darovat 
nemohou [1]
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Zhodnocení soudu

Pátá sekce Evropského soudu pro lidská práva obě 
stěžovatelovy stížnosti spojila a řešila společně. 
V první řadě soud připomínal, že působnost člán-
ku 8 zahrnuje také uchovávání údajů týkajících se 
soukromého života jednotlivce – mimo jiné jeho 
identifikace pohlaví, sexuální orientace a sexuál-
ního života.

Zásady definované ve věci S. a Marper se budou ap-
likovat i zde: shromažďování a uchovávání osobních 
údajů musí být přiměřené sledovanému legitimní-
mu cíli a musí být nezbytné v demokratické spo-
lečnosti a založené na relevantních a dostatečných 
důvodech. Shromažďování údajů bude považováno 
za nezbytné v případě, že splňuje požadavky mini-
malizace a přesnosti údajů, omezení jejich použití 
a omezení doby, na kterou jsou uchovávány,

S ohledem na výše uvedené soud konstatoval, že 
zásah do práv stěžovatele byl učiněn na právním 
základě a sledoval legitimní cíl ochrany zdraví. Bral 
ohled i na to, že ve Francii bylo v minulosti mnoho 
lidi nakaženo virem HIV nebo jaterními viry pro-
střednictvím transfuze nedostatečně zabezpečené 
krve. Z toho důvodu soud poukázal také na pozi-
tivní závazky státu zajistit ochranu života pacientů 
vyplývajících z čl. 2 Úmluvy.

Avšak daný zásah nebyl přiměřený. Vzhledem k cit-
livosti osobních údajů týkajících se údajné sexuality 
stěžovatele, je obzvlášť důležité, aby byly přesné, re-
levantní a nebyly uchovávány déle, než je nezbytné. 
Soud poukázal na to, že kontraindikace stěžovatele 
na základě toho, že spadá do kategorie mužů, kteří 
mají sexuální styk s jinými muži, byla založena na 
pouhé spekulaci z důvodu, že při lékařském po-
hovoru odmítl odpovědět na otázky ohledně jeho 
sexuality. Zdůraznil, že není vhodné shromažďovat 
osobní údaje týkající se sexuálních praktik pouze 
na základě domněnek či spekulací.

Zadruhé, uchovávání údajů až do roku 2278 umož-
nilo jejich opětovné použití proti žalobci v průběhu 
téměř dvou desetiletí. Takové shromažďování, kte-
ré nebylo státem nijak odůvodněno, nemůže být 
přiměřené. Soud tedy konstatoval, že zpracováním 
a uchováváním údajů o jeho domnělé sexualitě do-
šlo k porušením stěžovatelova práva na soukromí 
ve spojení s právem nebýt diskriminován a přiznal 
stěžovatelovi náhradu v celkové výši 12 000 EUR.

ného stěžovatelem vyplývá, že všechny členské státy 
EU vylučují z dárcovství žadatele, kteří se dopustili 
rizikového sexuálního chování.

Konkrétní definice rizikového sexuálního chování 
se však liší. Pohlavní styk mezi muži v osmnácti člen-
ských státech EU vedl k trvalému odkladu, v pěti 
zemích (mezi nimi také Slovensko či Maďarsko) vedl 
k dočasnému vyloučení na jeden rok. Jedině v Itálii, 
Španělsku a Polsku je rizikové chování definováno 
bez odkazu na homosexuální sex s muži. Členské 
státy však postupně upouštějí od definice vázané 
na homosexuální sexualitu, učinilo tak například 
Řecko, Maďarsko či Litva. Jiné země zkrátili dobu 
trvání příslušného dočasného vyloučení nebo je 
zrušily pro homosexuální muže v dlouhodobých 
monogamních vztazích. 

V České republice je dárcovství krve upraveno 
Transplantačním zákonem. Posuzování způsobi-
losti dárce konkrétně upravuje § 6 tohoto zákona, 
blíže je specifikováno ve vyhlášce o lidské krvi, jejíž 
příloha č. 3 definuje kontraindikaci vyplývající z ri-
zikového sexuálního chování. Odběrová centra pak 
na základě doporučení Společnosti pro transfuzní 
lékařství ČLS zařazují do odpovědníku pro poten-
ciální dárce krve otázku tázající se na jejich sexuální 
chování. Žadatelům, kteří přiznali pohlavný styk 
s jiným mužem, není darování umožněno. 

V mnoha zemích světa musí potenciální dárci krve 
zodpovědět, zdali měli pohlavní styk s mužem  [2]
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Dle stěžovatelova právníka Patrice Spinosi se jedná 
o velké vítězství. Nám nezbývá než souhlasit a do-
dat, že se nejedná pouze o vítězství stěžovatele, ale 
také o další krok v ochraně práv LGBTQ+ komu-
nity v Evropě. 
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(vyhláška o lidské krvi). 

Zákon č. 285/2002 Sb. Zákon o darování, odběrech a transplanta-
cích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantač-
ní zákon)

Fotografie

[5] Ve většině evropských států gayové krev darovat nemohou. 
[Ilustrační fotografie].  Blood Donation at Hospital, autor: 
Drsmith1968, 4. červenec 2019, zdroj: Wikimedia Commons, 
CC BY-SA 4.0

[4] V mnoha zemích světa musí potenciální dárci krve zodpovědět, 
zdali měli pohlavní styk s jiným mužem [Ilustrační fotografie]. 
Anti-Gay Blood Donation Questions, autor: Tony Webster, 16. 
srpna 2010, zdroj: Flickr, CC BY 2.0

[3] LGBTQ+ komunita byla obzvlášť zasažená epidemií HIV v 80. 
až 90. letech minulého století. International Lesbian & Gay 
Freedom Day Parade, autor: SAN FRANCISCO GENERAL 
HOSPITAL AIDS WARD 5B/5A ARCHIVES, SAN FRAN-
CISCO HISTORY CENTER, SAN FRANCISCO PUBLIC 
LIBRARY, zdroj: Flickr, CC BY-NC-ND 2.0.

 LGBTQ+ komunita byla obzvlášť zasažená epidemií HIV v 80. a 90. letech minulého století [3]

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blood_Donation_at_Hospital.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
https://www.flickr.com/photos/diversey/16868074134/in/photostream/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
https://www.flickr.com/photos/sfplsanfranciscohistoricalphotographcollection/50045650422/in/photostream/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
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Aktuality evropské sekce

      
 Eliška Andrš

       
Soudcovské organizace napadly rozhodnutí            
o zpřístupnění fondů z Nástroje pro oživení           
a odolnost Polsku

Čtyři soudcovské organizace požádaly Soudní 
dvůr Evropské unie o zrušení rozhodnutí Rady 
EU o „odblokování“ fondů z Nástroje pro oživení 
a odolnost vůči Polsku. Fondy z Nástroje pro oži-
vení a odolnost byly Polsku znepřístupněny kvůli 
jeho dlouhodobým nedostatkům v oblasti nezávis-
losti soudnictví. SDEU v minulosti rozhodl, že aby 
Polsko tyto nedostatky napravilo, tak musí napří-
klad bezodkladně znovu dosadit do svých funkcí 
soudce, kteří byli odvoláni v rámci nezákonných 
disciplinárních řízení.  

Nyní Rada EU rozhodla, že tyto fondy by měly být 
Polsku zpřístupněny v momentě, kdy je dosaženo 
tří milníků: zaprvé, země nahradí problematickou 
disciplinární komoru nejvyššího soudu jinou, nezá-
vislou komorou, zadruhé, disciplinární režim pol-
ského soudnictví je zreformován, a zatřetí, soudci, 
vůči nimž dotčená disciplinární komora vydala 
rozhodnutí, mají právo na přezkum jejich případů 
touto novou nezávislou komorou. 

Výše zmíněné organizace se rozhodly požádat 
SDEU o zrušení rozhodnutí Rady na základě toho, 
že dle nich tyto požadavky nezaručují dostatečnou 
ochranu nezávislosti soudnictví. Taktéž ve světle 
toho, že tyto milníky nepožadují nepodmínečné 
a bezodkladné znovudosazení odvolaných soudců, 
dané organizace argumentují, že nejsou respekto-
vány dřívější rozsudky SDEU na toto téma.

Agentura EU pro základní práva vydala manuál 
pro výuku Listiny základních práv EU

Agentura EU pro základní práva (FRA) vyhotovila 
manuál poskytující rady a inspiraci odborníkům na 
právo, kteří v oblasti Listiny základních práv EU 
vzdělávají jiné. 

Součástí manuálu jsou instrukce k vedení worksho-
pu stejně jako případové studie z oblasti zaměst 

Evropská strategie pro péči se mimo jiné zaměřuje   
na péči o seniory [1]

nání, nediskriminace, azylu a migrace, a ochrany 
osobních údajů stejně jako informační společnosti. 
Tyto případové studie se převážně týkají použitel-
nosti Listiny a jsou inspirované judikaturou SDEU. 

Cílovým publikem daných workshopů jsou dle ma-
nuálu především zaměstnanci v soudnictví, jakožto 
v aparátech zákonodárné a výkonné moci, pracov-
níci v lidskoprávních organizacích a studenti práv. 

Evropská komise vydala Evropskou strategii       
pro péči

Na začátku září Evropská komise představila svo-
ji strategii pro péči, která bude nyní projednána 
Radou. Cílem je zajistit kvalitní a dostupné pečo-
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zajistily nejvyšší možnou ochranu jejich zdraví při 
práci a ratifikovaly Úmluvu o pracovnících v cizích 
domácnostech. 

Zdroje

[1] Rechters voor Rechters. (28. srpna 2022). Four European 
organisations of judges sue EU Council for disregarding EU 
Court’s judgements on decision to unblock funds to Poland 
[tisková zpráva]. Získáno z:

https://www.rechtersvoorrechters.nl/uploads/2022/08/PRESS-RE-
LEASE-EN-2022-08-28.pdf .

[2] Agentura EU pro základní práva. (2022). Charter Case Studies 
- Trainer’s Manual. Získáno z:

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2022-char-
ter-case-studies-trainers-manual_en.pdf. 

[3] Evropská komise. (2022). A European Care Strategy for caregi-
vers and care receivers. Získáno z:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&further-
News=yes&newsId=10382#navItem-relatedDocuments.

Fotografie

[1] Evropská strategie pro péči se mimo jiné zaměřuje na péči 
o seniory. An older couple with disabilities hold hands outdo-
ors, autor: Centre for Ageing Better, 20. července 2022, zdroj: 
Unsplash, Public Domain & Unsplash License.

[2] Předškolní péče je také jedním z témat Evropské strategie pro 
péči. Kindergarden in the new Scientist Complex in Pyon-
gyang, autor: Uri Tours, 31. prosinec 2013, zdroj: Flickr, CC 
BY-SA 2.0. 

vatelské služby a zlepšit stávající podmínky pro 
poskytovatele i příjemce péče. 

Jak je v návrhu zmíněno, předškolní vzdělávání 
a péče má pozitivní dopad na vývoj dítěte a snižu-
je riziko sociálního vyloučení a chudoby. Evropská 
komise nyní v Evropské strategii pro péči navrhla 
zvýšit předchozí tzv. Barcelonské cíle, aby do roku 
2030 byly poskytnuty předškolní péče a vzdělávání 
50 % dětí pod tři roky věku a 96 % dětí nad tři roky 
věku.

Stejně tak Komise poznamenala, že dlouhodobé 
pečovatelské služby, jako je péče o seniory či osoby 
s postižením, pomáhají žít těmto osobám autonom-
ně a důstojně. Navrhuje, aby členské státy vyhoto-
vily akční plány, v nichž by představily konkrétní 
kroky vedoucí k zpřístupnění a zkvalitnění dlou-
hodobé péče. 

V neposlední řadě byly členské státy vyzvány ke 
zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců v ob-
lasti pečovatelských služeb. Konkrétně Komise 
navrhuje, aby členské státy podporovaly kolektiv-
ní vyjednávání zaměstnanců, potlačily genderové 
stereotypy, poskytly průběžné vzdělávání a výcvik, 

Předškolní péče je také jedním z témat Evropské strategie pro péči [2]

https://www.rechtersvoorrechters.nl/uploads/2022/08/PRESS-RELEASE-EN-2022-08-28.pdf
https://www.rechtersvoorrechters.nl/uploads/2022/08/PRESS-RELEASE-EN-2022-08-28.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2022-charter-case-studies-trainers-manual_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2022-charter-case-studies-trainers-manual_en.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10382#navItem-relatedDocuments
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10382#navItem-relatedDocuments
https://unsplash.com/photos/lNTbuoYMSro
https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/
https://unsplash.com/license
https://www.flickr.com/photos/northkoreatravel/13012700405/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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Svět bude sledovat fotbalisty           
na stadionech, které postavili          
vykořisťovaní lidé ze třetích zemí 

    
Ondřej Kaška

Letos proběhne mistrovství ve fotbale v Kataru – 
absolutní monarchii, která porušuje lidská práva 
pracovníků podílejících se na výstavbě sporto-
višť. Přípravy na sportovní událost roku trvají již 
přes deset let. Za tu dobu zemřely kvůli špatným     
pracovním podmínkám tisíce pracujících mig-
rantů. Lidskoprávní organizace vyzývají FIFA 
k finanční kompenzaci. Menší část partnerů FIFA 
výzvu podporuje, větší ale ignoruje. V listopadu 
tak budou fotbaloví fanoušci sledovat utkání na 
stadionech, které postavili vykořisťovaní lidé. 
Nejedná se však o novou situaci. Za podobných 
okolností sledoval svět zimní olympiádu v Číně.

Katar je jednou z posledních absolutních monarchií 
na světě. Již téměř dvě stě let zde vládne dynastie 
Ál Thání. Americká nevládní organizace Freedom 
House opakovaně označila Katar za nesvobodnou 
zemi. Podle údajů organizace je Katar v oblasti re-
spektování politických práv a občanských svobod 
na podobné úrovni jako Kambodža, Omán nebo 
Brunej. Na konci listopadu tohoto roku má v zemi, 
kde tamní emír drží ve svých rukou zákonodárnou 
i výkonnou moc a kontroluje justici, začít mistrov-
ství světa ve fotbale, které organizuje Mezinárodní 
federace fotbalových asociací (FIFA).

Země Středního východu bude poprvé hostit    
mistrovství

Přípravy na prestižní sportovní událost začaly 
v zemi už v roce 2010. Tehdy FIFA rozhodla, že 
mistrovství v roce 2022 proběhne právě v Kataru. 
Vůbec poprvé se tak událost bude konat v některé 
ze zemí Středního východu. Proti rozhodnutí, které 
bylo přijato již před dvanácti lety, se vymezily lid-
skoprávní organizace jako je Amnesty International 
nebo Human Rights Watch (HRW). Důvodem bylo 
(a stále je) porušování práv pracujících migrantů 

v zemi. Právě oni tam stavěli sedm nových stadionů, 
silnice, letiště, hotely a jiné objekty, bez kterých by 
se mistrovství nemohlo uskutečnit.

Lidskoprávní organizace upozornily na mnohé pro-
blémy, se kterými se pracující musí potýkat. Zmínily 
mimo jiné nucenou práci, nevyplacené mzdy a příliš 
dlouhou pracovní dobu v extrémních teplotách, kte-
ré v zemi pokryté pouští dosahují v letních měsících 
až k 50 stupňům Celsia.

Pracující lidé umírají v Kataru denně

Britský deník Guardian získal údaje o úmrtích mi-
grantů, kteří přišli do Kataru z pěti zemí – Indie, 
Pákistánu, Nepálu, Bangladéše a Srí Lanky. Po-
dle analýzy deníku v letech 2010 až 2020 zemřelo 
v důsledku extrémních podmínek více než 6 500 
pracujících migrantů původem z těchto zemí. Více 
než 2 700 mrtvých pocházelo z Indie, dalších 1 600 
bylo z Nepálu, přes 1000 z Bangladéše, nejméně 800 
z Pákistánu a více než 550 ze Srí Lanky. Průměrně 

Trofej Světového poháru FIFA [1]

3) Mezinárodní politika, byznys a lidská práva
 Vedoucí sekce: Michaela Stenzelová
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tak týdně zemřelo minimálně dvanáct lidí. Guar-
dian upozorňuje, že celkový počet mrtvých bude 
výrazně vyšší. Do statistiky totiž nejsou zahrnuty 
údaje ze zemí jako je Keňa nebo Filipíny, ze kterých 
pochází mnoho dalších pracujících migrantů.

Nick McGeehan, ředitel organizace FairSquare, 
která se specializuje na pracovní právo v oblasti 
Středního východu, uvedl, že velmi významný po-
díl migrujících pracovníků, kteří v Kataru zemřeli 
od roku 2011 byli zaměstnání právě v projektech 
spojených s mistrovstvím světa ve fotbale.

Katarská vláda v reakci na kritku uvedla, že počet 
mrtvých je úměrný velikosti migrující pracovní síly. 
Podle ní navíc výrazně vyšší část pracovníků z řad 
migrantů zemřela přirozenou cestou, nikoliv v dů-
sledku špatných podmínek.

Katar – země, kde pracující nemají práva,              
ale fotbalisté mají nové stadiony

Amnesty International i Human Rights Watch 
shodně uvádí, že v Kataru pracuje přes dva milio-

ny migrantů. Jen za posledních deset let se kvůli 
migraci zvýšil počet obyvatel z 1,8 milionu na 2,8 
milionů. Dohromady tvoří pracující migranti 95 % 
celkové pracovní síly, přičemž jeden milion pracov-
níků je zaměstnán ve stavebnictví.

V zemi funguje tzv. systém kafala, který upravuje 
vztah mezi katarskými zaměstnavateli a zaměstnan-
ci ze zahraničí. Ten je přitom nastaven v neprospěch 
pracujících, kteří se nemohou volně pohybovat či si 
hledat práci podle svého uvážení.

Zaměstnavatel může dokonce úřady požádat o po-
volení k pobytu pracovníka či jeho zrušení. Případ-
ný útěk zaměstnance od zaměstnavatele je klasifi-
kován jako trestní čin. Podle některých svědectví 
nejsou ojedinělé případy, kdy jsou zaměstnancům 
zabaveny jejich cestovní doklady, čímž je jim zne-
možněno zemi opustit. Pracovníci z řad migrantů  
nesmí také vstupovat do odborů ani uplatňovat prá-
vo na stávku. Podle HRW takto nastavený vztah 
mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem upevňuje 
vykořisťování. Zaměstnanci jsou totiž odkázáni na 
vůli svého nadřízeného.

Pracovníci v Kataru [2]
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Katar pracovní právo reformuje teoreticky, v praxi 
problémy přetrvávají

Katar na tlak zvenčí reagoval přijetím několika re-
forem v oblasti pracovního práva. V roce 2017 přijal 
zákon pro pracovníky v domácnosti a zřídil nové 
výbory pro pracovní spory. Založeny byly také fon-
dy podpory a pojištění. V roce 2018 země ratifiko-
vala Mezinárodní pakt o občanských a politických 
právech a také Mezinárodní pakt o hospodářských, 
sociálních a kulturních právech. Zároveň ale nazna-
čila, že některé články dodržovat nebude.

Od roku 2018 umožňuje katarská vláda odchod 
zaměstnancům ze země bez povolení zaměstnava-
tele. O dva roky později byl v Kataru přijat zákon 
umožňující zaměstnancům měnit práci bez povole-
ní stávajícího zaměstnavatele. V březnu tohoto roku 
vstoupila v platnost minimální mzda, která činí 
275 dolarů měsíčně, což odpovídá necelým 7 000 
korunám. Zaměstnavatelé musí navíc pracovníkům 
platit příspěvky na stravu a ubytování, pokud je 
zaměstnancům neposkytují přímo.

Přes mnoho formálních kroků, jak na vnitrostátní, 
tak mezinárodní úrovni, které Katar učinil, zůstává 
pozice pracujících migrantů v absolutní monarchii 
velmi špatná. Přijaté změny se obtížně implementují 
a pracovníci vymáhají svá práva s obtížemi.

Odškodněte statisíce pracujících migrantů,          
vyzvala Amnesty FIFA

V květnu tohoto roku vyzvala Amnesty Interna-
tional FIFA, aby vyplatila pracujícím migrantům 
kompenzace za špatné podmínky, kterým čelili 
během výstavby nových budov a přípravě zázemí 
pro mistrovství v Kataru. FIFA by měla podle lid-
skoprávní organizace vyčlenit alespoň 440 milionů 
dolarů pro statisíce pracujících, jejichž lidská práva 
byla porušena.

Návrh lidskoprávních organizací na odškodnění má 
podporu veřejnosti. Vyplývá to z mezinárodního 
průzkumu Amnesty International, kterého se zú-
častnilo více než 17 tisíc lidí z patnácti zemí.

V červenci se Amnesty International, HRW a Fair-
Square obrátily na čtrnáct partnerů FIFA a vyzvaly 
je, aby podpořily vyplácení kompenzací pro pra-
cující migranty. Podporu návrhu vyjádřili čtyři 
z nich, a to AB InBev/Budweiser, Adidas, McDo-
nald ś a Coca-Cola. Naopak žádná odezva nepřišla 
od společností Visa, Hyundia-Kia, Wanda Group, 
Airways, Vivo, Hisense, Mengniu, Crypto, Byju ś, 
Qatar Energy a Qatar Airways.

Stinná stránka Kataru ovlivňuje diskuzi o výbě-
ru místa konání mistrovství světa ve fotbale v roce 

Umělý ostrov v Kataru [3]
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2030. Hostitelskou zemí by se měla stát Saudská 
Arábie. Ta podle Freedom House dosahuje v oblasti 
dodržování politických práv a občanských svobod 
ještě horších výsledků než Katar. Dle jiného návrhu, 
by se šampionát mohl konat nejen v Saudské Arábii, 
ale zároveň také v Řecku a v Egyptě.

Rok 2022 je rokem sportswashingu

Katar není podle hodnocení Freedom House prv-
ní nesvobodnou zemí, která tento rok bude hostit 
prestižní sportovní událost. V lednu tohoto roku se 
konaly zimní olympijské hry v Číně, v níž dle lid-
skoprávních organizací dochází k pronásledování, 
zastrašování, věznění a mučení příslušníků hned 
několika skupin obyvatel.

Rok 2022 tak začal a skončí celosvětovým sledo-
váním sportu v nesvobodných zemích. Australian 
Institute of International Affairs tento rok označil 
za rok sportswashingu.[1]

Navzdory porušování lidských práv v Kataru 
a hrůzným podmínkám pracovníků k bojkotu šam-
pionátu nedojde. Turnaje se zúčastní týmy z celého 
světa, včetně dvanácti evropských týmů. Otázkou 
však i nadále zůstává, zda je nutné pořádat spor-
tovní události v zemích, pro které jsou lidská práva 
až na druhém místě.

Poznámky

[1] Sportswashing je praktika, kdy jednotlivci, korporace nebo 
státy využívají sport ke zlepšení své pošramocené pověsti. To 
se snaží dosáhnout například pořádáním sportovních akcí či 
sponzorováním sportovních týmů.
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Unášení nevěst v Kyrgyzstánu:       
nucené sňatky opředené   
zvyklostmi?

Michaela Kučerová

V Kyrgyzstánu i nadále dochází k únosu žen za 
účelem nucených sňatků.  Ty jsou často ospravedl-
ňovány s poukazem namístní tradice a zvyklostí, 
které jsou v zemi stále silně dodržované. Mnoho 
unesených kyrgyzských žen se tak ocitá v situaci, 
ze které není úniku.

Nucené sňatky ve světě nejsou žádným novým 
fenoménem. Dle odhadů žije v takto uzavřeném 
manželství přibližně 22 milionů lidí napříč všemi 
kontinenty. V drtivé většině případů jsou oběťmi 
ženy. Nucené sňatky se vyskytují v několika po-
dobách - od manželství dohodnutých rodiči, přes 
sňatky mezi civilistkami a vojáky během válečných 
konfliktů symbolizujících podrobení žen nepříte-
le, až po soudem nařízené uzavření manželství ve 
formě trestu. 

Mezi nejzávažnějšíí formy pak patří manželství, 
která jsou iniciována unesením předem vytipova-
né ženy svobodným mužem, často za pomoci jeho 
přátel a rodiny. Taková manželství se nejčastěji uza-
vírají v zemích subsaharské Afriky, na Kavkazu a ve 
střední Asii. Výjimkou ale není ani Čína, kde se čas-
to obchoduje s kačínskými ženami ze sousedního 
Myanmaru za účelem nucených sňatků, sexuálního 
otroctví i nuceného těhotenství. 

Situace v Kyrgyzstánu 

Za jedno ze světových epicenter se však považuje 
středoasijský Kyrgyzstán. Dle závěrů odborných 
studií takový osud předchází přibližně každému 
třetímu manželství v zemi, a to i přesto, že je uná-
šení žen za účelem sňatku v Kyrgyzstánu zakázáno 
již od roku 1994. Od roku 2021 je navíc trestné se 
na procesu únosu žen za účelem sňatku i jakkoli 
podílet. 

Pro ospravedlnění tohoto závažného porušení lid-
ských práv žen a dívek se pak často odkazuje na 
místní kulturní smýšlení a tradiční praxi etnicky 

kyrgyzských mužů k získání svého místa v tamní 
společnosti. Jedná se však o mýtus, neboť unáše-
ní nevěst ve své současné podobě nebylo v zemi 
považováno za tradici či zvyklost až do začátku 
20.století.

V Kyrgyzstánu jsou v současnosti evidovány dva 
typy únosů žen za účelem sňatku. Kromě násilných 
únosů, jsou evidovány také předstírané „'únosy”, 
které se těší oblibě zejména u mladší generace. Dle 
deníku the Conversation se mnoho mladých žen 
na únosu domluví se svým budoucím manželem, 
který pak ženu „'unese" ve chvíli, kdy to nečeká. 
Tímto se kyrgyzské ženy snaží dodržet tradici ale-
spoň symbolicky.

Jak únos probíhá?

Místní nazývají unášení nevěst „Ala Kachuu”, což 
lze volně přeložit jako „vzít a utéct”. Pojmenování 
přitom přesně vystihuje daný skutek. Celý proces 
začíná přepadením ženy nebo dívky skupinkou 

Žena v tradičním oděvu [1]
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mužů, kteří se řídí instrukcemi nastávajícího ženi-
cha. Ten si svou budoucí ženu většinou vybírá na 
základě jejího vzhledu a vystupování na veřejnosti, 
aniž by ji osobně znal. Dívka či žena, je pak odvle-
čená do předem připraveného auta, které ji odveze 
do domu ženicha. 

Samotný proces se často odehrává na veřejnosti, 
přesto únoscům nic nebrání v tom, aby nic netu-
šící oběť doslova chytli během chůze po ulici, a to 
kdykoliv během dne. I když k únosu dochází ve 
větších městech, většinu unesených nevěst tvoří 
ženy pocházející z tamního venkova. Přestože se 
oběťmi stávají převážně místní ženy, výjimkou není 
ani unášení cizinek.

Ženy v hlavní roli

Ačkoliv může celá akce působit nahodile, její prove-
dení je pečlivě naplánováno a často zahrnuje účast 
rodiny a přátel nastávajícího ženicha. Zatímco muži 
jsou ti, kteří ženu či dívku fyzicky unesou, význam-
nou úlohu zastávají také ženy z ženichova okolí. Ty 

totiž budoucí nevěstu přesvědčují, aby v jejich domě 
zůstala a provdala se, a to často i za použití násilí.

Dle Human Rights Watch jsou unesené ženy mani-
pulovány za pomoci místních tradic a pověr, které 
jsou na kyrgyzském venkově stále podstatnou sou-
částí života. Jednou z takových taktik je například 
donucení nevěsty, aby si nasadila na hlavu šátek, 
který symbolizuje ženin souhlas se svatbou. Mezi 
další praktiky pak patří pokládání soli a kusů chle-
ba na práh dveří. To má zamezit útěku unesené 
ženy či dívky, neboť překročení takového prahu 
v Kyrgyzstánu značí hrozbu prokletí. 

Nucenému sňatku však žena či dívka nezabrání 
ani poté, co se jí podaří z ženichova domu utéct. 
Kvůli silnému poutu k tradicím a za příslibu slibné-
ho finančního obnosu ženichovou rodinou jí totiž 
k manželství nutí i její vlastní rodina. Unesené ne-
věstě tak mnohdy nezbývá nic jiného, než se sňat-
kem smířit. 

Nelehká úloha unesených nevěst

Ženy, které staly obětmi nuceného sňatku, jsou čas-
to lapeny v bludném kruhu bez možnosti úniku. 
Mnoho žen pak čelí dlouhodobému domácímu ná-
silí. Od roku 2018 rukou manžela únosce zemřelo 
již několik žen. Jiné pak kvůli bezvýchodné situaci 
volí ukončení života sebevraždou. Dle Rádia svo-
bodná Evropa jsou takové případy na stále větším 
vzestupu. 

Situaci neřeší ani možnost rozvodu. Na rozvedené 
ženy se totiž v Kyrgyzstánu stále pohlíží s despek-
tem jako na občanky druhé kategorie, a to i mezi 
rodinnými příslušníky. Pokud se například oběť 
únosu chce znovu provdat, je její morální povinnost 
vzít si již rozvedeného muže. Pouze tak si mohou 
být oba nastávající manželé rovni. Pokud by si oběť 
chtěla vzít doposud svobodného muže, dopustila 
by se podle místních porušení jeho práv. Na roz-
vedeného únosce se však žádná taková pravidla 
nevztahují. Naopak, takový muž může pokračovat 
v unášení dalších budoucích nevěst bez jakéhokoliv 
společenského či morálního příkoří. 

I přes mnohé snahy místních lidskoprávních orga-
nizací o osvětu a posílení  práv žen v Kyrgyzstánu 
se zacházení s oběťmi únosů nelepší.

 Kyrgyzské ženy v tradičním oděvu [2]



BULLETIN LIDSKÝCH PRÁV

28

CENTRUM PRO LIDSKÁ PRÁVA A DEMOKRACII

Zdroje

Alymbekova, A. (2019, listopad 26). ‘I Never Said “YES”: The Story 
of Aisuluu, a Survivor of Bride Kidnapping.’ Unicef. Získáno 
z https://www.unicef.org/eca/stories/i-never-said-yes. 

“Give Us a Baby and We’ll Let You Go” (2019, březen 21). 
Human Rights Watch. Získáno z https://www.hrw.org/re-
port/2019/03/21/give-us-baby-and-well-let-you-go/trafficking-
-kachin-brides-myanmar-china.

Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced 
Marriage (September 2022) (2022, září 12). ILO, IOM, Walk 
Free Foundation. Získáno z https://reliefweb.int/report/world/
global-estimates-modern-slavery-forced-labour-and-forced-ma-
rriage-september-2022. 

Handrahan, L. (2004) ‘Hunting for Women: Bride Kidnapping in 
Kyrgyzstan’, International Feminist Journal of Politics, 6(2), 
str. 207-233. 

Hofmann, E. a Chi, G. (2021, červen 7). ‘Bride kidnapping’ haunts 
rural Kyrgyzstan, causing young women to flee their home-
land. The Conversation. Získáno z https://theconversation.
com/bride-kidnapping-haunts-rural-kyrgyzstan-causing-young-
-women-to-flee-their-homeland-158404. 

Kidnapped Kyrgyz Bride Reportedly Hangs Herself (2014, říjen 
14). Radio Free Europe/Radio Liberty. Získáno z https://www.
rferl.org/a/kyrgyz-bride-snatching-suicide-human-rights-bish-
kek/26636401.html. 

Kleinbach, R. a Salimjanova, L. (2007) ‘Kyz Ala Kachuu and Adat: 
Non-Consensual Bride Kidnapping and Tradition in Kyrgyz-
stan’, Central Asian Survey, 26(2), str. 217-233. 

Kleinbach, R., Ablezova, M. a Aitieva, M. (2005) ‘Kidnapping for 
Marriage (Ala Kachuu) in a Kyrgyz Village’, Central Asian 
Survey, 24(2), str. 191-202.

Najibullah, F. (2011, květen 21) ‘Bride Kidnapping: A Tradition or 
a Crime?’. Radio Free Europe/Radio Liberty. Získáno z 

 https://www.rferl.org/a/bride_kidnapping_a_tradition_
or_a_crime/24181723.html. 

Nedoluzhko, L. a Agadjanian, V. (2015). 'Between Tradition and 
Modernity: Marriage Dynamics in Kyrgyzstan', Demography, 
52, str. 861-882.

New Criminal Code amendments: Punishment for "Bride Kidna-
pping" (2022, duben 7). UNDP Kyrgyzstan. Získáno z https://
www.undp.org/kyrgyzstan/press-releases/new-criminal-code-
-amendments-punishment-bride-kidnapping.

Myanmar: Women, Girls Trafficked as ‘Brides’ to China (2019, 
březen 21). Human Rights Watch. Získáno z https://www.hrw.
org/news/2019/03/21/myanmar-women-girls-trafficked-brides-
-china. 

Putz, C. (2018, červen 1) ‘A Bride Kidnapping in Kyrgyzstan Ends 
in a Young Woman’s Death’. The Diplomat. Získáno z https://
thediplomat.com/2018/06/a-bride-kidnapping-in-kyrgyzstan-
-ends-in-a-young-womans-death/. Sultanalieva, S. (2021, duben 
9). Another Woman Killed in Scourge of Kyrgyzstan ‘Bride 
Kidnappings’. Human Rights Watch. Získáno z https://www.
hrw.org/news/2021/04/09/another-woman-killed-scourge-kyr-
gyzstan-bride-kidnappings. 

The ongoing fight against child marriage and ‘bride kidnapping’ in 
Kyrgyzstan (2022, únor 20). UN News. Získáno z https://news.
un.org/en/story/2022/02/1111902.

Types of Forced Marriage (bez data). I do project. Získáno 
z http://idoproject.ca/types-of-forced-marriage/.

Fotografie

[1] Žena v tradičním oděvu. Nurishka, autor: Nurbolotsoltonov, 2. 
únor 2020, zdroj: Wikimedia Commons, CC-BY-SA-4.0.

[2] Kyrgyzské ženy v tradičním oděvu. Kyrgyz women and child of-
fering bread and salt, autor: Theklan, 25. červenec 2015, zdroj: 
Wikimedia Commons, CC-BY-SA-4.0.

[3] Kyrgyzská svatba. Kirghiz wedding, autor: Paul Munhoven, 2. 
srpen 2011, zdroj: Wikimedia Commons, CC-BY-SA-3.0.Kyrgyzská svatba [3]

https://www.unicef.org/eca/node/4731
https://www.hrw.org/report/2019/03/21/give-us-baby-and-well-let-you-go/trafficking-kachin-brides-myanmar-china
https://www.hrw.org/report/2019/03/21/give-us-baby-and-well-let-you-go/trafficking-kachin-brides-myanmar-china
https://www.hrw.org/report/2019/03/21/give-us-baby-and-well-let-you-go/trafficking-kachin-brides-myanmar-china
https://reliefweb.int/report/world/global-estimates-modern-slavery-forced-labour-and-forced-marriage-september-2022
https://reliefweb.int/report/world/global-estimates-modern-slavery-forced-labour-and-forced-marriage-september-2022
https://reliefweb.int/report/world/global-estimates-modern-slavery-forced-labour-and-forced-marriage-september-2022
https://theconversation.com/bride-kidnapping-haunts-rural-kyrgyzstan-causing-young-women-to-flee-their-homeland-158404
https://theconversation.com/bride-kidnapping-haunts-rural-kyrgyzstan-causing-young-women-to-flee-their-homeland-158404
https://theconversation.com/bride-kidnapping-haunts-rural-kyrgyzstan-causing-young-women-to-flee-their-homeland-158404
https://www.rferl.org/a/kyrgyz-bride-snatching-suicide-human-rights-bishkek/26636401.html
https://www.rferl.org/a/kyrgyz-bride-snatching-suicide-human-rights-bishkek/26636401.html
https://www.rferl.org/a/kyrgyz-bride-snatching-suicide-human-rights-bishkek/26636401.html
https://www.rferl.org/a/bride_kidnapping_a_tradition_or_a_crime/24181723.html
https://www.rferl.org/a/bride_kidnapping_a_tradition_or_a_crime/24181723.html
https://www.undp.org/kyrgyzstan/press-releases/new-criminal-code-amendments-punishment-bride-kidnapping
https://www.undp.org/kyrgyzstan/press-releases/new-criminal-code-amendments-punishment-bride-kidnapping
https://www.undp.org/kyrgyzstan/press-releases/new-criminal-code-amendments-punishment-bride-kidnapping
https://www.hrw.org/news/2019/03/21/myanmar-women-girls-trafficked-brides-china
https://www.hrw.org/news/2019/03/21/myanmar-women-girls-trafficked-brides-china
https://www.hrw.org/news/2019/03/21/myanmar-women-girls-trafficked-brides-china
https://thediplomat.com/2018/06/a-bride-kidnapping-in-kyrgyzstan-ends-in-a-young-womans-death/
https://thediplomat.com/2018/06/a-bride-kidnapping-in-kyrgyzstan-ends-in-a-young-womans-death/
https://thediplomat.com/2018/06/a-bride-kidnapping-in-kyrgyzstan-ends-in-a-young-womans-death/
https://www.hrw.org/news/2021/04/09/another-woman-killed-scourge-kyrgyzstan-bride-kidnappings
https://www.hrw.org/news/2021/04/09/another-woman-killed-scourge-kyrgyzstan-bride-kidnappings
https://www.hrw.org/news/2021/04/09/another-woman-killed-scourge-kyrgyzstan-bride-kidnappings
https://news.un.org/en/story/2022/02/1111902
https://news.un.org/en/story/2022/02/1111902
http://idoproject.ca/types-of-forced-marriage/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nurishka.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kyrgyz_women_and_child_offering_bread_and_salt.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kirghiz_wedding.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


BULLETIN LIDSKÝCH PRÁV

29

CENTRUM PRO LIDSKÁ PRÁVA A DEMOKRACII

Aktuality sekce Mezinárodní           
politiky, byznys a lidská práva  
       

      
Arame Diopová

      
Kvůli znečištěnému ovzduší umírají v Bosně           
a Hercegovině ročně tisíce lidí

Lidskoprávní organizace Human Rights Watch 
(HRW) nedávno zdokumentovala dopady znečiš-
těného ovzduší na zdraví obyvatel Bosny a Herce-
goviny. Zejména v oblasti uhelných elektráren kvůli 
znečištěnému ovzduší ročně zemře přibližně 3 300 
lidí. Další trpí závažnými zdravotními problémy. 
Mezi obyvateli se zvýšil výskyt rakoviny a kardio-
vaskulárních a respiračních onemocnění. Nejvíce 
zasažené skupiny jsou děti, těhotné ženy a starší 
lidé. Někteří se proto rozhodli omezit vycházení 
ze svých domovů.

Podle Výboru OSN pro hospodářská, sociální 
a kulturní práva jsou vlády odpovědné za snižo-
vání znečištěného ovzduší v rámci své odpověd-
nosti za ochranu práva na zdraví a život jednot-
livců. Dle Mezinárodní paktu o hospodářských, 
sociálních a kulturních právech, který ratifikovala 
i Bosna a Hercegovina, by státy totiž měly přijmout 
opatření vedoucí ke zlepšení všech stránek vnějších 
životních podmínek a průmyslové hygieny. HRW 
uvádí, že úřady Bosny a Hercegoviny v tomto ohle-
du selhaly. Země stále spoléhá na těžbu dřeva a uhlí 
v zastaralých elektrárnách, kvůli kterým se míra 
znečištění zhoršuje. Ulicemi se nadále šíří toxický 
vzduch, který obsahuje nebezpečné množství  oxidu 
dusného, siřičitého a další škodlivé látky.

Dle Světové zdravotnické organizace (WHO) má 
Bosna a Hercegovina pátou nejvyšší míru úmrtnos-
ti, která se pojí se znečištěným ovzduším, na světě. 
Nejedná se tedy pouze o problém Bosny a Hercego-
viny. Dle odhadů WHO po celém světě ročně zemře 
až 7 milionů lidí vlivem znečištěného ovzduší. To 
sužuje zejména země, ve kterých dochází ke spalo-
vání fosilních paliv, odpadu a dalším neekologic-
kým průmyslovým aktivitám. 

Bude čínské zacházení s Ujgury považováno         
za zločin proti lidskosti?

Michelle Becheletová, nyní už bývalá, Vysoká ko-
misařka OSN pro lidská práva zveřejnila na konci 
června dlouho očekávanou zprávu, která potvrzuje 
závažné porušování lidských práv Ujgurů a zmiňu-
je mimo jiné svědectví o jejich mučení, svévolném 
zadržování a nucené sterilizaci. V závěru zprávy 
Becheletová uvádí, že kroky čínských úřadů vůči 
ujgurskému obyvatelstvu ,,mohou představovat me-
zinárodní zločiny, zejména zločiny proti lidskosti“.

Zpráva o nelidském zacházení s Ujgury v čínské 
provincii Sin-ťiang byla zveřejněna jen několik mi-
nut před vypršením funkčního období Becheletové 
jako Vysoké komisařky pro OSN. Čína se přitom 
do poslední chvíle snažila publikování zprávy pře-
kazit. Peking veškerá zveřejněná tvrzení odmítá 
a zprávu považuje za „dezinformační, lživou a vykon-
struovanou protičínskými silami“.

Lidskoprávní organizace tvrdí, že v posledních pěti 
letech Čína uvěznila či poslala do převýchovných 
táborů více než milion Ujgurů. Ve skutečnosti však 
v těchto táborech dochází k ponižování, mučení 
a dalším podobám špatného zacházení. USA mi-

Demonstrace Ujgurů [2]
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nulý rok oznámily, že jednání Číny vůči Ujgurům 
považují za genocidu.

Zpráva Becheletové je dle Výkonného ředitele orga-
nizace Uyghur Human Rights Project Omera Ka-
nata přelomová. Závěry bývalé komisařky by mohly 
být novým podnětem pro zahájení mezinárodního 
vyšetřování s cílem ukončit perzekuci Ujgurů.

Newyorské ješivy se bouří, nechtějí změnit způsob 
vzdělávání svých žáků

Podle nového nařízení budou muset newyorské sou-
kromé školy prokazovat, že splňují státní vzdělávací 
standardy. Pro mnohé se jedná o očekávaný násle-
dek nedostatečných vzdělávacích praktik v konzer-
vativních ješivách.[1] Inspekce newyorského minis-
terstva školství totiž odhalila nedostatečnou výuku 
ve 26 z 28 ješiv. V těchto židovských školách údajně 
dochází k zanedbávání výuky matematiky, angličti-
ny či přírodních věd a naopak čas výuky zaměřují 
převážně na studium Tóry a Talmudu.[2] „Desítkám 
tisíců dětí bylo – a stále je – odepřeno základní vzdělá-
ní”, říká Naftuli Moster, který jako dítě navštěvoval 
ješivu. Přitom už zákon z roku 1895 požaduje, aby 
úroveň poskytovaného vzdělávání v soukromých 
školách odpovídala té ve veřejných.

Nové nařízení se týká všech 1800 soukromých škol 
v New Yorku. Úředníci doufají, že jednotlivé školy 
a školní obvody budou spolupracovat a standardy 
budou dodržovat. Pokud tak neučiní, mohou ztratit 
status školského zařízení s povinnou docházkou, 
přičemž školním obvodům hrozí ztráta státní fi-
nanční podpory. Školy budou mít několik možnos-
tí, jak osvědčit své studijní osnovy a techniky. Na 
dodržování studijních standardů budou mimo jiné 
zaměřeny náhodné kontroly. Napříč dotčenými ško-
lami však panuje spíše rozhořčení. Proti nařízení 
vyšli dokonce do ulic demonstrovat obyvatelé z řad 
ortodoxních židovských skupin, kteří skandova-
li: „Spíše budeme sedět ve vězení, než abychom změnili 
vzdělání našich dětí“.

Přijde spravedlnost za Papuánský masakr v roce 
2014?

Indonéský soud pro lidská práva v září zahájil soud-
ní proces s bývalým armádním důstojníkem Isa-
kem Sattim, který je obviněn ze spáchání zločinů 
proti lidskosti. Satti má nést odpovědnost za zabití 

pěti Papuánců během během protestů v roce 2014. 
Ty propukly v reakci na napadení dvanáctiletého 
chlapce speciální jednotkou Tim Khusus 753. Inci-
dent přiměl místní vyjít do ulic a vyjádřit nesouhlas 
s brutálním zásahem ozbrojené jednotky. Pokojný 
protest byl však násilně potlačen.

Důstojník Satti měl dle obvinění selhat v pozici 
velitele armády, když svým jednotkám nezakázal 
použít zbraně a nepřiměřenou sílu proti demon-
strantům. Armádní ozbrojené složky při střetu s 800 
demonstranty v Painai zabily pět lidí, z nichž čtyři 
byli mladiství. Dalších sedmnáct civilistů bylo zra-
něno.

Obyvatelé od té doby požadují nastolení spravedl-
nosti a odškodnění rodin zemřelých. Důvod proč 
je stíhán pouze Satti není jasný. Kromě něj mělo 
během incidentu střílet více příslušníků ozbroje-
ných jednotek. Kontroverze vzbuzuje i místo koná-
ní soudního procesu. Ten totiž neproběhne v Papui, 
ale na 2500 km vzdáleném ostrově Sulawesi. Pro 
rodiny obětí a svědky se jedná o velkou překážku. 
Mnoho z nich plánuje soudní proces bojkotovat. 
Mají totiž pochybnosti o tom, zda bude opravdu 
nezávislý a spravedlivý. Dle HRW čelí Papuánci 
diskriminaci a rasismu ze strany indonéských úřa-
dů, ale také časté beztrestnosti odpovědných osob.

Výuka v ješivě [2]
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Poznámky

[1] Ješiva je označení pro tradiční školu vyššího židovského vzdě-
lání.

[2] Tóra v širším slova smyslu označuje hebrejskou bibli. Talmud 
označuje sbírku výkladů a diskuzí rabínů k židovskému záko-
nu.
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Zasedání Výboru proti mučení:    
změny v koncepci ochranného léčení

Veronika Nováková

Výbor proti mučení a jinému nelidskému,              
krutému, ponižujícímu zacházení a trestání Rady 
vlády pro lidská práva zasedal dne 30. května 
2020. Na programu jeho jednání byla například 
témata jako mimořádné události ve věznicích či 
informace o trestní politice a koordinaci opatření 
ke snížení recidivy. Jedno z ústředních témat jed-
nání tvořila i koncepce ochranného léčení, která 
je v ČR již poměrně dlouho předmětem různých 
diskusí. K jakým závěrům Výbor při svém jednání 
dospěl?

Nedostatky řeší členové meziresortní pracovní 
skupiny a Rada vlády

Při jednání Výboru proti mučení a jinému nelid-
skému, krutému, ponižujícímu zacházení a trestá-
ní Rady vlády pro lidská práva (dále jen „Výbor“) 
bylo upozorněno na několik vybraných nedostatků 
ve vztahu k aktuální koncepci ochranného léčení 
v ČR. Byly například shledány mezery v úpravě do-
zoru státního zastupitelství nad výkonem ochranné-
ho léčení nebo absenci obecně používaného nástro-
je sloužícího k posouzení nebezpečnosti pacienta 
nebo absenci pobytových sociálních služeb pro 
pacienty, jejichž zdravotní stav znemožňuje pří-
mý návrat do společnosti. Na tyto nedostatky již 
upozornila tehdejší veřejná ochránkyně práv Anna 
Šabatová ve své zprávě ze systematických návštěv 
z roku 2019.[1] 

Ochranné léčení se dotýká více oborů, a proto výše 
uvedené nedostatky spadají do působnosti vícero 
ministerstev. Zejména se jedná o Ministerstvo spra-
vedlnosti, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo 
práce a sociálních věcí. Ministerstvo spravedlnosti 
s Ministerstvem zdravotnictví začaly tyto problémy 
řešit prostřednictvím mezirezortní pracovní skupi-
ny pro problematiku ochranného léčení (dále jen 
„pracovní skupina“) již v roce 2020, avšak do její 
činnosti zasáhla epidemie covid-19. Posléze se řešení 

32

této problematiky přeneslo zejména na Radu vlády 
pro duševní zdraví.

Potřeba zavedení dozoru státního zástupce nad 
výkonem ochranného léčení

V rámci jednání Výboru byla jedním z témat absen-
ce dozoru státního zastupitelství nad místy, kde se 
vykonává ochranné léčení. Na tento nedostatek již 
upozorňovala několik let i tehdejší veřejná ochrán-
kyně práv Šabatová, protože tento nedostatek může 
vést k porušování základního práva na opravný pro-
středek dle čl. 13 ve spojení s čl. 3 Evropské úmluvy 
o ochraně lidských práv a základních svobod. 

Jedná se o to, že pacient v psychiatrické nemocnici 
kvůli absenci zvláštního právního předpisu nemá 
v českém právním řádu žádnou ochranu v podobě 
dozoru státního zastupitelství. Zákon o státní zastu-

Chybí zásady pro posouzení nebezpečnosti pacienta [1]

4) Česká republika a lidská práva
 Vedoucí sekce: Lucie Nechvátalová a Pavel Doubek
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pitelství sice dozor v této oblasti předpokládá, ale 
dosud chybí vymezení předmětu a podmínek pro 
jeho realizaci ve zvláštním zákoně. Například zá-
kon o výkonu trestu odnětí svobody jasným způso-
bem upravuje dozor státního zastupitelství, a proto 
mohou státní zástupci provádět prověrky, vydávat 
příkazy, nařídit propuštění člověka apod. 

V ČR dosud tedy není žádný nezávislý orgán, kte-
rý by mohl přijmout určitá opatření při špatném 
zacházení s pacienty. Dotčený člověk se sice může 
obrátit na soud, avšak s ohledem na jeho duševní 
poruchu a zbavení osobní svobody může být pro 
něj tato cesta velmi obtížná. Stejně tak i stížnost 
dle zákona o zdravotních službách nepředstavuje 
efektivní způsob řešení.

Ve vztahu k tomuto nedostatku jedna z členek výbo-
ru připomněla, že v roce 2019 byl vládou projednán 
poslanecký návrh zákona č. 373/2011 Sb., o specific-
kých zdravotních službách, který  se tímto zabýval. 
Nebyl však přijat pro vysokou finanční náročnost, 
absenci odborných předpokladů na straně státních 
zástupců a nevhodnost nahlížení do zdravotnické 
dokumentace pacientů.

Nebezpečnost pacienta: kdo a jak ji posuzuje?

Výbor se také věnoval problematice hodnocení ne-
bezpečnosti pacienta, která je řešena v rámci posu-
zování naplnění účelu ochranného léčení. Tímto se 
totiž v praxi zabývá nejen soud v okamžiku rozho-
dování o trvání ochranného léčení nebo jeho pře-

měně, ale průběžně také psychiatrická nemocnice 
při hospitalizaci pacienta.

Někteří lékaři jsou toho názoru, že nebezpečnost 
pacienta je otázkou čistě právní, jejíž řešení jim ne-
přísluší. Tehdejší veřejná ochránkyně práv Šabato-
vá k tomuto uvedla: „S tím nemohu zcela souhlasit, 
protože poskytovatel je povinen podávat soudu zprávy a 
návrhy pro potřeby posuzování právě nebezpečnosti, a 
také jí musí přizpůsobit svůj postup vůči pacientovi. Na 
nebezpečnost je navázán účel ochranného léčení každého 
konkrétního pacienta, a tím i oprávněnost zásahů do 
jeho základních práv při hospitalizaci.“

Problémem tak dosud zůstává to, že pro lékaře 
neexistuje při hodnocení nebezpečnosti pacienta 
žádný standardizovaný přístup. Názor ošetřujícího 
lékaře je přitom důležitý nejen pro volbu vhodné 
léčby pacienta, ale je stěžejním podkladem i pro 
soud při jeho rozhodování o dalším trvání ochran-
ného léčení. V praxi pak totiž dochází k tomu, že 
jsou v ústavním léčení často ponecháváni pacienti 
mnohem delší dobu, než je skutečně nutné. Pravdě-
podobně se tak děje nejen kvůli nedostatku právní 
regulace při hodnocení kritéria nebezpečnosti pa-
cienta, ale i tlaku společenského mínění na soudy.

Národní akční plán pro duševní zdraví             
2020-2030: klíč pro řešení problémů?

Ve vztahu ke koncepci ochranného léčení byl při 
jednání Výboru několikrát zmíněn tzv. Národní 
akční plán pro duševní zdraví 2020-2030 (dále jen 

Ilustrační fotografie [2]
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„Národní akční plán pro duševní zdraví“).[2] Nej-
prve jej schválila Rada vlády pro duševní zdraví 
a následně i samotná vláda. 

Národní akční plán pro duševní zdraví obsahuje 
úkoly pro jednotlivé resorty, které mají být v ur-
čitých termínech splněny. Jedna z členek Výboru 
informovala o probíhající práci na tzv. Národní 
koncepci ochranného léčení, která představuje je-
den z úkolů Národního akčního plánu pro duševní 
zdraví. Aktuálně má mít podobu pracovní verze 
a dokončena by měla být do konce letošního roku. 

Dosud tak probíhá vytváření materiálů pro ná-
sledující oblasti: rozvoj infrastruktury služeb pro 
ochranné léčení, definování standardů léčby, de-
finování postavení zdravotníků a zařízení jako or-
gánů veřejné správy, úpravy legislativního rámce, 
koncept vzdělání forenzní problematiky, evidence 
ochranného léčení, koncept finančního zajištění 
ochranného léčení a souvisejících služeb, vytvoření 
multiagenturní spolupráce (úřady práce, probační 
a mediační služby, zdravotní zařízení, policie), sběr 
dat.

V obecné rovině na plnění úkolů Národního akč-
ního plánu pro duševní zdraví v oblasti ochran-
ného léčení dosud spolupracovali vybraní členové 
pracovní skupiny s meziresortním koordinačním 
týmem Rady vlády. O jejich činnosti je již dle zápi-
su z jednání Výboru připravována výroční zpráva. 

Národní koncepce ochranného léčení jako téma 
pro další jednání

Výbor své jednání o koncepci ochranného léčení 
uzavřel s tím, že prostřednictvím Sekretariátu Rady 
vlády pro lidská práva navrhne zapojení Kancelá-
ře veřejného ochránce práv a Kanceláře vládního 
zmocněnce do meziresortní spolupráce v rámci pro-
blematiky ochranného léčení.

Na příštím zasedání výboru by měli být přítom-
ni i určití hosté, s nimiž by mělo být diskutováno 
o vznikající Národní koncepci ochranného léče-
ní v rámci Národního akčního plánu pro duševní 
zdraví.

Poznámky

[1] Zpráva veřejného ochránce práv ze systematických návštěv, 
2019: Ochranné léčení, omezovací prostředky a další témata. 

(https://www.ochrance.cz/uploads-import/ESO/21-2016-NZ-
MLU_SZ- ochranne_leceni.pdf.)

[2] Úřad vlády ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR. Národní 
akční plán pro duševní zdraví 2020-2030, 2020 (https://
www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/01/Národ-
n%C3%AD-akčn%C3%AD-plán-pro-duševn%C3%AD-zdra-
v%C3%AD-2020-2030.pdf)

Zdroje

Prohlášení Ministerstva spravedlnosti k problematice ochranného 
léčení ze dne 20. 2. 2020 (https://www.justice.cz/web/msp?-
F=U&F=U&clanek=prohlaseni-ministerstva-spravedlnosti-k-pro-
blematice-ochranneho-lece-1)

Úřad vlády ČR, Sekretariát Rady vlády ČR pro lidská práva. Zápis 
ze zasedání Výboru proti mučení, 30. května 2022 (https://
www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/vybory/proti-muceni-a-nelidske-
mu-zachazeni/ze-zasedani-vyboru/Zapis-ze-zasedani-Vyboru-
-proti-muceni_30-05-22.pdf)

Zpráva veřejného ochránce práv ze systematických návštěv, 
2019: Ochranné léčení, omezovací prostředky a další témata. 
(https://www.ochrance.cz/uploads-import/ESO/21-2016-NZ-
MLU_SZ- ochranne_leceni.pdf.)

Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších 
předpisů.

Fotografie

[1] Chybí zásady pro posouzení nebezpečnosti pacienta. Vacinados 
os primeiros pacientes cadastrados pelo Telecovid, autor: Agên-
cia Brasília, 10. února 2021, Flickr, CC BY 2.0.

[2] Ilustrační fotografie. Hospital beds - Florence + the machine, 
autor: Lieze Van Elst, 31. října 2017, Flickr, CC BY 2.0.

[3] Ochranné léčení v ústavní formě. _Y4A7382bw. autor: SIM 
USA, 28. září 2015, Flickr, CC BY-SA 2.0.

Ochranné léčení v ústavní formě [3]
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Grosam proti České republice:          
koncepce kárného řízení

      
Dominika Šudová

V červnu tohoto roku se Evropský soud pro lidská 
práva vyjádřil ke kárnému řízení v České repub-
lice. Shledal, že došlo k porušení čl. 6 Úmluvy 
o ochraně lidských práv a svobod, tedy práva        
na spravedlivý proces.  

Kárné řízení a jeho úprava 

V České republice se kárné řízení zahajuje na návrh. 
Ke kárnému řízení je příslušný Nejvyšší správní 
soud. V kárných věcech rozhoduje Nejvyšší správ-
ní soud ve speciálních senátech. Složení senátů se 
různí podle toho, zda se jedná o kárné řízení ve 
věcech soudců, státních zástupců nebo soudních 
exekutorů.

Kárné senáty ve věcech soudních exekutorů jsou 
6členné. Skládají se z předsedy senátu, jeho zá-
stupce a 4 přísedících. Předsedou je vždy soudce 
Nejvyššího správního soudu, zástupcem je soudce 
Nejvyššího soudu a přísedícími jsou dva soudní 
exekutoři, jeden advokát a jedna osoba navržená 
Veřejným ochráncem práv. 

Senát rozhoduje většinou hlasů svých členů. V Čes-
ké republice je jednoinstanční kárné řízení, což zna-
mená, že odvolání proti rozhodnutí v kárném říze-
ní není přípustné. Potrestaní jedinci mohou podat 
ústavní stížnost.[1]

Případ soudního exekutora Grosama

Pan Grosam byl v roce 2012 uznán vinným z kár-
ného provinění. Jako soudní exekutor sepsal exeku-
torský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti, jehož 
obsahem bylo uznání dluhu. Nebyl ale schopen pro-
kázat, že si ověřil, že osoba podepisující uznání dlu-
hu, byla oprávněna takto jednat. V kárném řízení 
mu byla uložena pokuta, neboť byl shledán vinným. 
Grosam podal proti rozsudku ústavní stížnost, kte-
rá byla odmítnuta. Následně se bránil u Evropského 
soudu pro lidská práva (dále jen “ESLP”).  

Dne 22. června 2022 ESLP shledal, že kárné řízení 
proti stěžovateli Grosamovi nebylo spravedlivé, je-
likož Nejvyšší správní soud nesplňoval požadavky 
nezávislosti a nestrannosti.[2] 

Evropský soud pro lidská práva

Před ESLP stěžovatel namítal především porušení 
práva na spravedlivý proces dle článku 6 Evropské 
úmluvy o ochraně lidských práv a základních svo-
bod (dále jen “EÚLP”) a dále porušení záruk spra-
vedlivého trestního procesu, včetně zásady presu-
mpce neviny a práva na odvolání v trestních věcech. 

Několik jeho námitek bylo odmítnuto, neboť ESLP 
souhlasil s českým státem v tom, že kárné řízení má 
občanskoprávní povahu, nikoliv trestní. 

Za pravdu stěžovateli dal v případě porušení práva 
na spravedlivý proces dle článku 6 EÚLP. Dle ESLP 
nebyl případ stěžovatele projednán nezávislým a ne-
stranným soudem. 

ESLP se zejména vyjádřil k transparentnosti a ke 
kritériím, dle kterých jsou vybírání přísedící. Mezi 
přísedícími jsou soudní exekutoři, kteří jsou konku-

Nejvyšší správní soud [1]
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renty stíhaného exekutora. Přísedící tak nemusí být 
nezávislí nebo nestranní. Nadto jsou do určité míry 
podřízení ministru spravedlnosti, který je kárným 
žalobcem. V poslední řadě je jedním z přísedících 
zástupce Veřejného ochránce práv (dále jen “VOP”), 
který nemusí mít žádné hlubší znalosti exekučního 
práva. 

Rozsudek ESLP přijal většinou 4 hlasů proti 3. 
Nicméně rozsudek není konečný. Vláda může do 3 
měsíců požádat o postoupení věci velkému senátu.

Jednoinstančnost kárného řízení

Exekutorská komora se ztotožnila s názorem, že 
shledává za problematickou skutečnost, že jedním 
z přísedících je zástupce VOP, který nemá s exekuč-
ní problematikou nic společného. Neztotožnila se 
ale s názorem, že by soudní exekutoři nebyli nezá-
vislí a nestranní. Jde například o to, že odměnu jim 
ministr spravedlnosti určuje vyhláškou a možnost 
účasti v senátu jim nadto dává více nezávislosti.   

K možnosti zavedení odvolání či ponechání jedno-
stupňového modelu kárného řízení uvedla komora, 
že neupřednostňuje ani jednu z variant. 

Předseda Nejvyššího správního soudu sdělil, že má 
prozatím českou právní úpravu za dobrou. Podle 
předsedy Karla Šimky rozhodnutí ESLP stojí spíše 
na abstraktních a systematických úvahách, jak by 
měla být kárná justice uspořádána. 

Velký senát ESLP

Aby věc projednával velký senát ESLP, musí být 
stížnost soudci k projednání připuštěna. Pokud je 
stížnost připuštěna k projednání před velkým sená-
tem ESLP, rozhodnou o ní soudci většinou do jed-
noho roku. Jak případ bude pokračovat se dozvíme 
v následujících měsících. 

Poznámky

[1] Úprava kárného řízení je mimo jiné obsažena v zákoně č. 7/2002 
Sb., zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců 
a soudních exekutorů.

[2] Grosam proti České republice, stížnost č. 19750/13 ze dne 23. 
června 2022. 
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z https://www.ceska-justice.cz/2022/07/simka-ocekava-ze-vlada-
-u-eslp-kvuli-karnym-rizenim-vyuzije-opravny-prostredek/ 

Válová, I. (2022, červen 23). Přelomový rozsudek ESLP: Kárný 
senát, který v ČR soudí soudce, státní zástupce a exekutory, po-
rušuje právo. Česká justice. Získáno z https://www.ceska-justice.
cz/2022/06/prelomovy-rozsudek-eslp-karny-senat-ktery-v-cr-sou-
di-soudce-statni-zastupce-a-exekutory-porusuje-pravo/

Fotografie

[1] Nejvyšší správní soud. Nejvyšší správní soud v Brně 3, autor: 
VitVit, 24. října 2015, zdroj: Wikimedia Commons, CC BY-SA 
4.0.

[2] Soudce Evropského soudu pro lidská práva. Pere Pastor Vila-
nova, autor: MayaLagrange, 1. červen 2016, zdroj: Wikimedia 
Commons, CC BY-SA 4.0.

Soudce Evropského soudu pro lidská práva [2]
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Aktuality české sekce

        
      

Novela zákona o svobodném přístupu                 
k informacím

Na konci srpna byl ve Sbírce zákonů vyhlášen práv-
ní předpis, který novelizuje zákon o svobodném 
přístupu k informacím. Hlavními změnami jsou 
rozšíření definice subjektů povinných poskytovat 
informace, výslovná úprava informační povinnosti 
ve vztahu k příjmům fyzických osob nebo stanovení 
nových důvodu pro odmítnutí žádosti.

Podle přechozí úpravy mezi povinné subjekty spa-
daly „soukromé“ právnické osoby pouze tehdy, 
pokud jejich jediným společníkem byl stát nebo 
veřejná instituce. Nyní budou mít informační povin-
nost v omezené míře i korporace, ve kterých stát či 
další veřejnoprávní subjekty drží většinový podíl na 
základním kapitálu, disponují většinou hlasovacích 
práv nebo mohou jmenovat více než polovinu členů 
některých orgánů, např. představenstva či dozorčí 
rady. Zároveň se tato osoba musí věnovat určitým 
činnostem, mimo jiné elektroenergetice.[1] Nově by 
tak do definice spadala například společnost ČEZ, 
a.s.

Další novinkou, kterou kritizuje právník Ondřej 
Dostál, je možnost odmítnout poskytnutí informa-
ce, pokud žádostí dochází ke zneužití práva. Jed-
ním z odmítacích důvodů je působení nátlaku na 
fyzickou osobu, jíž se týkají požadované informace, 
druhým je nepřiměřená zátěž povinného subjektu. 
Podle spolutvůrce původního zákona Oldřicha Ku-
žílka bylo třeba vyřešit případy, kdy žadatel „sto-
šestkou“ zahlcoval úředníka, který mu například 
udělil pokutu.

Dohoda o dole Turów před Ústavním soudem

Ústavní soud (dále jen „ÚS“) pro nepříslušnost 
odmítl ústavní stížnost směřující proti usnesení 
vlády k návrhu na sjednání dohody mezi Českem 
a Polskem ohledně dolu Turów a proti samotnému 
uzavření této dohody. Dohoda, o které jsme již in-
formovali (viz Bulletin březen 2021, s. 44), spočívá 

v tom, že polský stát a těžební společnost poskytly 
Libereckému kraji a České republice 45 milionů eur 
(zhruba 1,1 miliardy Kč) a Česko tak stáhlo žalobu 
u Soudního dvora Evropské unie.

Podle stěžovatelů tím došlo k zásahu do práva na 
ochranu vlastnictví, protože jsou nuceni strpět sni-
žování hodnoty majetku kvůli úbytku podzemní 
vody a pokud nebudou přijata účinná opatření, ko-
lem roku 2026 ztratí možnost vodu odebírat. Česko 
se navíc zavázalo, že nezahájí další řízení o porušení 
práva týkající se dolu Turów. Bylo také zasaženo do 
práva na příznivé životní prostředí, protože vzniká 
škoda na vodách a Česko nepřijalo účinná preven-
tivní či nápravná opatření.

ÚS odůvodnil odmítnutí ústavní stížnosti tím, že 
usnesení vlády je interním aktem exekutivy, které 
nemůže přezkoumávat. Co se týče mezinárodních 
smluv, ÚS se může zabývat pouze významnějšími 
smlouvami, které například upravují práva a povin-
nosti osob nebo které přenášejí pravomoci českých 
orgánů na mezinárodní organizaci. Dohoda o dolu 
Turów do této kategorie nespadá.

Důl Turów způsobuje environmentální škody     
v Česku [1]

Marie Gavendová

https://www.centrumlidskaprava.cz/sites/default/files/attachement/bulletin/Bulletin B%C5%99ezen 2022_0.pdf
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Exekutor prodal víno mimo dražbu pod cenou [2]

Novela pandemického zákona zůstává v platnosti

Ústavní soud zamítl návrh na zrušení některých 
částí novely pandemického zákona, kterého se do-
máhala skupina 57 poslanců. Argumentovala po-
rušením pravidel zákonodárného procesu, proto-
že zákon byl schválen ve stavu legislativní nouze, 
pro jehož vyhlášení ale nebyly splněny podmínky. 
Podle ÚS však důvody pro zkrácené projednávání 
novely (tedy potřeba legislativně řešit otázky souvi-
sející s probíhající pandemií) převážily nad zájmem 
na zachování řádné legislativní procedury.

Poslanci také namítali, že došlo k procedurálním 
nedostatkům, například přerušení Tomia Okamury 
k návrhu pořadu schůze. ÚS posuzoval, zda byla 
materiálně zachována práva parlamentní opozice 
a dospěl k názoru, že byla. Okamura i ostatní po-
slanci dostatečně využili času na prezentaci svých 
postojů a veřejnost se vzhledem k medializaci mohla 
s novelou i názory zákonodárců seznámit.

Dále skupina poslanců usilovala o zrušení dvou 
ustanovení pandemického zákona: jedno umožňuje 
nařídit izolaci či karanténu prostředkem komunika-
ce na dálku. Druhé napadené ustanovení umožňuje 

omezit výkon podnikatelské činnosti nebo stanovit 
podmínky pro její provozování. ÚS obě ustanovení 
podrobil testu proporcionality a shledal, že jsou 
v pořádku.

Víno jako věc rychle se kazící?

Neobvyklý případ vinaře, jehož produkty prodal 
exekutor pod cenou, se dostal až před ÚS. Exeku-
tor považoval sudové víno za věc rychle se kazící, 
a proto jej prodal mimo dražbu, která by znamena-
la zdržení. Sjednaná cena navíc byla nepřiměřeně 
nízká, činila necelých 14 Kč za litr, přičemž v dané 
době (v roce 2010) vinař prodával vína průměrně za 
32,31 Kč za litr a cena průmyslových výrobců sudo-
vých vín se pohybovala kolem 30 Kč za litr. Soudy 
proto přiznaly vinaři náhradu škody a rozhodly, že 
exekutor nepostupoval při prodeji mimo dražbu 
správně, protože víno není věcí rychle se kazící.

Podle Nejvyššího soudu jde o věc rychle se kazící 
tehdy, když dochází ke změně v negativním slova 
smyslu, přičemž hlediskem by měla být zejména 
hodnota, respektive prodejnost věci. Zároveň je tře-
ba posoudit, za jak dlouho dojde ke zhoršení věci 
a jaké jsou náklady na její uchování. Exekutor ar-
gumentoval skladováním vína ve znečištěných pro-
storech, to však podle znaleckých posudků nemělo 
vliv. Při řádném ošetřování je možné víno v sudech 
uchovávat bez ztráty kvality v řádu let.

Přestože se soudy všech stupňů postavily na stranu 
vinaře, exekutor podal stížnost i k ÚS kvůli po-
rušení práva na spravedlivý proces. Ten stručně 
konstatoval, že stížnost se nezakládá na pádných 
důvodech, protože soudy se námitkami řádně za-
bývaly a ve výkladu Nejvyššího soudu věci rychle se 
kazící nespatřuje neústavnost. ÚS proto exekutorův 
návrh jako zjevně neopodstatněný odmítl.

Poznámky

[1] Podrobný výčet činností a další podmínky lze nalézt v § 153 a § 
154 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
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Politologie, mezinárodní vztahy a zahraniční       
politika

Cvrček, V.; Fidler, M. Jazyk a politika: jak nám tex-
tová analýza může pomoct v boji s hybridními hroz-
bami a dezinformacemi. Mezinárodní politika 2/22

Fiřtová M. Klimatická politika a kanadská národní 
identita. Mezinárodní politika 2/22

Hesová, Z. Kulturní války ve Střední Evropě: co 
se skrývá za tzv. hodnotovými spory. Mezinárodní 
politika 2/22

Kyselová, P. Z. Spory o japonskou národní identitu: 
vynucený pacifismus a tradiční hodnoty pod tlakem 
globalizace. Mezinárodní politika 2/22

Lebduška, M. Musíme se přestat dívat na Ukrajinu 
ruskýma očima. Mezinárodní politika 2/22

Svobodová, E. Jak zahalování muslimských žen 
ovlivnilo republikánskou identitu Francie. Mezi-
národní politika 2/22

Ščeblykin, K. Ženské lídryně: bojovnice proti au-
toritářství, nositelky modernizace či krizové mana-
žerky? Mezinárodní politika 2/22

Monitoring lidskoprávních publikací
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2) Evropský systém ochrany LP

Vedoucí sekce:

Mgr. Tomáš Opat

Tomáš vystudoval Právnickou fakul-
tu Univerzity Karlovy, kde se věnoval především  
mezinárodnímu právu a lidským právům. Po ško-
le nastoupil na stáž v NATO, kde působil v sekci  
politického plánování kanceláře generálního ta-
jemníka. V současné době pracuje jako parlament-
ní asistent v Evropském parlamentu, kde se věnuje  
především otázkám týkajícím se výborů pro zahraniční  
vměšování a dezinformace a pro kulturu a vzdělávání.

Stážisté:

Anna Kačmaříková: Anna dokončuje magisterské 
studium práv na Masarykově univerzitě v Brně. 
Zde vystudovala také obor Mezinárodní vzta-
hy. Během studia absolvovala stáž v advokátní 
kanceláři, na Velvyslanectví ČR v Madridu nebo  
na Nejvyšším správním soudě. Zajímá se o ústavní 
a evropské právo.

Eliška Andrš: Eliška Andrš vystudovala  
bakalářský obor právo na University of Cam-
bridge a momentálně absolvuje Schumanovu stáž  
ve Výzkumné službě Evropského parlamentu.  
Zajímá se o mezinárodní právo veřejné, lidská prá-
va, právo EU a ochranu osobních údajů. 

Terézia Lazarová: Terézia dokončuje magisterské 
studium práv na Masarykově univerzitě v Brně. 
Během studia absolvovala stáž na Městském soudě 
v Praze a na pozici výzkumné asistentky ve výzku-
mech Dr. Bríd Ní Ghráinne a následně Dr. Lucie 
Berdisové. Zúčastnila se vícerých mezinárodních 
Moot Courtů. 

Jana Vidláková: Jana studuje právo na Právnic-
ké fakultě Univerzity Karlovy. Absolvovala stáže  
v Kanceláři zástupkyně ombudsmana a v Kance-
láři vládního zmocněnce pro SDEU. S projektem 
Street Law pořádá lidskoprávní workshopy pro 
školy. Vedle lidských práv ji zajímají oblasti zdra-
votnického a evropského práva.

1) Mezinárodní trestní spravedlnost

Vedoucí sekce:

JUDr. Ing. Jan Lhotský, Ph.D., E.MA

Jan je vedoucím Centra pro lidská práva 
a demokracii. Po vystudování práva a ekonomie  
pokračoval v doktorském studiu mezinárodního 
práva. Vystudoval rovněž lidskoprávní program 
E.MA v italských Benátkách a rakouském Grazu. 
Pracoval v advokacii i v právním oddělení Evropské  
služby pro vnější činnost v Bruselu. Poté půso-
bil jako Visiting Professional u soudního senátu  
Mezinárodního trestního soudu v Haagu a následně 
jako právník u Evropského soudu pro lidská práva 
ve Štrasburku. Nyní působí v Kanceláři veřejné-
ho ochránce práv a Centru mezinárodního práva 
Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. V rámci 
mezinárodního práva se specializuje především na 
lidská práva a mezinárodní trestní právo.

Stážisté:

Mgr. Dagmar Matúšů: Dagmar vystudovala Práv-
nickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně 
a momentálně dokončuje magisterský program 
LL.M v mezinárodním právu veřejném na Univer-
zitě v Oslu. Zabývá se především právem válečné-
ho konfliktu a mezinárodním trestním právem. V 
dubnu 2021 reprezentovala univerzitu na meziná-
rodní soutěži Jean-Pictet Moot Court v humanitár-
ním a mezinárodním právu.

Adam Crhák: Adam v současné době studuje čtvrtým 
rokem na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a 
nově zároveň na Institutu mezinárodních studií Fa-
kulty sociálních věd. Zajímá se zejména mezinárodní 
humanitární a trestní právo a o problematiku lidských 
práv v kontextu mezinárodní politiky. Během studia 
se zúčastnil několika moot courtů a stáže na Magist-
rátu hlavního města Prahy.

Matyáš Dvořák: Matyáš v současné době studu-
je třetí ročník magisterského programu Právo a 
právní věda na Masarykově univerzitě. V současné 
době pracuje v advokátní kanceláři. Zajímá se pře-
devším o mezinárodní trestní právo, právo váleč-
ného konfliktu a o právo azylové a migrační. 

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

Vedoucí sekce:

Mgr. Lucie Nechvátalová, E.MA

Lucie vystudovala právo na Právnické  
fakultě MU a lidská práva a demokratizaci na EIUC 
v Benátkách a Université de Strasbourg. Stážovala 
v OSN, u ESLP a u veřejného ochránce práv. Působí 
na Nejvyšším správním soudě jako asistentka soudce. 
Věnuje se především evropskému systému ochrany 
lidských práv, konkrétně zákazu špatného zacházení, 
pozitivním povinnostem států a odškodňování.

Mgr. Pavel Doubek, Ph.D.

Pavel vystudoval doktorské studium  
na Právnické fakultě MU. Pracoval v Kanceláři 
ombudsmana a na Úřadu vlády ČR. V roce 2019 
se v rámci postdoktorského programu podílel na 
zřizování národního preventivního mechanismu 
na Taiwanu.

Stážisté:

Mgr. Veronika Nováková: Veronika vystudovala obor 
právo na Fakultě právnické Západočeské univerzi-
ty v Plzni a pokračuje zde i v doktorském studiu. 
Dále vykonává praxi advokátní koncipientky v AK 
Jakub Šauer se zaměřením na generální praxi.

Bc. Kateřina Ochodková: Kateřina studuje právo 
a politologii na Masarykově univerzitě. Má ráda 
ústavní právo a doufá, že ústavní právo má rádo ji. 
Věnuje se volebnímu právu.

Dominika Šudová: Dominika studuje obor právo  
na MU. Zajímá se o problematiku práv dětí a uprch-
lické právo. V současnosti pracuje v AK, kde se věnu-
je zejména rodinnému a trestnímu právu. 

Marie Gavendová: Marie studuje obor právo  
na Masarykově univerzitě. Absolvovala několik stáží 
v neziskovém sektoru a v současnosti pracuje v AK, 
kde se věnuje hlavně ochraně osobních údajů.

3) Mezinárodní politika, byznys a LP

Vedoucí sekce:

Mgr. Bc. Michaela Stenzelová

Michaela vystudovala Právnickou fakultu 
Masarykovy univerzity a současně Mezinárodní vzta-
hy a Evropská studia. Zajímá se o mezinárodní poli-
tiku, lidská práva, problematiku přeshraniční trestné 
činnosti a kybernetických hrozeb. Absolvovala stáže 
na Velvyslanectví ČR v Římě a Stálé misi ČR při OSN 
v New Yorku. Po dokončení studií působila jako OSN 
Dobrovolnice při Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu 
v Sarajevu. 

Stážisté:

BA Michaela Kučerová, LL.M: Michaela vystudova-
la bakalářský titul v oblasti politologie a meziná-
rodních vztahů a magisterský titul z práv v oblasti 
mezinárodní trestní spravedlnosti a ozbrojeného 
konfliktu. V současné době je v počátečních fázích 
doktorského studia práv s přidruženým magist-
erským studiem výzkumných metod. Zajímá se o 
lidská práva žen a legální pluralismus v Latinské 
Americe. 

Bc. Ondřej Kaška: Ondřej vystudoval dvouobor 
Politologie a Mezinárodní vztahy na Masarykově 
univerzitě v Brně. V současnosti pokračuje v ma-
gisterském programu Politologie a nastoupil na 
Právnickou fakultu. Absolvoval řadu stáží v mé-
diích či neziskovém sektoru. Také napomohl vy-
myslet karetní hru bojující proti fake-news a spo-
lupracuje na projektu, který informuje mladé lidi 
o politice.

Arame Diopová: Arame studuje programy Mezi-
národní vztahy a Evropská studia na Masarykově 
univerzitě. Zajímá se o mezinárodní politiku a lid-
ská práva žen a etnických menšin. V rámci studia 
absolvovala stáž na Velvyslanectví České republiky 
v Koreji.
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