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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
prázdninové vydání Bulletinu lidských práv zahajujeme
příspěvkem Evy Kostolanské, která zdůrazňuje, že
i v době pandemie je nutné zohledňovat práva dětí.
Při zavádění jakýchkoliv opatření tak musí být vždy brán
v úvahu nejlepší zájem dítěte.
Jana Šikorská následně přibližuje průběh zasedání
Rady OSN pro lidská práva v Ženevě, které koronavirová
krize rozdělila vedví. Kromě tématu Covid-19 a lidská
práva se Rada věnovala také rasovým nepokojům
v USA. Pro kterou z těchto oblastí vyjadřovaly západní
státy více podpory?
V sekci Mezinárodní trestní spravedlnost informuje
Petra Olivová o tom, že žalobce tzv. Kosovského
tribunálu, který sídlí v Haagu, obvinil prezidenta
Kosova Hashima Thaçiho z válečných zločinů
a zločinů proti lidskosti.
Zuzana Andreska z evropské sekce představuje závěry
Agentury EU pro základní práva, která zjišťovala,

co si občané Evropské unie myslí o lidských právech.
Věří, že jsou důležitá pro spravedlivější společnost?
V sekci Mezinárodní politika, byznys a lidská práva
diskutuje Andrea Šťástková plán evropského komisaře
pro spravedlnost zavést povinnost „due diligence”
pro obchodní korporace a zohlednit tak lidskoprávní
přístup v rámci byznysu.
Pavel Doubek z české sekce se zaměřuje na návrh
zřízení nové instituce dětského ombudsmana v ČR.
Na první pohled přínosně znějící iniciativa má však
řadu praktických problémů. Jaké bude rozdělení
kompetencí se současným veřejným ochráncem
práv? A jaké s budoucí národní lidskoprávní institucí
(NHRI), kterou by Česká republika měla vytvořit?
Přeji Vám hezké čtení.

Jan Lhotský
Editor Bulletinu lidských práv
Vedoucí Centra pro lidská práva a demokracii
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SERVIS PRO ZÁJEMCE O LIDSKÁ PRÁVA NA WEBU CENTRA
Pokud se zajímáte o lidská práva, na webu Centra najdete řadu zajímavých
informací. V sekci Blog naleznete další zajímavé krátké články či rozhovory s významnými osobnostmi a v sekci Akce se dozvíte, jaké konference a odborné diskuze jsme uspořádali nebo právě chystáme.
Na webu máme rovněž například seznam letních škol, kterých se můžete zúčastnit, včetně potřebných termínů, dále manuál výzkumu lidských práv s řadou odkazů na užitečné zdroje a relevantní instituce, a další užitečné informace.
Více na www.centrumlidskaprava.cz
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Pandemie 2020: A co děti, měly si
kde hrát?
Eva Kostolanská
Krizová opatření přijatá kvůli koronaviru vedla
k omezení našeho běžného života. V mnoha
zemích byla dokonce zrušena i školní výuka
a zcela mimořádně se celé rodiny ocitly na delší
dobu doma. To s sebou přineslo nové výzvy
a problémy, které rodiny musely řešit. Situace však
ukázala, že jen málokdo při přijímání krizových
opatření zvažoval jejich dopad na práva dětí.
V Bulletinu jsme se již v předchozích článcích
věnovali krizovým opatřením, které státy přijaly
v návaznosti na pandemii COVID-19. Rozebrali
jsme také jejich přiměřenost s ohledem na lidská
práva a zda při jejich přijímání hrála roli proporcionalita (viz Bulletin květen 2020, s. 3). V debatě
však obecně chybí ještě jeden úhel pohledu, který
doposud nezískal takovou pozornost, jakou by si
zasloužil. Jaký vliv měla přijatá koronavirová opatření na děti a na jejich práva?
Vlády přijímaly krizová opatření v první řadě
k ochraně většiny společnosti před nákazou koronavirem. Děti jsou však skupinou, která je díky svému probíhajícímu psychickému i fyzickému vývoji
a závislosti na dospělých zranitelnější než ostatní
lidé. Z plošně přijatých opatření se zdá, že vlády
dopady na specifické menšiny společnosti, s výjimkou seniorů, důsledně nezvažovaly. A ačkoliv má na
zdraví dětí dle dostupných informací koronavirus
jen malý vliv, krizová opatření mohou děti zasáhnout mnohem citelněji.
Zájem dítěte jako hlavní zásada
Česká ústava zaručuje zvláštní ochranu dětí a mladistvých a speciálně upravuje právo na vzdělání
a povinnost školní docházky. Dalším dokumentem
závazně upravujícím práva dětí je Úmluva o právech dítěte, která v článku 3 stanoví, že „zájem dítěte
musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající
se dětí, ať už veřejnými nebo soukromými zařízeními
sociální péče, správními nebo zákonodárnými orgány“.
Nejlepší zájem dítěte by proto měl být hlavní zásadou, kterou stát zvažuje při jakémkoli jednání
zahrnujícím děti.

Některá krizová opatření mohla být neproporcionálním
zásahem do práv dětí [1]

Zdraví dětí a jejich vývoj
Zdraví a vývoj dítěte je dle mezinárodních závazků
i ústavních zákonů nepodkročitelným standardem.
Jedná se jak o zdraví fyzické, tak i psychické, a to
spolu se zajištěním podmínek a potřeb pro přirozený a zdravý vývoj dítěte. Dostupné informace
však naznačují, že nouzový stav dodržení tohoto
základního práva značně ztížil. Rada vlády pro duševní zdraví v červenci probírala dopady do oblasti
duševního zdraví v souvislosti s epidemií koronaviru. Mimo jiné se analýza zaměřila i na duševní
zdraví a rozvoj dětí a mladistvých, které jsou podle
šetření České školní inspekce „výrazně ohroženy“.
V čase karantény a nouzového stavu pociťují všichni
lidé větší množství stresu, strach a obavy o vlastní
zdraví a zdraví svých blízkých. Děti jsou však často závislé na informacích a pocitu bezpečí, které
jim jsou schopni vytvořit pouze dospělí, a zároveň
nemusí mít vždy nástroje, jak tyto pocity zvládat
a řešit. To vše může být příčinou vzniku symptomů
duševních onemocnění u dětí. V době nouzového
stavu nebo mimořádné situace děti mohou trpět například narušením spánku, nedostatkem podnětů,
nedostatkem sportovního vyžití, absencí soukromí
nebo konflikty uvnitř rodiny. To vše může vést k duševnímu diskomfortu a nepříznivě ovlivnit zdravý
vývoj dětí.
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Přestože Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo
vnitra zveřejnilo na webu i doporučení ve vztahu
k dětem – například, že dospělí mají zmapovat strachy a nejistoty dítěte či zvyšovat jeho pocit bezpečí
– otázkou je, zda je to ve vztahu k zajištění nejlepšího zájmu dítěte dostatečné. Otázkou také zůstává,
zda zrušení prezenční výuky, která dětem dává prostor pro dostatečnou stimulaci a setkávání s lidmi
mimo rodinu, bylo v kontextu zájmu dětí nutné
a proporcionální. Výsledky šetření Rady vlády pro
duševní zdraví totiž ukazují, že plošná krizová
opatření s sebou mohou nést hluboké důsledky na
psychiku a vývoj dětí.

CENTRUM PRO LIDSKÁ PRÁVA A DEMOKRACII

Podle šetření České školní inspekce se přitom
deset tisíc dětí vůbec nezapojilo do distanční výuky. Lišila se také kvalita a míra, v jaké vzdělávání
probíhalo: rozdíly vyvstaly nejen napříč školami,
ale i mezi přístupy jednotlivých vyučujících. Děti
s hendikepem se navíc musely vypořádat s dalšími překážkami, obdobně jako děti z horších
socio-ekonomických podmínek. Opatření zavedená
v souvislosti s koronavirem tak neadekvátně zasáhla
do práva dětí na vzdělání. Stát bohužel v tomto
ohledu ani nevyvinul snahu zajistit stejnou úroveň
a dostupnost pro všechny děti.
Právo na bezpečí a ochranu

Právo na vzdělání
Základní docházka by dle Ústavy i Úmluvy o právech dítěte měla být povinná a bezplatná. Výbor
OSN pro hospodářská, sociální a kulturní práva
k tomu explicitně dodává, že by měla být zajištěna
nediskriminační povaha tohoto systému, nejlépe
dostatečnou dostupností školních zařízení poskytujících adekvátní úroveň vzdělání. Od poloviny
března však byla z důvodu koronavirových opatření
uzavřena všechna školská zařízení a učitelé i žáci si
museli vystačit s výukou z domova. Vzdělání žáků
tak bylo závislé především na jejich možnostech
využití počítače a dostupnosti a rychlosti internetového připojení.

Úmluva o právech dítěte na jedné straně uvádí,
že státy mají umožnit dětem jejich vývoj beze strachu a nástrah, jinde pak zdůrazňuje, že státy musí
implementovat vhodné zákony a opatření administrativního, sociálního a školního charakteru, která
mají děti ochránit před jakoukoli formou násilí, fyzického či mentálního. Dle Výboru pro práva dítěte
je důležité zajistit prevenci tohoto násilí ve spolupráci
se zdravotnictvím, školstvím a sociálními službami.
Většina těchto zařízení však standardně nefungovala z důvodu plošné karantény. Obzvlášť v případech,
kdy děti po dlouhou dobu zůstávaly v rodinném
prostředí, které nemuselo vyhovovat podmínkám

Ilustrační foto [2]
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Ilustrační foto [3]

pro jejich zdravý růst, tak jejich ochrana nebyla dostatečná. Zároveň byli nadto i dospělí v domácnosti
vystaveni vyššímu tlaku mimořádné situace, kdy
se u nich mohlo s vyšší pravděpodobností projevit ohrožující chování jako alkoholismus. Hrozbu,
kterou představuje dlouhodobější izolace doma bez
možnosti styku s jinými lidmi, pak ilustruje i fakt,
že Linka bezpečí registrovala v průběhu epidemie
COVID-19 v České republice až 30% nárůst hovorů
s tématem násilí v rodině, a stejný nárůst osobních
problémů a psychických potíží.
Vždy je třeba zvážit nejlepší zájem dítěte
Výše popsané případy ukazují, jak přijatá krizová
opatření mohla neadekvátně zasáhnout do života
dětí. Nejlepší zájem dítěte totiž zvažovalo při řešení
nouzové situace jen málo států. To je také jeden
z důvodů, proč Výbor pro práva dítěte na začátku
dubna vyzval státy, aby myslely také na přiměřenost
krizových opatření ve vztahu k dětem a snažily se
v nich reflektovat zásadu nejlepšího zájmu dítěte.
Dále je pobídl, aby se zamyslely nad alternativními
a kreativními způsoby naplnění dětských práv na
odpočinek, volný čas, rekreaci a kulturní a uměleckou činnost, a aby zajistily vyrovnání podmínek
dětí v přístupu ke vzdělání.
Děti jsou nedílnou součástí naší společnosti. Naším
cílem by proto mělo být zabezpečení zvláštní péče,

protože dítě pro svoji tělesnou a duševní nezralost
potřebuje zvláštní záruky, péči i odpovídající právní
ochranu. Pandemie je bezesporu mimořádná situace a chránit společnost před plošnou nákazou je
nutné, ale při přijímání opatření by státy měly vždy
zohledňovat a vážit i nejlepší zájem dětí. Je nutné
si být vědom důsledků, které jednotlivé kroky
a restrikce mohou na děti mít, a to jak v krátkodobém, tak i dlouhodobějším horizontu.
Zdroje
Hanschmann, F. Notebooks fü Alle. 28. květen 2020. Dostupné z:
https://verfassungsblog.de/notebooks-fuer-alle/
Reforma psychiatrie. Vliv epidemie koronaviru na nárůst duševních onemocnění u Čechů projednala Rada vlády pro
duševní zdraví. Dostupné z: http://www.reformapsychiatrie.
cz/2020/07/16/vliv-epidemie-koronaviru-na-narust-dusevnich-onemocneni-u-cechu-projednala-rada-vlady-pro-dusevni-zdravi/
Sandvik, K. B. Children in Lockdown. 1. července 2020. Dostupné
z: https://verfassungsblog.de/children-in-lockdown-childrens-rights-covid-19-and-the-case-of-norway/
Stanovisko Výboru pro práva dítěte ke COVID-19. Dostupné z:
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/
Download.aspx?symbolno=INT/CRC/STA/9095&Lang=en

Fotografie
[1] Některá krizová opatření mohla být neproporcionálním zásahem do práv dětí. autor: sathyatripodi, 28. února 2014, zdroj:
pixabay, CC0, editace: ořez.
[2] Ilustrační foto, autor: White77, 29. dubna 2012 , zdroj: pixabay,
CC0, editace: ořez.
[3] Ilustrační foto, autor: Free-Photos, 31. října 2015 , zdroj: pixabay, CC0, editace: ořez.
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Zasedání Rady OSN pro lidská práva
ve znamení pandemie a rasismu
Jana Šikorská
Podobně jako jiné instituce se Rada OSN pro lidská
práva musela vyrovnat s koronavirovou situací.
Pandemie protnula 43. zasedání a jedna část se
musela přesunout o celé tři měsíce. Během nucené
pauzy se k pandemii přičlenily i jiné problémy,
mezi které patřily i rasové nepokoje v USA. Rada
pro lidská práva se kromě plánovaných položek
rozhodla zaměřit na obě naléhavá témata.
Zasedání Rady OSN pro lidská práva probíhající
od konce února do poloviny března 2020 s sebou
přineslo nové výzvy a specifika. Jedním z nich byla
i nutnost přesunout kvůli zhoršující se pandemii
Covid-19 v Ženevě a ve světě finálních 8 dní o tři měsíce. Rada pro lidská práva obnovila zasedání opět
v červnu a během osmi dní řešila aktuální témata
zasahující do oblasti lidských práv, které se vyvinuly
během tří měsíců pauzy způsobené pandemií.
„Black lives matter“ znělo i na půdě OSN
Největší akademickou a žurnalistickou pozornost
43. zasedání přitáhl návrh usnesení iniciovaný
Burkinou Faso, Palestinou a Íránem. Jejich prvotní návrh žádal založení nezávislé mezinárodní
komise, která by prošetřila systematický rasismus
a porušování lidských práv páchaných na „Afričanech a lidech s africkým původem ve Spojených
státech amerických nebo v jiných částech světa“.
Návrh usnesení přišel po vraždě George Floyda
policisty v americkém Minneapolis a následnými
protesty.
Iniciovaný návrh usnesení vyvolal naléhavou
rozpravu týkající se rasismu policejních složek
v USA, jehož výsledkem byla značně pozměněná
rezoluce. V debatě na půdě OSN se velmi skloňovalo slovní spojení „Black Lives Matter“ a do
rozpravy se přes video zapojil i bratr zavražděného Philonise Floyd či trojice největších mezinárodních lidskoprávních organizací – Amnesty
International, Human Rights Watch a American
Civil Liberties Union, které otevřeně kritizovali
rasově podmíněnou policejní brutalitu v USA.
Ve prospěch návrhu na založení komise ve věci

Protest Black Lives Matter [1]

rasismu v USA argumentovali i Zvláštní zpravodaj OSN pro rasismus, rasovou diskriminaci, xenofobii, jakož i další experti OSN.
Navzdory původnímu návrhu rezoluce, která volala
konkrétně po prošetření rasismu v USA i ve světě
obecně se ve výsledné rezoluci po tlaku západních
států nevyskytla reference na USA ani jednou a zřízení komise bylo také odmítnuto.
Akademici a aktivisté hovoří o promarněné šanci
adresovat rasismus v jedné z největších mocností.
Navrhovaná komise s mandátem zaměřeným na
USA by představovala jedinečný mechanismus a garantovala by OSN možnost monitorovat porušování
lidských práv rovněž ve státě „globálního severu“,
což je samo o sobě obtížně dosažitelné a při nynějším mocenském rozložení prakticky nemožné.
Původní text návrhu z dílny Burkiny Faso byl kritizován primárně evropskými zeměmi, včetně České
republiky. Jejich hlavním argumentem proti rezoluci bylo tvrzení, že zaměření na USA je kontraproduktivní, protože rasismus je globální problém,
a nikoliv problém jednoho státu.
Tato argumentační linie neuspěla u akademické
ani aktivistické obce, která vnímá rasismus v USA
a globální rasismus jako fenomény, které je třeba
adresovat oba najednou. Podle této logiky je třeba,
6
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aby se OSN zabývala rasismem v jednotlivých státech, aby bylo možné adresovat rasismus globálně, jinak hrozí, že rezoluce OSN nebudou nic víc,
než formalistické a příliš obecné fráze bez reálného
dopadu.
Pokud by se podařilo přijmout původní rezoluci,
jednalo by se o důležitý milník hned ve dvou rovinách. V té první by mezinárodní komunita vyslala
signál, že rasismus je přítomen také ve „vyspělých
demokraciích“ a jeho existence je neakceptovatelná bez ohledu na to, kde se vyskytuje. V druhé
rovině by se jednalo o symbolický akt poukázání
na velmoc globálního severu jako na porušovatele
lidských práv, což je do dnešního dne v podstatě
nemožné. Z rozpravy jasně vyplývá, že státy EU
spolu s Austrálií nejsou ochotné takový krok podpořit a raději se upínají k širokým a abstraktním
rezolucím, které v dlouhodobém horizontu ochraňují i jejich chování a zájmy.
Covid-19 a lidská práva
Pandemie Covid-19 zaměstnala Radu pro lidská
práva nejen po organizační stránce, ale i po stránce
obsahové. Mezi přijatými výstupy během zasedání
byla i rezoluce, která specificky adresuje Covid-19
a možné dopady pandemie na lidská práva ve světě.
Obsah rezoluce ukazuje dvě roviny. Na jedné straně
je pandemie situací, která je nestandardní a vyžaduje mimořádná opatření a nové strategie, na druhou
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stranu je však třeba držet se základních hodnot a respektování základních lidských práv. Podle přijaté
rezoluce by proto měla každá strategie k zamezení
pandemie v nejvyšší možné míře respektovat lidská
práva. V době, kdy se rezoluce přijímala, jsme byli
svědky několika opatření, které odsunuly ochranu lidských práv na poslední příčky důležitosti. Mezi taková
opatření patřilo například sledování obyvatelstva přes
mobilní služby, které disproporčně zasahovaly do uživatelských dat. V kontextu zemí V4 lze uvést příklad
Slovenska, kde vyvstala otázka, zda státní karanténa
vyhlášená na jeho území byla v souladu s procesními požadavky ochrany lidských práv, a to zejména
požadavkem právního základu, neboť se ukázalo, že
povinná státní karanténa pro navrátilce ze zahraničí
nebyla ukotvená v žádném určitém nařízení a vázala
se „pouze“ na prohlášení mimořádné situace. Takový postup ze strany státu byl kritizován slovenskou
ombudsmankou Marií Patakyovou.
Přijatá rezoluce zdůraznila dlouhodobou a nepřímou
rovinu, jakou pandemie může zasáhnout do ochrany
lidských práv lidí ve světě, a to zejména prohlubováním již stávajících nerovností ve společnosti. Rezoluce vyzývá státy, aby věnovaly zvýšenou pozornost
lidem z marginalizovaných skupin, jakými jsou například lidé s postižením, lidé bez domova, lidé žijící
v chudobě nebo migranti. Je tedy nutné, aby se přijatá opatření zaměřovala na jejich specifické potřeby,
a to častokrát nad rámec obecných opatření. Nutnost
překonávat nerovnost se skloňovala i v rámci diskuzí
o zajišťování zdravotní péče pro nemocné, jakož i při
diskuzích o budoucím očkování proti této nemoci.

Protest Black Lives Matter [2]
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Zasedání Rady OSN pro lidská práva [3]

I přesto, že rezoluce státům neukládá žádná konkrétní závazná opatření, její symbolická hodnota
má svůj význam. Zdůrazňuje, že pandemie je kolektivní světový problém, který vyžaduje globální
solidaritu a spolupráci. Mimo jiné zmiňuje i nutnost
podpory mezinárodních organizací, a to především
Světové zdravotnické organizace (WHO). Referenci
na WHO lze rozumět i jako reakci na jednání USA,
které se rozhodlo pozastavit své členství v organizaci, a to navzdory zvyšujícím se počtům nemocných
na jejich území, a důležitosti jejich geopolitického
postavení.
Závěry
I přes pandemii Covid-19 se dá považovat 43. zasedání Rady za úspěšné. Tento rok bylo přijato symbolických 43 textů (39 rezoluci, 3 rozhodnutí a jedno prohlášení předsedy). Na loňském březnovém
zasedání to bylo 29 textů. Kvalitativně se rovněž
jednalo o širokou škálu – od Covid-19, rasismu ve
světě, až po témata jako diskriminace na základě
víry, nutnost registrace při narození, právo na práci,
až po rezoluce, které pojednávaly o jednotlivých
státech a oblastech.
Do budoucna můžeme očekávat aktivitu Rady OSN
pro lidská práva při monitorování a adresování negativních vlivů pandemie Covid-19 na lidská práva.
Z textu rezoluce je jasně patrné, že Rada je připrave-

na se tomuto tématu aktivně věnovat i do budoucna.
Pro mnohé je však zklamáním, že podobná ochota
chybí u témat jako je rasismus a porušování lidských práv ve státech globálního severu.
Zdroje
Gehrerová, Ria. Nariadenie, ktorým polícia uzavrela hranice, zrejme neexistuje, povinná štátna karanténa môže byť
protiústavná. Denník N. 5. květen 2020. Dostupné: (https://
dennikn.sk/1882207/nariadenie-ktorym-policia-uzavrela-hranice-zrejme-neexistuje-povinna-statna-karantena-moze-byt-protiustavna/).
Hill-Cawthorne, Lawrence. ‘Racism will not pass’… EJIL. 20.
červenec 2020. Dostupné: (https://www.ejiltalk.org/racism-will-not-pass/).
McGregor, Lorna. Contract-tracing Apps and Human Rights.
EJIL. 30. duben 2020. Dostupné: (https://www.ejiltalk.org/
contact-tracing-apps-and-human-rights/).
Parmar Sejal. The Internationalisation of Black Lives Matter at
the Human Rights Council. EJIIL. 26. červen 2020. Dostupné:
(https://www.ejiltalk.org/the-internationalisation-of-black-lives-matter-at-the-human-rights-council/).
Universal Rights Group. Report on the 43rd session of the Human
Rights Council. URG. 25. červen 2020. Dostupné: (https://
www.universal-rights.org/nyc/blog-nyc/report-on-the-43rd-session-of-the-human-rights-council/).

Fotografie
[1] Protest Black Lives Matter, autor: John Lucia, 9. červenec 2016,
zdroj: Flickr, CC BY 2.0, editace: ořez.
[2] Protest Black Lives Matter, autor: Victoria Pickering, 7. červen
2020, zdroj: Flickr, CC BY-NC-ND 2.0, editace: ořez.
[3] 43th Session of the Human Rights Council, autor: UN Geneva,
15. červen 2020, zdroj: Flickr, CC BY-NC-ND 2.0, editace: ořez.
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1) Mezinárodní trestní spravedlnost
Vedoucí sekce: Jan Lhotský

USA vs. Mezinárodní trestní soud –
sága pokračuje
Jana Šikorská
Červen 2020 se nesl ve znamení nebývalého tahu
USA proti Mezinárodnímu trestnímu soudu.
Administrativa prezidenta Trumpa se rozhodla
vydat vládní nařízení, kterým uvalila možnost
zmrazení finančních prostředků a omezení vstupu na pracovníky soudu, jejich rodiny, ale i širší
podporovatele. Sankce mají dopad nejen na vyšetřování možných zločinů spáchaných vojenskými
silami USA v Afghánistánu, ale i na budoucnost
soudu a mezinárodní trestní spravedlnost jako
takovou.
V červenci si mezinárodní společenství připomělo
22. výročí podpisu Římského statutu, mezinárodní
smlouvy, která zřídila Mezinárodní trestní soud
(MTS). Jednalo se rovněž o skutečný mezník v mezinárodní spolupráci. Při vyjednávání statutu byly
přítomny všechny velmoci, včetně USA, stejně jako
menší státy s probíhajícími nebo čerstvě ukončenými konflikty z různých koutů světa. Společné hodnoty jednacích stran jsou patrné hned v preambuli,
která poukazuje na hrůzy 20. století, stejně jako
nutnost udržovat mír a bojovat proti beztrestnosti.
O více než dvě dekády později je o to důležitější
věnovat pozornost současnému jednání USA proti
soudu, jenž Spojené státy tehdy pomáhaly zakládat.
Sankce ve zkratce
Po měsících výhrůžek se 11. června 2020 Trumpova
administrativa rozhodla vydat vládní nařízení (executive order), kterým stanovilo sérii ekonomických
a cestovních sankci namířených proti soudu a jeho
pracovníkům. Sankce navazují na zrušení víz pro
personál Úřadu žalobkyně z roku 2019 a bude možné je využít na základě vyhodnocení konkrétních
případů (case by case basis).
Sankce přicházejí jako odpověď na snahy MTS
prošetřit údajné válečné zločiny a zločiny proti
lidskosti spáchané během války v Afghánistánu

Ministr zahraničí USA Mike Pompeo [1]

příslušníky ozbrojených složek USA a americkou
CIA, ale i vojáky jiných států, mezi nimi například
Afghánistánu, příp. i Polska, Rumunska a Litvy,
na jejichž území měly USA provádět výslechy. USA
dlouhodobě vystupují proti snaze MTS vyšetřovat
obvinění proti americkým vojákům založených primárně na výpovědích očitých svědků a novinářů
působících v oblasti.
Obsah jednotlivých ustanovení Trumpova nařízení
je samostatným předmětem kontroverze. Jennifer
Trahan a Megan Fairlie ve svém příspěvku pro Opinio Juris poukazují na vágní a nejasné formulace
ustanovení. Například podle textu samotného nařízení mají sankce postihovat i cizince, kteří podporují, sponzorují nebo poskytují finanční, materiální
nebo technologickou pomoc pro potřeby vyšetřování soudem bez souhlasu USA. Takto široce pojatá
klauzule v praxi ponechává americkým úřadům
velký prostor pro uvážení a neposkytuje dostatečně jasnou informaci o tom, jaké jednání může vést
k postižení sankcemi.
9
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Transparentnost je důležitá pro osoby, které mohou
být nařízením postiženy, protože efekt sankcí může
být ekonomicky devastující nejen pro jednotlivce,
ale také pro jejich rodinné příslušníky. Trahan a Fairlie argumentují, že ustanovení může vést k takovým absurditám, jako například možnost, že mezi
postiženými bude i IT firma, která zajišťuje fungování IT systémů pro celý soud, popřípadě překladatel, který překládá dokumenty v určitém šetření,
nebo dokonce právníci poškozených či svědci.
Stín „spravedlnosti vítěze“
Problémy však přesahují samotný text nařízení
a prosakují do konceptu mezinárodní trestní spravedlnosti jako takové. Mezinárodní trestní spravedlnost je od svého počátku, a tím se myslí období po
druhé světové válce, poznamenán tzv. komplexem
„spravedlnosti vítěze“ (victor’s justice). Spravedlnost
vítěze je ve své podstatě domněnka, že procesy
mezinárodní trestní spravedlnosti fungovali, nebo
dodnes fungují, více na základě politických preferenci velkých států, než na skutečném boji proti
beztrestnosti.
Spravedlnost vítěze se historicky váže k Norimberskému tribunálu, kde byli stíháni výlučně zločiny
strany Osy a možné zločiny Spojenců byly zcela
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přehlížené. Trestání zločinů tvoří důležitou součást
procesu tranzitivní spravedlnosti a přispívá k tvoření kolektivní paměti, která ovlivňuje, jak je konflikt
vnímán v dlouhodobém horizontu. Pokud je trestaná výlučně jedna strana konfliktu, může v budoucnu dojít k vytváření zjednodušené či alternativní
historické pravdy a narativu, který spatřuje vinu
pouze na jedné straně konfliktu, ačkoliv ve skutečnosti je provinění zpravidla na obou stranách.
V dnešní době nabývá toto slovní spojení nový význam, neboť konflikty jsou stále složitější [1], a tím
pádem je obtížnější nastolit a prokázat fakta. Proto
je o to důležitější, aby měly soudy možnost prošetřit
působení všech stran konfliktu, a to i těch vzdálenějších. Stín spravedlnosti vítěze visí i nad válkou
v Afghánistánu. Mezinárodní trestní soud otevřel
vyšetřování s úmyslem prověřit fakta a odsoudit ty,
kteří nesou odpovědnost za spáchání mezinárodních zločinů v rámci daného konfliktu. Jedná se
zejména o vojska Tálibánu a o afghánské vojenské
složky.
Válka v Afghánistánu byla však komplikovanější
a jednou ze stran konfliktu byly USA, zastoupeny
jak vojenskými složkami, tak příslušníky CIA. Římský statut stanovuje, aby po otevření formálního
vyšetřování Úřadu žalobkyně vyšetřoval všechny,
kteří jsou podezřelí ze spáchání relevantních zloči-

Vojáci v Afghánistánu [2]
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Ilustrační fotografie [3]

nů. Soud a žalobkyně si tedy nemohou vybírat na
základě politických či jiných tlaků.
Silný politický tlak však na MTS určitý vliv má, čehož si jsou USA dobře vědomy. Zavedené sankce by
ve skutečnosti mohly zabránit možnosti efektivně
prošetřit obvinění vznesená proti USA. Pokud se tak
stane a žalobkyně buď couvne nebo bude její práce
podstatně ztížena, stín spravedlnosti vítěze, nebo
v tomto případě politického siláka, může mít nepříznivé důsledky pro pověst Mezinárodního trestního
soudu a jeho budoucí práci. V takovém případě se
navíc obětem údajných zločinů nedostane spravedlnosti a historický narativ zůstane v rukou vítězů.
Poznámky
[1] Komplexnější se myslí zejména v rovině stran konfliktů. Moderní konflikty připomínají „proxy války“, v rámci kterých
spojenci stran ovlivňují konflikt z dálky, což poté komplikuje
posuzování odpovědnosti.
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Fotografie
[1] Mike Pompeo. Autor: Gage Skidmore, 10. únor 2012, zdroj:
Flickr, CC BY-SA 2.0, editace: ořez.
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Žalobce Kosovského tribunálu v Haagu
obvinil kosovského prezidenta Hashima
Thaçiho z válečných zločinů a zločinů
proti lidskosti
Petra Olivová
Podle žalobce tzv. Kosovského tribunálu má
Hashim Thaçi, společně s dalšími obviněnými, na
svědomí téměř 100 vražd, včetně mučení a nucených zmizení. Dané zločiny měly být spáchány
během kosovské války za nezávislost proti Srbsku
na konci 90. let minulého století. V té době byl
současný prezident jedním z hlavních představitelů Kosovské osvobozenecké armády.
Cesta ke vzniku Kosovského tribunálu
Poprvé byla Kosovská osvobozenecká armáda
(Ushtria Çlirimtare e Kosovës, UÇK) z obchodování s lidskými orgány obviněna v roce 2008,
kdy tato obvinění přednesla Carla del Ponte, bývalá
žalobkyně Mezinárodního trestního tribunálu pro
bývalou Jugoslávii a Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu. V roce 2011 byla vypracována
zpráva Rady Evropy, která přímo jmenovala Hashima Thaçiho, v té době předsedu vlády, že na konci
90. let vedl zločineckou odnož UÇK, která se měla
podílet na organizovaném zločinu v souvislosti se
zločiny obchodování s lidskými orgány, zbraněmi
a drogami. Tehdy se kosovská vláda vůči obviněním ostře vymezila a označila je za nepodložená
a pomlouvačná.
Na základě zprávy Rady Evropy vytvořila EU,
s podporou Spojených států, zvláštní vyšetřovací
pracovní skupinu (Special Investigative Task Force,
SITF), která měla za úkol prověřit uvedená obvinění s ohledem na stíhání odpovědných osob.
Hlavní žalobce SITF v roce 2014 uvedl, že navzdory
tomu, že dochází k zastrašování klíčových svědků,
sesbírané důkazy mají dostatečnou váhu k podání
obžaloby. K tomu však byla zapotřebí existence
odpovídající soudní instituce. Evropská unie poté
společně s kosovskými orgány vytvořila Kosovské
specializované komory (Kosovo Specialist Chambers,
KSC, rovněž označované jako „Kosovský tribunál“). Jedná se o hybridní trestní tribunál, který
kombinuje prvky mezinárodního a kosovského
práva.

Kosovský prezident Hashim Thaçi [1]

V srpnu 2015 kosovský parlament schválil ústavní
změnu, která umožňuje soudu sídlit v zahraničí,
a zároveň zákon, který formálně zřizuje tuto instituci. V září 2016 následně na základě ústavního
dodatku vznikl Úřad žalobce (Specialist Prosecutor's
Office, SPO), který zdědil mandát a zaměstnance
SITF. Kosovský tribunál je součástí kosovského
soudního systému, přesto je nadřazený všem ostatním soudům v zemi. KSC přesně zrcadlí národní
justiční strukturu - soud první instance, odvolací
soud, nejvyšší soud i ústavní soud. Tyto soudní komory jsou však obsazovány mezinárodními soudci
a státními zástupci. Klíčovou výzvou pro zajištění
spravedlnosti ovšem zůstává ochrana svědků, což
byl hlavní důvod, proč tribunál sídlí v nizozemském
Haagu a nikoli v Kosovu.
Obvinění prezidenta Kosova
Úřad žalobce Kosovského tribunálu zveřejnil obvinění z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti
v deseti bodech. K obětem těchto zločinů patří ko12
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sovští Albánci, Srbové, Romové, včetně politických
odpůrců vládnoucích elit. Vyšetřováno je několik
osob, mezi nimi i současný prezident Kosova
Hashim Thaçi. Ten byl po válce předsedou kosovské
vlády a až v roce 2016 byl zvolen prezidentem.
Stále se nicméně jedná pouze o obvinění, a zdali
celý případ nakonec skončí před soudem, musí ještě
projednat soudce KSC. Ten má na své rozhodnutí šest měsíců. Obvinění také pokrývají obchodování s lidskými orgány, kterých se měla dopustit
Kosovská osvobozenecká armáda, jež na konci
90. let představovala hlavní sílu odboje proti Srbsku.
Pro kosovské Albánce, jež tvoří převážnou většinu
obyvatel země, jsou vojáci UÇK hrdinové.
Thaçi jakákoli obvinění popírá a označil je za pokus
o přepsání historie jeho země. Naopak jeho srbský
protějšek Aleksandar Vucic označil tento vývoj za
dobrou zprávu. V prohlášení, které zveřejnil Úřad
žalobce, se uvádí, že Thaçi se v průběhu vyšetřování
opakovaně snažil podkopávat práci Kosovského
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tribunálu. To se mělo týkat i kampaně, která v lednu 2018 vyvrcholila dokonce pokusem o zrušení
zákona, který KSC a SPO zřizuje.
Tyto tendence narazily na silný mezinárodní odpor ze strany EU, Spojených států, Velké Británie,
Německa, Francie a Itálie. Podobných obstrukcí se
měl dopustit další kosovský politik a bývalý předseda Shromáždění Kosovské republiky Kadri Veseli,
jenž čelí stejným obviněním jako Hashim Thaçi.
V loňském roce byl Kosovským tribunálem předvolán i bývalý předseda vlády Ramush Haradinaj,
který však po žádosti dostavit se k výslechu na svou
funkci rezignoval (viz Bulletin září 2019, str. 14).
V listopadu 2019 požádal Thaçi ministra zahraničí
USA Mika Pompea o změnu mandátu a umístění tribunálu. Pompeo uvedl, že soud má ze strany
americké vlády veškerou podporu, a pokud nebude
Kosovo spolupracovat, bude to mít pro něj následky. Dále vyjádřil, že jakékoli změny ve struktuře
či fungování soudu „by vážně poškodily mezinárod-

Sídlo zvláštního tribunálu pro Kosovo v Haagu [2]
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Srbští vojáci zadrženi v Kosovu na cestě k propuštění srbským úřadům (1999) [3]

ní důvěryhodnost a postavení Kosova… a pohřbily by
budoucnost Kosova jako člena euroatlantické rodiny
a mezinárodního společenství.“[1]
Vnitrostátní kritika Kosovského tribunálu
Obvinění, která byla zveřejněna téměř po pěti letech působení Kosovského tribunálu, obnovila naděje na spravedlnost jak u mezinárodního společenství, tak u obětí uvedených zločinů. KSC a SPO se
však netěší podpory na všech frontách. V roce 2017
vydala organizace PAX studii o veřejném mínění
o této instituci u kosovského obyvatelstva, ze které
vyplývá, že převážná většina kosovských Albánců
považuje mandát Kosovského tribunálu za nespravedlivý, jelikož se zabývají pouze zločiny spáchanými UÇK, a zcela přehlíží ty, kterých se dopustily
srbské síly na albánském etniku. Podle jejich názoru
se jedná o pošpinění vzpomínky na spravedlivou
válku vedenou na obranu albánských civilistů.
Na čem se však kosovští Albánci i Srbové shodují,
je skutečnost, že Kosovský tribunál byl zřízen pod
značným mezinárodním tlakem. Srbské etnikum

je rovněž skeptické vůči tomu, že by jim činnost
tohoto tribunálu pomohla dosáhnout spravedlnosti,
jelikož řada z nich ztratila důvěru v justici poté,
co v tomto ohledu podle nich selhaly vnitrostátní
i mezinárodní soudní systémy.[2]
Přesto je stále čas na to, aby se Kosovský tribunál
pokusil získat místní legitimitu a měl reálný dopad
na kosovskou společnost. Andrea Trigoso v tomto
směru navrhuje zavést několik opatření:
■■ Rozšířit mandát KSC o vyšetřování zločinů
spáchaných srbským etnikem
■■ Začlenit kosovské zaměstnance a soudce do
činnosti KSC
■■ Zpřístupnit kosovské veřejnosti informace
o případu a vyšetřování
■■ Spolupracovat a komunikovat s místními iniciativami
■■ Přesunout pozornost od mezinárodního společenství k potřebám Kosova
14
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Kosovská osvobozenecká armáda (UÇK) [4]

Fotografie
[1] Hashim Thaçi MSC 2018, autor: Koch/MSC, 17. únor 2018,
zdroj: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 DE, editace: ořez.

Na základě těchto opatření může dojít k vytvoření
důvěry mezi oběma etniky a vzrostla by kredibilita instituce u místních obyvatel. Pokud Kosovský
tribunál chce zajistit spravedlnost pro oběti zasažené konfliktem, je zcela nezbytné, aby mezinárodní
trestní soudnictví zapadlo do širšího spektra kosovské komunity a národních zvyklostí.
Poznámky
[1] S odkazem na reakci Spojených států na rozhodnutí odvolacího
senátu Mezinárodního trestního soudu, který v březnu 2020
povolil zahájit vyšetřování údajných zločinů v souvislosti se
situací v Afghánistánu, je namístě upozornit na nekonzistentnost postojů Mika Pompea v boji proti beztrestnosti, konkrétně
rozdílnost přístupu ke Kosovskému tribunálu a Mezinárodnímu trestnímu soudu.

[2] Former Europol HQ in Den Haag, autor: DennisHH, 14. srpen
2010, zdroj: Wikimedia Commons, CC0, editace: ořez.
[3] Serbian Detainees in Kosove (1999), autor: SGT Craig J. Shell,
U.S. Marine Corps, 3. červenec 1999, zdroj: Wikimedia Commons, CC0, editace: ořez.
[4] Ushtria Çlirimtare e Kosovës, autor: D.Lleshi, 28. březen
2015, zdroj: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, editace:
ořez.
[5] Ethnic diversity in Kosovo, autor: Philippe Rekacewicz, GRID-Arendal, listopad 2007, zdroj: Flickr, CC BY-NC-SA 2.0,
editace: ořez.

Etnické rozložení v Kosovu [5]

[2] Činnost Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii byla ukončena v listopadu 2017.
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První příležitost soudit zločiny
spáchané v súdánském Dárfúru:
velitel milic Ali Kushayb vydán
Mezinárodnímu trestnímu soudu
Tereza Šťastná
Ali Kushayb obviněný z více něž padesáti bodů
zločinů spáchaných v súdánském Dárfúru je ve
vazbě Mezinárodního trestního soudu. Velitel
džandžavídských milic se dobrovolně vydal
orgánům ve Středoafrické republice, kterými byl
na začátku června 2020 poslán do rukou haagské
spravedlnosti. Ali Kushayb má čelit obviněním
ze spáchání válečných zločinů a zločinů proti
lidskosti.
V roce 2003 zaútočily povstalecké jednotky nazvané
Súdánská osvobozenecká armáda (Sudanese Liberation Army/Movement, SLA/SLM) a Hnutí pro spravedlnost a rovnost (Justice and Equality Movement,
JEM) hna pozice centrální súdánské vlády v dárfúrském Al-Fašíru. Tímto byla rozdmýchána dosud
neukončená válka za účasti vládou podporované
milice Džandžavíd.
Kdo jsou milice Džandžavíd?
Arabská milice Džandžavíd, která operuje především v Súdánu, má původ v dlouhotrvající občanské válce v sousední Čadské republice. Do tohoto
konfliktu se zapojila v osmdesátých letech minulého
století také Libye, která tímto poskytla zásoby arabským nomádům ve východní části Čadu, aby tak
podpořila vlastní síly v tomto regionu. V přeshraničním Dárfúru vyzbrojila súdánská vláda arabsky
mluvící nomády Abbala, kteří měli v té době za úkol
odstrašovat čadské vpády na území Súdánu. Tyto
dvě skupiny byly později základem pro zformování
milice nazvané Džandžavíd.
Překrývající se konflikty v Čadu a Súdánu v osmdesátých a devadesátých letech umožnily další formaci
dvou arabských milic, které vytvořily volnou koalici. Tyto polovojenské jednotky útočily v průběhu
devadesátých let na vesnice ležící podél čadsko-súdánské hranice, kde probíhaly střety místního obyvatelstva v důsledku sporů o půdní a vodní práva
pastevců a zemědělců.

Místní vůdci v táboře vnitřně vysídlených
osob v severním Dárfúru [1]

Postoj súdánské vlády k milicím Džandžavíd se proměnil od tiché podpory za účelem doplnění řad
súdánské armády v boji proti povstalecké SLA,
k benevolentnímu přehlížení plenění, do kterého
se tyto milice zapojily.
Povaha aktivit milicí v Dárfúru nabyla v roce 2003
nové dimenze. Vysoce mobilní síly Džandžavíd,
vybavené súdánskými vojenskými zbraněmi, komunikačními prostředky a klíčovými informacemi
změnily kurz probíhajícího konfliktu v Dárfúru.
Povstalecká a do té doby relativně vítězící SLA byla
poražena a arabské milice provedly to, co mezinárodní pozorovatelé označili za etnickou čistku
národů Fur, Masalit a Zaghawa.
Kdo je Ali Kushayb?
První osobou, která se údajně podílela na zločinech
páchaných v Dárfúru a stane před Mezinárodním
trestním soudem (MTS) bude Ali Muhammad Ali
Abd-Al-Rahman neboli Ali Kushayb. Tento súdánský státní příslušník a údajně jeden z nejvýznam16

BULLETIN LIDSKÝCH PRÁV

nějších vůdců kmenové hierarchie v lokalitě Wadi
Salih, člen Lidových obranných sil byl dne 9. června
2020 převezen do vazby MTS. Ali Kushayb měl
přibližně v rozmezí od srpna 2003 do března 2004
velet tisícům džandžavídských milic
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Obvinění z válečných zločinů a zločinů
proti lidskosti

Poté, co se dobrovolně vydal a byl zatčen ve Středoafrické republice, byl poté předán do Haagu,
kde ho již 15. června čekalo informování o vznesených obviněních před soudcem MTS. Ali Kushayb
údajně implementoval protipovstaleckou strategii
súdánské vlády, která vyústila ve spáchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti v Dárfúru.

Na základě oznámení Rady bezpečnosti OSN dle
čl. 13(b) Římského statutu ohledně situace a porušování lidských práv v Dárfúru v roce 2002 zahájila
Kancelář žalobce MTS (Office of the Prosecutor, OTP)
vyšetřování zločinů spáchaných na daném území
v roce 2005, kdy nashromáždila dostatek podkladů
poskytnutých také nevládními subjekty. O dva roky
později byl senátem MTS vydán zatýkací rozkaz
proti Ali Kushaybovi, který byl tímto obviněn ze
spáchání padesáti bodů zločinů, které čítaly:

Ali Kushayb je vnímán jako prostředník mezi vůdci
milice Džandžavíd ve Wadi Salih a vládou Súdánu.
Pod jeho vedením měly milice získávat munici, finance, jídlo a nové členy, čímž Ali Kushayb úmyslně
přispíval k dárfúrským zločinům. Osobně se také
údajně účastnil některých útoků proti civilistům
ve městech Koddom, Bindist, Mukjar a Arawala,
kde došlo k zabíjení civilistů, znásilňování, mučení
a dalšímu krutému zacházení.

■■ 22 bodů zločinů proti lidskosti (vražda, deportace nebo nucený přesun obyvatelstva, věznění nebo jiné závažné zbavení osobní svobody
v rozporu se základními pravidly mezinárodního práva, mučení, perzekuce, znásilnění,
jiné nelidské činy podobné povahy spočívající
úmyslném způsobení velkých útrap nebo těžké újmy na zdraví či poruchy duševního nebo
tělesného zdraví); a

Severní Dárfúr [2]
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Banda Abakaer, vůdce povstaleckého hnutí JEM.
Všichni tito podezřelí, vyjma Bandy, jsou v současnosti ve vazbě v Súdánu.
Zatčením Aliho Kushayba se MTS konečně podaří prolomit prozatímní nezdar ve vyšetřování
dárfúrského konfliktu a nahlédnout pod pokličku
událostí, které se odehrály před více než patnácti
lety. Takto významný krok může znamenat, že by
se ve stopách Aliho Kushayba mohli ubírat i další
podezřelí ze zločinů spáchaných v Dárfúru. Súdánský ministr informací Feisal Mohamed Saleh uvedl,
že je vláda nakloněna k diskuzi o vydání Umara
al Bašíra a dalších zadržených ve vazbě v Súdánu.
Členové hnutí Spravedlnost a rovnost [3]

■■ 28 bodů válečných zločinů (vražda, násilné
činy proti životu a osobě, těžké urážky lidské
důstojnosti, zejména pokořující a ponižující
zacházení, úmyslné vedení útoků proti civilnímu obyvatelstvu, plenění, rozsáhlé ničení
a přivlastňování majetku).
V roce 2018 byl proti Alimu Kushaybovi vydán doplňující zatykač, který ten původní rozšířil o další
tři obvinění z válečných zločinů spáchaných ve městě Deleig a okolí v březnu roku 2004.
Zatýkací rozkazy, které jsou nadále v platnosti,
byly vydány na další čtyři podezřelé z válečných
zločinů a zločinů proti lidskosti, kteří zatím zůstávají mimo dosah MTS. Těmi jsou Umar al Bašír, bývalý prezident Súdánu (více viz Bulletin
leden-únor 2020, s. 19), Ahmed Haroun, bývalý
ministr pro humanitární záležitosti a guvernér
státu Jižní Kordofan, Abdul Raheem Mohammer Hussein, bývalý ministr obrany, a Abdallah
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UN Photo/Albert Gonzalez Farran. flickr. CC BY-NC-ND 2.0,
editace: ořez.
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BLOG NA WEBU CENTRA
Věděli jste, že na Blogu Centra jsou další krátké články o lidskoprávních
tématech? Podívejte se zde.
Více na www.centrumlidskaprava.cz
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2) Evropský systém ochrany lidských práv
Vedoucí sekce: Monika Hanych a Hubert Smekal

Co si lidé v Evropské unii myslí
o lidských právech?
Zuzana Andreska
Téměř 90 % občanů EU si myslí, že lidská práva
jsou důležitá pro spravedlivější společnost. Zároveň ale 68 % věří, že někteří lidé tato práva zneužívají, a třetina si dokonce myslí, že lidská práva
prospívají jen těm, kdo si je ani nezaslouží, jako
zločinci a teroristé. Panuje v Evropě nedůvěra
ke konceptu lidských práv? Kdo se cítí vyloučený a co učinit, aby se tak cítilo co nejméně lidí?
Odpovědi nastiňuje výzkum Agentury Evropské
unie pro základní práva.
Článek 2 Smlouvy o Evropské unii zakotvuje hlavní hodnoty unijního společenství. Mezi ně vedle
dodržování lidských práv patří také demokracie,
rovnost a právní stát. Nicméně pro běžné lidi mohou být tyto hodnoty velmi abstraktní a postrádat
jakýkoliv hmatatelný obsah. Agentura Evropské
unie pro základní práva (Fundamental Rights Agency,
FRA) proto provedla celoevropský výzkum na téma
„Co pro lidi znamenají lidská práva?“, jehož výsledky popisujeme níže.
Výzkumu se účastnilo 35 tisíc evropských občanů
různých věkových skupin, pohlaví i dosažené úrovně vzdělání. Z výzkumu vyplývá, že názory lidí
se liší právě v závislosti na jejich charakteristikách
a životních zkušenostech – kupř. zda žijí na venkově
či ve městě nebo kolik peněz vydělávají.
Poznatky z výzkumu jsou určeny primárně pro evropské a národní orgány (vlády, úřady nebo veřejné ochránce práv), ale i pro neziskové organizace.
Ty by měly získat vhled do zkušeností jednotlivců
a tím zvýšit úroveň ochrany základních práv v praxi, a to dvěma způsoby. Zaprvé tak, aby orgány
podílející se na rozhodnutích, které se týkají základních práv, vycházeli ze zkušenosti lidí, a zadruhé,
aby byl kladen větší důraz na to, co lidi opravdu
trápí v jejich každodenních životech.
FRA výzkum rozdělila do tří tematických částí –
na obecnou část o lidských právech, dále demokra-

Respondenti v rámci výzkumu odpovídali
na otázky prostřednictvím formulářů [1]

tické fungování a politické strany, a na role veřejného sektoru v ochraně lidských práv.
Vede ochrana lidských práv ke spravedlivější
společnosti?
Obecně si 88 % Evropanů myslí, že lidská práva
jsou důležitá pro dosažení spravedlivější společnosti. Češi v tomto směru mimochodem patří k největším skeptikům v Unii, a to po Maďarech, jichž
tento názor zastává jen 76 %. V České republice je
to 80 % lidí.
Úroveň důvěry v lidská práva se liší mezi skupinami obyvatel v závislosti na různých faktorech. Mez
hlavní patří to, jak dobře jsou ekonomicky zajištěni.
Zatímco mezi bohatšími lidmi, kteří neřeší existenční
problémy, 65 % věří, že se všem lidem dostává stejné míry ochrany práv, mezi chudými lidmi je to jen
41 %. Stejně tak 44 % chudých věří, že lidská práva
chrání jen ty, kteří si to nezaslouží, zatímco mezi
bohatými lidmi je tento názor zastoupen jen z 27 %.
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Velmi odlišně hodnotí své zkušenosti s diskriminací
příslušníci menšin a většinové společnosti. Čtvrtina
lidí menšinového etnika uvedla, že se v posledním
roce setkala s diskriminací. To samé říká dokonce
třetina příslušníků LGBT komunity. Na druhou
stranu, dvě třetiny Evropanů věří, že je důležité, aby
demokratický systém chránil příslušníky menšin.
V totéž však věří jen 40 % Čechů, což je po Slovácích, Bulharech a Maďarech nejméně.
Kdo se postaví za obyčejné lidi?
Výzkum ukázal, že většina Evropanů (85 %; v ČR
91 %) si myslí, že mainstreamové politické strany
a jejich představitelé se nezajímají o „lidi, jako jsou
oni“. Podíl lidí s tímto názorem je ještě vyšší u nízkopříjmových skupin (73 % vs. 45 % „zajištěných“),
lidí s nižším dosaženým vzděláním a lidí s dlouhodobým znevýhodněním (kupř. se zdravotním postižením). Patrné je rovněž geografické rozdělení. Více
opomíjeni se cítí převážně respondenti z nových
(tedy východních a jižních) členských států (a Fran-
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cie), zatímco občané severských států to pociťují
méně intenzivně (avšak i ve Švédsku se opomíjeno
cítí 61 % respondentů).
Co se týče názoru na konkrétní aspekty demokratického uspořádání státu, pro respondenty jsou velmi
důležité svobodné a spravedlivé volby (86 %), veřejnou mocí neovlivňovaná média (75 %), ochrana
práv menšin (obecně 66 %; v ČR však pouze 40 %)
a práva opozice kritizovat vládu (66 %). Ukázal se
rovněž velký zájem o rozhodování o nejdůležitějších
otázkách (aniž by však výzkum specifikoval, co přesně se těmito otázkami míní) v referendech (63 %).
Téměř dvě třetiny Evropanů si myslí, že mají větší
šanci získat práci, pokud jsou příslušníky vládní
strany. Tento názor však není napříč Evropou zastoupen rovnoměrně – zatímco v Chorvatsku nebo
Řecku zastává tento názor 80 % lidí, v severských
zemích jako Dánsko či Švédsko je to jen 30 %.
Pouze 13 % Evropanů si myslí, že soudci v jejich
zemi rozhodují za všech okolností nezávisle na

Pouze 40 % Čechů si myslí, že demokratický systém by měl chránit příslušníky menšin [2]
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vládní moci, naopak 27 % si myslí, že jsou na ní
závislí vždy a 56 % se pohybuje mezi těmito extrémy. Nejnižší důvěře se nezávislost soudní moci těší
v Maďarsku, na Slovensku a v Bulharsku. Míra důvěry v nezávislost soudů nevykazuje zásadní rozdíly
mezi respondenty různého věku, vzdělání, finančního zajištění nebo mezi městy a venkovem.
Veřejný sektor – zkorumpovaný ochránce?
Desetina Evropanů je přesvědčena, že úředníci nepřistupují ke všem stejně. Mezi chudými tento názor
zastává o šest procent více respondentů. Zároveň
lidé s vysokoškolským vzděláním vnímají jako častější jev problémy při kontaktech s veřejnou správou, zatímco mezi respondenty se středoškolským
vzděláním se tento problém vyskytuje méně často
(50 %, resp. 36 %).
Za dobrou zprávu lze považovat, že pouze 4 %
Evropanů se setkala s žádostí o úplatek ze strany představitele státu (kupř. úředníka). Nicméně
tento údaj se velmi liší podle státní příslušnosti.
V některých zemích EU (Řecku, Rumunsku, Litvě
a Severní Makedonii) se s vyžadováním daru či
protislužby setkala pětina až desetina respondentů.
Značné množství respondentů rovněž přiznává, že
se úplatky, zejména při přístupu k lékařské péči,
v jejich zemi nepřímo očekávají – v Maďarsku, na
Slovensku, v Chorvatsku a Litvě to přiznaly téměř
dvě třetiny respondentů.

CENTRUM PRO LIDSKÁ PRÁVA A DEMOKRACII

tě pak s chudými lidmi a lidmi s nižším vzděláním,
neboť právě oni mají pocit, že lidská práva jsou spíše
zneužívána jinými a jejich vlastní potřeby nikdo
nevyslyší.
Komunikace by zároveň neměla být jednostranná,
ale měla by do rozhodovacích procesů zahrnout
i lidi, kteří jsou nebo se cítí být na okraji společnosti. S tím zároveň souvisí zpřístupnění veřejných
služeb opravdu všem, včetně poskytování informací ze strany úřadů například lidem se zdravotním
postižením. Samozřejmostí je, že vlády by neměly
tolerovat korupci.
Zdroje
FRA. What do fundamental rights mean for people in the EU? Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2020.
Dostupné z: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-fundamental-rights-survey-human-rights_en.pdf.

Fotografie
[1] Exam, autor: Alberto G., 26. červenec 2006, zdroj: Flickr, CC
BY 2.0, editace: ořez.
[2] Pouze 40 % Čechů si myslí, že demokratický systém by měl
chránit příslušníky menšin, autor: Jozue55, 30. listopadu 2012,
zdroj: pixabay, CC0, editace: ořez.
[3] Church of Saint Apollonia in Svatá Apolena 15, autor: Allexkoch, 13. srpen 2014, zdroj: wikimedia commons, CC BY-SA
4.0, editace: ořez.

Češi považují za společensky a morálně přijatelné obdarovat
úředníky výměnou za rychlejší vyřízení jejich záležitosti [3]

Pro čtvrtinu Evropanů je uplácení akceptovatelným
prostředkem k zajištění či urychlení vyřízení jejich
záležitosti při kontaktu s úřady nebo při přístupu
k lékařské péči. V některých státech je tomuto přístupu nakloněna více než polovina respondentů
(Slovensko, Česká republika, Chorvatsko). Na opačné straně spektra takový přístup schvaluje zhruba
jen pětina respondentů (Itálie, Švédsko, Malta,
Finsko, Portugalsko). Z výsledků tedy plyne, že
zde rozdělení na staré a nové státy nebo rozdělení
geografické neplatí.
Srozumitelněji komunikovat a nevyčleňovat
Poznatky z výzkumu FRA by měly v ideálním případě sloužit jako podklad pro představitele Unie
i jejích států, aby začali intenzivněji pracovat na
naplňování lidských práv. To by dle FRA mělo zahrnovat zejména srozumitelnou komunikaci, obzvláš21
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„Nejen Židy měl Hitler pálit.”
ESLP rozhodoval o homofobních
nenávistných projevech
Jakub Drahorád
Evropský soud pro lidská práva se v květnu zabýval určením hranice pro homofobní výroky.
Jaká vyjádření na adresu homosexuálních menšin
jsou již natolik závadná, že je členský stát Rady
Evropy nesmí tolerovat? A ve kterých případech
má stát prostor pro uvážení?
Dva litevští mladíci, Pijus Beizaras a Mangirdas
Levickas, tvořili od roku 2014 homosexuální pár.
Když se radost ze svého vztahu rozhodli před pěti
lety, v době, kdy jeden z nich ještě studoval střední
školu, sdílet na sociální síti Facebook prostřednictvím fotografie svého polibku, vyvolali tím značný
ohlas veřejnosti. Pod příspěvkem se sešlo více než
800 komentářů, z nichž většina měla podle mladíků charakter nenávistných vyjádření. Mezi výroky
nechyběly ani výzvy k upálení zaživa, nabídka líbánek v krematoriu či přání rozličných způsobů
násilné smrti.
Stěžovatelé se takovými vyjádřeními cítili ohroženi,
a tak požádali litevskou neziskovou organizaci podporující práva sexuálních menšin o pomoc s trestním oznámením, protože individuálně podanému
návrhu by podle nich úřady nevěnovaly žádnou
pozornost. Ani tento krok jim však nepomohl; státní zástupce se rozhodl trestní stíhání nezahájit ani
u jednoho z 31 označených komentářů. Po několika
odvoláních jej nakonec podpořila i litevská soudní
soustava.
Můžou si za to sami?
Vnitrostátní úřady přitom svá rozhodnutí opíraly
hlavně o dva argumenty. První namítal, že nenávistné příspěvky sice byly nemorální, ve skutečnosti však nemohly být vážnými výhružkami, neboť
postrádaly prvek systematičnosti. Většina komentujících se do změti urážek zapojila pouze jedním
komentářem a své myšlenky nijak dál nerozváděla.
Tato výmluva se však Evropskému soudu pro lidská práva (dále jen „Soud“ nebo „ESLP”) nezdála
přesvědčivá, neboť požadavek soustavnosti nemá
v litevském právním řádu jakoukoliv právní oporu

Pochod hrdosti za Litvu [1]

a navíc i na vnitrostátní úrovni byli v minulosti stíháni autoři jednotlivých nenávistných příspěvků.
Druhý argument působil daleko znepokojivěji –
spočíval zjednodušeně v tom, že pokud dva homosexuálové v Litvě, kde 66 % obyvatel neschvaluje
stejnopohlavní sexuální vztahy, zveřejní fotografii
svého polibku, nemohou se dle litevských úřadů
divit, že tím vyvolají nenávistné reakce. Fotku podle
vnitrostátních orgánů stěžovatelé nemuseli zpřístupňovat široké veřejnosti, ale pouze blízkému
okruhu přátel, neboť Facebook takové nastavení
umožňuje.
Rovněž polibek nebyl dle národních soudů jedinou
možností, kterou mohli stěžovatelé pro uchování
svých vzpomínek prezentovat. Vadilo jim také,
že na svetru měl jeden z mladíků zčásti viditelný
křesťanský kříž. Z toho litevské úřady dovodily, že
takto „excentrickým” příspěvkem stěžovatelé jistě chtěli pouze provokovat veřejnost. Tím údajně
ztratili možnost legálně se bránit proti jejím rozhořčeným reakcím.
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Obě úvahy Soud smetl ze stolu. Argumenty vlády
označil za nepřípustný victim-blaming (tedy přenášení odpovědnosti za trestný čin z pachatele na
oběť) a důkaz zaujatosti litevských úřadů vůči homosexuální menšině.
Z těchto důvodů senát štrasburského soudu jednomyslně prohlásil, že Litva porušila práva stěžovatelů zaručená Evropskou úmluvou o ochraně lidských
práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“).
Konkrétně došlo k porušení zákazu diskriminace
(čl. 14) ve spojení s právem na respektování soukromého a rodinného života (článek 8) a k zásahu do
práva na účinné opravné prostředky (článek 13).
Urážka je škodlivá, i když nikoho neohrožuje
Již o dva dny dříve stejný senát vydal rozhodnutí ve
věci, která s rozhodnutím Beizaras a Levickas proti
Litvě úzce souvisí. Konkrétně se v případě Lilliendahl proti Islandu jednalo o definování hranice, proti
jakým nenávistným komentářům již stát zakročit
může, aniž by tím porušil práva potenciálního stěžovatele na svobodu projevu garantovanou článkem 10 Úmluvy.
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Sedmdesátiletý Carl Jóhann Lilliendahl se v roce
2015 zapojil do diskuze o rozhodnutí rady města Hafnarfjörður posílit na tamních základních
a středních školách výuku o záležitostech týkajících
se LGBT komunity. Svým příspěvkem vyjadřujícím
znechucení nad tím, aby „byly děti indoktrinovány
informacemi o tom, jak se páří úchylové“, si však
přivodil trestní stíhání, jehož výsledkem byla pokuta 100 000 islandských korun (přibližně 800 eur).
S tím stěžovatel nesouhlasil – domníval se totiž, že
jeho slova nebyla nijak společensky škodlivá, neboť
v nich nevyzýval k žádnému násilí či projevům nenávisti, ale pouze expresivními prostředky vyjádřil
svůj názor.
Soud se však stížností odmítl meritorně zabývat
a prohlásil ji za zjevně neopodstatněnou. Tím dal
jednoznačně najevo, že nenávistné či očerňující výroky nejsou chráněny svobodou projevu dle Úmluvy ani ve svých nejmírnějších formách, pokud se
stát při jejich potírání drží v mezích zákonnosti
a přiměřenosti. Právě namítanou nepřiměřenost
trestu vzhledem ke škodlivosti příspěvku pak Soud
označil za smyšlenou. Souhlasil sice, že stěžovatelův
komentář patřil k méně škodlivým, ovšem za očerňování lidí kvůli jejich sexuální orientaci je možné

Město Hafnarfjörður na Islandu [2]
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na Islandu odsoudit pachatele až ke dvěma letům
vězení. Mírnější sankce tedy byla přiměřená nižší
závažnosti činu.
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takt pachatele a oběti, ale rovněž například profil
uživatele v online prostoru.
Zdroje

Trestání homofobních výroků

Evropský soud pro lidská práva. Rozsudek Lilliendahl proti Islandu, č. 29297/18. 12. května 2020. Dostupné z: http://hudoc.
echr.coe.int/eng?i=001-203199.

Význam obou květnových rozhodnutí Soudu spočívá v jednoznačném potvrzení nastoleného směřování judikatury a v jejím doplnění. V případě
Lilliendahl se konkrétně jedná o rozšíření možnosti států potírat homofobní výroky v celé šíři jejich
škály škodlivosti - ESLP v potvrdil, že státy mohou
v mezích zákonnnosti, přiměřenosti a nezbytnosti
v demokratické společnosti trestat jakékoliv očerňující nenávistné projevy v této oblasti. Není přitom
důležité, zda má vyšetřovaný příspěvek potenciál
opravdu reálně vyvolat homofobní či dokonce násilné reakce.

Evropský soud pro lidská práva. Rozsudek Beizaras a Levickas
proti Litvě, č. 41288/15. 14. května 2020. Dostupné z: http://
hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-200344.

V případě Beizaras a Levickas Soud naopak vyslovil závazek nutnosti účinně vyšetřit nenávistné
projevy, které dosahují vysokého stupně závažnosti
a zasahují přímo do osobní sféry oběti. Touto osobní sférou je přitom myšlen nejen bezprostřední kon-

Fedele, Giulio. No Room for Homophobic Hate Speech Under
the EHCR: Carl Jóhann Lilliendahl v. Iceland. Strasbourg
Observers. 26. 6. 2020. Dostupné z: https://strasbourgobservers.
com/2020/06/26/no-room-for-homophobic-hate-speech-under-the-ehcr-carl-johann-lilliendahl-v-iceland/.
Milkaite, Ingrida. A picture of a same-sex kiss on Facebook
wreaks havoc: Beizaras and Levickas v. Lithuania. Strasbourg
Observers. 7. 2. 2020. Dostupné z: https://strasbourgobservers.
com/2020/02/07/a-picture-of-a-same-sex-kiss-on-facebook-wreaks-havoc-beizaras-and-levickas-v-lithuania/.

Fotografie
[1] Pride London 2009: Marching for those who can't, autor: Peter
O'Connor aka anemoneprojectors, 4. červenec 2009, Flickr, CC
BY-SA 2.0, editace: ořez.
[2] Hafnarfjordur, autor: Shadowgate, 17. srpen 2010, Flickr, CC
BY 2.0, editace: ořez.
[3] Victim blaming. "Blame the system not the victim", autor: Peter,
1. říjen 2011, Flickr, CC BY 2.0, editace: ořez.

Victim blaming [3]
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Německo: vztah ústavních norem
a trestu za urážku
Eva Kostolanská
Německý Spolkový ústavní soud se v průběhu
června zabýval několika případy, které souvisely s tresty za urážku. Podrobně uvedl jednotlivá
kritéria, která musí soudy při poměřování práva
na svobodu projevu a osobnostních práv zvažovat.
V rozsudcích vydaných dne 19. června Spolkový ústavní soud rozhodoval o čtyřech ústavních
stížnostech, které byly podány proti rozhodnutím
trestních soudů ohledně urážky (zveřejňování urážlivých označení soudců na blogu, urážka státního
úředníka v podané žalobě nebo urážlivé vyjádření
stěžovatele při vyměřování daně).
Soud v nich shrnul svou dosavadní judikaturu
a přehledně formuloval postup, co je při posuzování těchto případů nutné vzít v úvahu. Ve všech
rozhodnutích potvrdil své stanovisko, že při posuzování případů, kdy na jedné straně stojí svoboda
projevu a na druhé straně osobnostní práva, musí
trestní soudy ve svém rozhodnutí zhodnotit konkrétní okolnosti případu. Tomuto postupu se mohou vyhnout pouze ve výjimečných, ústavou úzce
vymezených případech.
Dvě misky vah
Právo svobodně se vyjadřovat a šířit své názory je
v německém právu zakotveno v Ústavě (Grundgesetz).
Toto právo se vztahuje i na případy, kdy se jedná
o projev, který může někoho poškodit. V takovém
případě je však možné se bránit v trestním řízení,
kde soud může stanovit limity tohoto práva a označit takový projev za urážku. Soud však musí přesně
zvážit, do jaké míry utrpěla osobní čest dotyčného
a jak velké a přípustné by bylo omezení ústavně
zaručené svobody projevu. Vzhledem k tomu, že
se jedná o velmi pečlivou a přesnou práci, Soud
ve svých rozsudcích návodně vyjmenoval důležité
faktory, které je při poměřování těchto dvou práv
nutné vzít v úvahu.
V první řadě je nutné posoudit konkrétní situaci,
v jakém kontextu se vše odehrálo, stejně jako emocionální rozpoložení, v níž bylo prohlášení učině-

Ilustrační foto [1]

no, včetně jeho významu. Pod kategorii významu
prohlášení může být zařazen významně poškozující projev, který například poškozuje pověst dané
osoby, nebo míra, kterou daný projev přispívá do
probíhající veřejné debaty nebo nakolik se jedná
o nahodilé vyjádření. Dle soudu také platí, že čím
více se vyjádření snaží vyvolat u ostatních emoce
směřující vůči nějaké skupině či jednotlivci, tím
menší by měla být poskytnuta ochrana svobody
projevu.
Významnou roli mohou při posuzování hrát i emoce. Je rozdíl, pokud se jednalo o emočně nabitou
situaci a prohlášení bylo učiněno bez rozmyslu ve
vzrušené debatě nebo bylo naopak promyšlené
a dlouho připravované. Pomyslná miska vah by
se klonila více na stranu ochrany svobody projevu v případě, kdy by jednání bylo spíše spontánní
a silně podmíněné emocemi. Důležité pak může být
zvážení možnosti a způsobu šíření, a s tím i rozsah
následků pro osobu, které se toto prohlášení týkalo. Slovní prohlášení, které slyšelo jen několik lidí
v okolí, je hodnoceno mírněji než psaná formou
příspěvku, který je vyvěšen na internetu s možností
sdílení bez časového omezení s potenciálním dosahem velkého množství lidí.
25

BULLETIN LIDSKÝCH PRÁV

Kdy vyvažovat a kdy nikoli
Spolkový Ústavní soud ve svých rozsudcích také
zdůraznil, že soud se vyvažování a pečlivému posuzování jednotlivých kritérií může vyhnout, pokud
se jedná o situace, které jsou úzce specifikované
ústavními normami - hanlivou kritiku (Schmähkritik), formální urážku (Formalbeleidigung) nebo
o útok na lidskou důstojnost. Soudy však musí vždy
dostatečně odůvodnit, proč posuzovaný případ
podřadí pod jednu z těchto klasifikací.
Zaprvé, o hanlivou kritiku se bude jednat pouze v případě, že vyjádření úplně postrádá jakékoli zřetelné
propojení s objektivní diskuzí a jejím hlavním a někdy
jediným účelem je zneuctění postižené osoby. Například se může jednat o bezdůvodné projevy hněvu
nebo nenávisti v internetových diskuzích. Zadruhé,
pro posouzení, zda se jedná o formální invektivu je
pak důležité úmyslné užití ponižujících nadávek, typicky z oblasti Fäkalsprache. Použitá slova musí vycházet ze slovníku, který je většinovou společností
odsuzován a musí být použita za účelem zastrašení
dané osoby. A zatřetí má ochrana osobních práv přednost před svobodou projevu vždy, když daný projev
porušuje lidskou důstojnost druhé osoby.
Soud však upozornil, že pokud se tyto úzce vymezené podmínky neuplatní, je třeba vždy přistoupit
k přezkumu daného případu. Ochrana svobody
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projevu totiž v rozporu s praxí některých trestních
soudů nemá automaticky přednost. Vždy tudíž musí
být případ pečlivě zhodnocen a musí být posouzeny veškeré relevantní okolnosti dle kritérií, které
soud ve svých červnových rozhodnutích přehledně
shrnul a objasnil.
Zdroje
Spolkový ústavní soud. Rozhodnutí 1BvR 2459/19 ze dne 19.
června. Dostupné z: https://www.bundesverfassungsgericht.
de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/05/rk20200519_1bvr245919.html
Spolkový ústavní soud. Rozhodnutí 1BvR 2397/19 ze dne 19.
června. Dostupné z: https://www.bundesverfassungsgericht.
de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/05/rk20200519_1bvr239719.html
Spolkový ústavní soud. Rozsudek 1BvR 1094/19 ze dne 19. června.
Dostupné z: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/05/rk20200519_1bvr109419.
html
Spolkový ústavní soud. Rozsudek 1BvR 362/18 ze dne 19. června.
Dostupné z: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/05/rk20200519_1bvr036218.
html
Spolkový ústavní soud. Tisková zpráva ze dne 19. června.
Dostupné z: https://www.bundesverfassungsgericht.de/
SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/ bvg20-049.
html;jsessionid=85561DD2762C6358D04C55084BB90BFA.2_cid370

Fotografie
[1] Autor: AJEL, 30. září 2016, zdroj: pixabay, CC0.
[2] Spolkový ústavní soud v Karlsruhe, autor: Endzeiter, 20. června
2019, zdroj: pixabay, CC0.

Spolkový ústavní soud v Karlsruhe [2]
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ESLP: nucená prostituce spadá
pod článek 4 Úmluvy
Jana Šulcová
Evropský soud pro lidská práva využil případ S. M.
proti Chorvatsku k objasnění konceptu obchodování s lidmi v rámci článku 4 Úmluvy, který zakazuje
otroctví a nucené práce.
Obchodování s lidmi se dostalo pod ochranu článku 4 Evropské úmluvy o lidských právech už na
základě rozsudku Rantsev proti Kypru a Rusku z roku
2010. Jeho definice vycházela z Palermského protokolu a Úmluvy Rady Evropy o opatřeních proti
obchodování s lidmi. Přesto dlouho nebylo jasné,
jak koncept obchodování s lidmi aplikovat na konkrétní případy a chyběly také definice některých
nejednoznačných termínů.
Případ S.M. proti Chorvatsku se týká ženy, kterou přes
Facebook kontaktoval pan T.M., známý jejích rodičů
a bývalý policista, který jí nabídl pomoc s hledáním práce. Místo toho ji ale začal nutit k prostituci.
Stěžovatelka měla strach T.M. odporovat a na jeho
žádost se s ním přestěhovala do bytu, kde poskytovala sexuální služby. Když odmítala v této činnosti
pokračovat nebo když mu odporovala, podle jejího
vyjádření ji T.M. fyzicky trestal. Měl ji neustále pod
kontrolou a nenechával ji odejít z bytu. Zůstala zde
přibližně měsíc a půl, než se jí podařilo utéct.
Poté jí psal zprávy a vyhrožoval, ale protože zprávy
ustaly, stěžovatelka události neohlásila na policii.
Když ji T.M. kontaktoval o rok později a zmiňoval
její matku, stěžovatelka se to rozhodla ohlásit na policii ze strachu o sebe a svou rodinu. Při vyšetřování
chorvatské úřady zjistily, že T.M. byl v minulosti
odsouzen za znásilnění a násilné nucení k prostituci.
T.M. bojoval ve válce v 90. letech a trpěl posttraumatickou stresovou poruchou a poruchou osobnosti.
Ačkoliv bylo prokázáno, že T.M. zprostředkovával
prostituci, chorvatský soud jej zprostil viny, protože
mu neprokázal použití síly či nátlaku, což byl hlavní
prvek trestného činu, z nějž byl obviněn.
Stížnost proti Chorvatsku ve Štrasburku
Ve své stížnosti S.M. tvrdila, že když úřady nezjistily, že ji T.M. do prostituce nutil psychicky i nási-

Ilustrační foto [1]

lím, měl být odsouzen alespoň za zprostředkování
prostituce. Zproštění viny T.M. vnímá stěžovatelka
jako nedostatečně efektivní aplikaci mechanismů
trestního práva. Ve své stížnosti se odvolávala na
články 3 (zákaz mučení), 6 (právo na spravedlivý
proces) a 8 (právo na respektování rodinného a soukromého života). Stěžovatelka původně nenamítala
porušení článku 4 (zákaz otroctví a nucených prací), ale Soud se rozhodl posuzovat procedurální
nedostatky vyšetřování právě s ohledem na tento
článek.
Soud posuzoval tři otázky. Zaprvé se zabýval tím,
zda v Chorvatsku v době vyšetřování existoval náležitý právní a regulační rámec. Zadruhé, zda byla
stěžovatelce poskytnuta náležitá pomoc v souvislosti se svědčením proti T.M., a zatřetí, zda v aplikaci
právního rámce v případě stěžovatelky domácí orgány splnily své procedurální povinnosti.
Co se týče prvního posuzovaného aspektu, Soud
zjistil, že v té době existoval příslušný právní rámec
na národní úrovni věnovaný obchodování s lidmi
a nucené prostituci. Dále došel k závěru, že stěžovatelce byla poskytnuta dostatečná pomoc a podpora. Podle Soudu nicméně chybí důkazy o tom, že
by národní orgány důkladně vyšetřovaly všechny
okolnosti relevantní ke zhodnocení, zda T.M. nutil stěžovatelku k prostituci násilím. Chorvatský
soud nevyslechl všechny svědky, které S.M. uvedla,
což mu znemožnilo určit povahu vztahu S.M.
a T.M. S.M. znevýhodnilo i to, že její výpověď se
v určitých aspektech neshodovala s výpovědí jediné
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Závěr
Ačkoliv se Soudu díky tomuto rozsudku podařilo
do určité míry objasnit rozsah článku 4, další otázky
zůstaly otevřené, jako například vztah mezi konceptem obchodování s lidmi a koncepty explicitně uvedenými v článku 4, tedy otroctvím a nucenou prací.

Ilustrační foto [2]

svědkyně, její kamarádky, ke které přišla poté, co
utekla z bytu, kde ji T.M. držel. Podle štrasburského soudu nevzaly místní soudy při rozhodování
v úvahu dopad psychologického traumatu na stěžovatelčinu schopnost konzistentně a jasně vypovídat.
Na základě těchto okolností Velký senát rozhodl,
že trestní řízení proti T.M. mělo podstatné nedostatky, státní orgány nesplnily své procedurální povinnosti, a proto došlo k porušení článku 4 Úmluvy.
Rozsudek vychází z předpokladu, že článek 4 zahrnuje nejen obchodování s lidmi, ale i nucenou prostituci, aniž by u případu nucené prostituce musely
být přítomny další prvky, kterými se obchodování
s lidmi vyznačuje. Podle Soudu v případu stěžovatelky byly přítomné určité charakteristiky obchodování
s lidmi a nucené prostituce, jako například zneužití
moci nad zranitelnou osobou, donucení a oklamání.

Podle nesouhlasného stanoviska soudkyně Koskelo
však Soud překročil svou jurisdikci tím, že hodnotil
případ na základě skutečností, o něž stěžovatelka
neopírala svou stížnost. Ve své stížnosti S.M. neargumentovala chybami ve vyšetřování nebo nevyslechnutím všech možných svědků, a přesto Soud
na základě těchto skutečností rozhodoval. Rozsudek proto vznáší otázku, nakolik Soud dodržuje
stejný přístup ke všem stěžovatelům. Stěžovatelé
by totiž měli počítat s tím, že Soud nemůže rozhodovat na základě skutečností, které nejsou uvedeny
ve stížnosti, což by mělo platit pro všechny stejně.
Zdroje
Evropský soud pro lidská práva. S.M. proti Chorvatsku, stížnost č.
60561/14, rozsudek Velkého senátu z 25. června 2020. https://
hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-203503%22]}.
Evropský soud pro lidská práva. S.M. proti Chorvatsku, stížnost č.
60561/14, rozsudek Senátu z 19. července 2018. https://hudoc.
echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-184665%22]}.
Strasbourg Observers. The Grand Chamber Judgment in S.M.
v Croatia: Human Trafficking, Prostitution and the Definitional Scope of Article 4 ECHR. https://strasbourgobservers.
com/2020/07/03/the-grand-chamber-judgment-in-s-m-v-croatia-human-trafficking-prostitution-and-the-definitional-scope-of-article-4-echr/.

Fotografie
[1] Money cleavage, autor: mizmareck, 28. prosince 2008, zdroj:
Flickr, CC BY-NC 2.0, editace: ořez.
[2] Ilustrační foto, autor: Tingey Injury Law Firm, zdroj: Unsplash,
CC0, editace: ořez.

				 SLEDUJTE AKCE CENTRA A DALŠÍCH INSTITUCÍ
Naše aktivity naleznete zde.
Sekce „Chystá se“ přibližuje, co plánují jiné instituce. Zobrazte ji zde.
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3) Mezinárodní politika, byznys a lidská práva
Vedoucí sekce: Nela Černota

Zavedení povinnosti „due diligence“
na evropské úrovni nadohled?
Andrea Šťástková
Didier Reynders, evropský komisař pro spravedlnost, oznámil na konci dubna dlouho očekávaný
záměr Evropské komise připravit v příštím roce
návrh na zavedení povinnosti „due diligence“ pro
obchodní korporace. Co vedlo k tomuto kroku?
Odpověď na to, co lze rozumět pod pojmem „due
diligence“, se liší v závislosti na právním systému.
Vymezit tento koncept mají za cíl mezinárodní
dokumenty jako Zpráva Evropského parlamentu
o udržitelném financování nebo Obecné zásady
OSN v oblasti podnikání a lidských práv. V podstatě se jedná o zásadu nikomu neškodit, známou
již z římského práva jako zásada neminem laedere.
Na mezinárodní úrovni koncept zakotvila Rada
OSN pro lidská práva v červnu roku 2011, a to ve
výše zmíněných Obecných zásadách (tzv. Ruggieho principy). Tento soft law instrument rozčleňuje
koncept na tři základní pilíře. První spočívá v povinnosti státu chránit lidská práva, druhý v odpovědnosti obchodních korporací za respektování lidských práv a třetí stanovuje dostupnost odškodnění
pro oběti poškození lidských práv právě v souvislosti s obchodní činností.
Současná evropská debata ohledně zavedení povinnosti „due diligence“ se týká právě druhého
pilíře zaměřeného na korporace. Do konkrétního
chování společností se tato zásada promítá jako
povinnost negativní dopady na lidská práva identifikovat, snažit se jim předejít nebo je zmírnit,
a pokud již k porušení došlo, přijmout za ně odpovědnost.

Práce dětí v Kongu [1]

která by upravila povinnost obchodních korporací
respektovat lidská práva a životní prostředí.
Příkladem může být výzva Evropské komisi z prosince minulého roku, pod kterou se podepsalo přes sto
nevládních organizací z celého světa. Mezi hlavními
problémy zdůrazňují vykořisťující pracovní podmínky, moderní otroctví, práci dětí, genderovou diskriminaci a násilí či úplatky a daňové úniky. V souvislosti s negativními dopady na životní prostředí pak
upozorňují na ničení deštných pralesů, klimatickou
krizi nebo vystěhovávání domorodých národů.
Evropský parlament v současném složení vyjádřil
záměr přijmout evropskou legislativu v oblasti „due
diligence“ již v patnácti různých směrnicích. Evropská komise nechala na toto téma vypracovat tzv.
Studii požadavků na due diligence prostřednictvím
dodavatelského řetězce (dále Studie), která byla zveřejněna letos v únoru.

Iniciativy v rámci EU

Závěry Studie

Evropská unie doposud preferovala úpravu tohoto
konceptu ve formě soft law, tedy na principu samoregulace a dobrovolnosti. Již několik let se však ozývají hlasy volající po zavedení závazné legislativy,

V dubnu se konalo setkání, jehož hlavní úlohou bylo
představit a zhodnotit výsledky Studie. Kvůli epidemiologické krizi se setkání konalo prostřednictvím
webináře, který zaštiťovala Pracovní skupina pro
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odpovědné obchodní jednání. Jde se o neformální
skupinu tvořenou poslanci Evropského parlamentu.
Skupina působící napříč parlamentními stranami
se v souvislosti s obchodními korporacemi zabývá
jednak řešením negativních dopadů jejich činnosti,
jednak způsoby, kterými by tyto korporace mohly
přispět k udržitelnému rozvoji. Webináře se zúčastnilo přes pět set lidí. Podle poslankyně Evropského
parlamentu a předsedkyně webináře Heidi Hautaly
je tato více než tisícistránková studie pravděpodobně nejrozsáhlejším dokumentem svého druhu.
Studie se dotazovala společností napříč sektory,
přičemž nejvíce zastoupeny byly sektory výroby,
informačních technologií, finančních služeb, spotřebitelského zboží a zemědělství. Přes polovinu
respondentů (65,90 %) tvořily velké mezinárodní
společnosti mající tisíc a více zaměstnanců, avšak
malé a střední společnosti byly také zastoupeny. Téměř 10 % se pohybovalo v rozmezí 50 do
249 zaměstnanců, dalších 8 % v rozmezí 0 až
9 zaměstnanců a stejné procento zaměstnávalo od
500 do 1000 zaměstnanců. Jedním z hlavních zjištění bylo, že opatření „due diligence“ zatím přijala
v průměru jen jedna ze tří dotazovaných obchodních korporací, přičemž tato opatření nejčastěji přijaly společnosti s tisícem a více zaměstnanci. Okolo
70 % dotazovaných korporací by však podpořilo
zavedení povinných standardů v této oblasti.
Studie rovněž srovnávala náklady společností v závislosti na různých možnostech řešení. Konkrétně
srovnávala zachování současné situace, vytvoření
nových zásad chování „due diligence“ na bázi dobrovolnosti, zavedení nové povinnosti nahlašování
již probíhajících opatření v rámci „due diligence”,
Poslankyně Evropského parlamentu Heidi Hautala [2]
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a konečně plošné zavedení povinných opatření
(např. povinné mapování rizik či příprava procedur,
které mají rizikům předcházet nebo je zmírňovat).
Poslední možnost vyplynula jako nejnákladnější ze
všech čtyř, avšak nejúčinnější.
Také se ukázalo, že zavedení povinných opatření
přinese benefity i pro korporace: lepší vztahy mezi
zaměstnanci, snazší monitorování managementu
a vnitřních procesů. Navenek by pak společnosti těžily
z lepší pověsti u veřejnosti i u obchodních partnerů.
Začlenění konceptu do Pracovního plánu
Na základě závěrů Studie byl návrh povinných
opatření začleněn do Pracovního plánu komise pro
rok 2021. Cristina Tebar-Less z OECD podotkla,
že se evropský legislativní návrh může inspirovat
zásadami budování udržitelných dodavatelských
řetězců, které již vytvořily některé mezinárodními
organizace. Podporu návrhu vyjádřila také Carsten
Stender za německé Federální ministerstvo práce
a sociálních věcí.
Jelikož po úpravě oblasti „due diligence” na evropské úrovni volala (nejen) řada nevládních organizací již delší dobu, lze její zařazení do Pracovního
plánu komise vnímat jako dílčí úspěch. Během příštího roku tedy budeme moci sledovat, jakou z výše
zmíněných cest se regulace této oblasti bude vyvíjet.
Zdroje
ECCJ (2019, 2. prosince). Over 100 civil society organisations
demand human rights and environmental due diligence legislation. https://corporatejustice.org/news/16800-over-100-civil-society-organisations-demand-human-rights-and-environmental-due-diligence-legislation
European Commission (2020, leden). Study on due diligence
requirements through the supply chain. https://op.europa.eu/
en/publication-detail/-/publication/8ba0a8fd-4c83-11ea-b8b7-01aa75ed71a1/language-en
Fox, Benjamin (2020, 30. dubna). New human rights law in 2021,
promises EU justice chief. https://www.euractiv.com/section/
global-europe/news/new-human-rights-laws-in-2021-promises-eu-justice-chief/
Hallitsija (2020, 29. dubna). European Comission Promises Mandatory Due Diligence Legislation in 2021. https://responsiblebusinessconduct.eu/wp/2020/04/30/european-commission-promises-mandatory-due-diligence-legislation-in-2021/

Fotografie
[1] Child Labour in Shamwana Katanga, Congo, 1. června 2009,
autor: Tom Skrinar, zdroj: Wikimedia Commons, CC BY-SA
2.0, editace: ořez.
[2] Heidi Hautala IF MOW 04-2011, 11. dubna 2011, autor: A. Savin, zdroj: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, editace: ořez.
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Bezpečnostní situace v Mexiku
po nástupu Lópeze Obradora
do prezidentského úřadu
Tereza Ciupková
V červenci roku 2018 byl prezidentem Mexika
zvolen levicový kandidát Andrés Manuel López
Obrador, který ve volbách zvítězil s heslem abrazos
no balazos (objetí, ne kulky), tedy progresivním
plánem boje proti organizovanému zločinu. Rok
a půl po jeho vstupu do funkce však Mexiko zažívá období s nejvyšším počtem násilných úmrtí
od počátku tzv. drogové války.
Organizovaný zločin v Mexiku, představovaný
ozbrojenými kartely obchodujícími s drogami, zbraněmi i lidmi, je jedním z nejpalčivějších problémů
současného Mexika. Od roku 2006, kdy tehdejší
prezident Felipe Calderón vyhlásil kartelům válku
a do boje s nimi nasadil armádu, se násilí v zemi
stupňuje. V roce 2019 bylo v zemi registrováno průměrně 95 vražd za jeden den.
Moc kartelů sužuje zemi již desetiletí. Největší
vliv má v současnosti kartel Sinaloa, dříve vedený drogovým magnátem Joaquínem “El Chapo“
Guzmánem. Zásadního vlivu v poslední době
nabývá také Cartel Jalisco Nueva Generación
(CJNG). V mnoha částech země, zejména v odlehlých oblastech vzdálených od hlavního města,
získaly kartely vliv nejen kriminální činností, ale
využily také absence státu. Podporu si zajišťují
zásobováním potravinami chudších vrstev a v oblastech s vysokou nezaměstnaností poskytuje jejich nelegální podnikání jednu z mála příležitostí
k získání výdělku. Zdá se, že jejich vliv vzrostl
i díky zhoršení ekonomické situace v době pandemie. Kartely si získaly přízeň mnoha obyvatel
zasíláním balíčků obsahujících základní potraviny a hygienické potřeby, když jim stát nebyl
schopen zajistit pomoc v hmotné nouzi.
Přestože stát a kartely tvoří znepřátelené tábory, jedním ze zásadních problémů efektivního boje proti
organizovanému zločinu je nejasná linie mezi těmito
subjekty. Vazby pašeráků drog na různé složky státního aparátu včetně té federální se ukázaly jako zásadní faktor umožňující růst moci kartelů. Zároveň
tyto vazby napomáhají ve zvyšování už tak rozsáhlé
beztrestnosti pachatelů ozbrojené činnosti – v roce

Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador [1]

2018 zůstalo v Mexiku nepotrestaných alarmujících
89 % vražd.
Plán Andrése Manuela Lópeze Obradora
Všechny zmíněné body se staly hlavním volebním
tématem současného prezidenta Lópeze Obradora. Obrador si dal za cíl boj proti organizovanému
zločinu ne represí, ale řešením původu problému,
a to „reformou zdola“, tedy bojem s korupcí a chudobou. Přestože stanovené cíle nelze považovat za
krátkodobé a situaci rok a půl po jeho nastoupení
do úřadu tak nelze hodnotit na základě počtu násilných úmrtí, jeho dosavadní praxe boje proti násilí
v zemi se dočkala krátce po jeho nástupu do úřadu
kritiky z mnoha stran. Podle Obradorových oponentů chybí efektivní kroky pro aplikaci jeho předvolebních slibů, jak bojovat s chudobou a korupcí.
Nové sociální programy postrádají centrální úpravu
sociálního zabezpečení a boje proti nuceným pracím, což nahrává zločineckým organizacím, které
úlohu státu v chudých oblastech nahrazují. V oblasti
boje proti korupci pak podle organizace Americas
Society prezident zcela rezignoval na své počáteční sliby poté, co navzdory doporučení Národního
antikorupčního systému zvýšil prostor pro uvážení při zadávání veřejných zakázek a omezil jejich
kontrolu.
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Největší očekávání ale přinesly Obradorovy přísliby
demilitarizace drogové války v Mexiku. Od roku
2006 byl proti drogovým kartelům veden otevřený boj prostřednictvím armády, financovaný též
Spojenými státy. Ten se totiž neukázal jako příliš
efektivní v oslabování jejich vlivu. Přinesl naopak
vyostření násilných střetů mezi státním aparátem
a kartely, jejichž oběťmi se nezřídka stávají civilisté,
a také rostoucí násilí ze strany policie. Prezident
López Obrador nicméně v květnu vydal dekret
předvídající účast ozbrojených armádních složek
na boji proti organizovanému zločinu až do roku
2024. Zároveň vybudoval novou civilně-vojenskou
složku nazvanou Národní garda, která má zajišťovat bezpečnost v nejodlehlejších oblastech Mexika
v boji proti nezákonným ozbrojeným skupinám.
Tyto kroky jsou přijímány skepticky ze stran OSN
a různých lidskoprávních organizací, které poukazovaly na neplnění cíle demilitarizace konfliktu.
Přestože se formálně jedná o civilní bezpečnostní
orgán, sestává z více než tří čtvrtin z vojenské složky. Kritizováno je však také hrozící porušování práv
související s represí vůči migrantům poté, co byla
většina složek Národní gardy vyslána na hraniční
přechody s Guatemalou. Ty mají zabránit nelegální
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migraci osob, které potenciálně míří přes Mexiko
do Spojených států. Na potlačení migrace ze Střední Ameriky se López Obrador dohodl s americkým
prezidentem Donaldem Trumpem.
Červnový atentát na policejního šéfa jako zpráva
mexické vládě
Přes militarizaci části bezpečnostních složek se však
López Obrador staví negativně k výslovnému vyhlášení války drogovým kartelům. Liší se tak od
svých předchůdců, a to přes násobné útoky na představitele státu, které jsou podle Lópeze Obradora
provokací k otevřenému boji. K poslednímu takovému atentátu došlo v červnu. Jednalo se o atentát
na policejního ředitele Mexico City Omara Garcíu
Harfucha, který útok sice přežil, o život však přišli dva policisté a žena, která místem projížděla na
cestě do zaměstnání.
Tragédie však vzbuzuje větší obavy, než jiné přestřelky kartelů s policejními složkami. Krátce po
incidentu bylo zatčeno dvanáct příslušníků drogového kartelu CJNG, kteří jsou ze spáchání atentátu
obvinění. Přestože bezpečnostní situace v Mexico

Mexický voják [2]
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Vzhledem k extrémní komplexnosti a dlouhodobému vývoji bezpečnostní situace v Mexiku nelze
hodnotit politiku současného prezidenta v boji
proti organizovanému zločinu podle čísel násilných činů v zemi za poslední rok. Zároveň však
nelze přehlížet skutečnost, že uběhla čtvrtina jeho
volebního období, a prezident se plnění svých
předvolebních slibů spíše vzdaluje, nežli přibližuje. Trend prvního čtvrtletí tohoto roku zároveň
nasvědčuje, že Mexiko prožívá nejnásilnější rok
od začátku 21. století.
Zdroje
Policejní ředitel Omar García Harfuch [3]

City není zrovna příznivá, jedná se zejména o kriminalitu menších skupin s absencí vzájemné organizace. Výskyt organizovaných zločineckých skupin
jako je CJNG je tak varovným signálem, který značí
možnou rozpínavost drogových kartelů směrem do
hlavního města a provokaci mexických úřadů k otevřenému boji.
Prezident López Obrador uvedl, že bezpečnostní
složky byly dopředu na možnost atentátu upozorněny a jednalo se o odpověď na boj proti organizovanému zločinu. Státní aparát dle jeho slov nicméně
incident k vyhlášení války ani k zastavení šetření
organizované kriminální činnosti nedonutí.
Omar García Harfuch, na kterého byl proveden daný
atentát, se zabývá bojem proti drogovým kartelům
dlouhodobě. Dle bezpečnostních analytiků však
v rámci aktivit státu chybí systematická spolupráce
v oblasti boje proti organizovanému zločinu. Atentát
v Mexico City pouze ukazuje, že úřady rozpínavost
těchto skupin tak dlouho tolerovaly, až jí poskytly
prostor pro získání vlivu i v hlavním městě.

Americas Society and the Council of the Americas: Anti Corruption Working Group. The 2020 Capacity to Combat Corruption
(CCC) Index. (https://www.as-coa.org/sites/default/files/archive/2020_CCC_Report.pdf).
Grillo, Ioan. How Mexico’s Drug Cartels Are Profiting From the Pandemic. The New York Times. 7. červenec 2020. (https://www.
nytimes.com/2020/07/07/opinion/sunday/mexico-drug-cartels-coronavirus.html).
Grant, Will. Mexico crime: Could this become the bloodiest year on
record? BBC. 12. červenec 2020. (https://www.bbc.com/news/
world-latin-america-53332756).
López Obrador decretó la participación de las Fuerzas Armadas en tareas
de seguridad hasta 2024. Infobae. 11. květen 2020. (https://
www.infobae.com/america/mexico/2020/05/11/lopez-obrador-decreto-la-participacion-de-las-fuerzas-armadas-en-tareas-de-seguridad-hasta-2024/).
Sáez, Aitor. México: débil despliegue de la Guardia Nacional. Deutsche
Welle. 12. prosinec 2019. (https://www.dw.com/es/m%C3%A9xico-d%C3%A9bil-despliegue-de-la-guardia-nacional/a-51768070).
Zepeda Lecuona, Guillermo Raúl a Jiménez Rodríguez, Paola.
Impunidad en homicidio doloso en México: Reporte 2019. Impunidad Cero. Prosinec 2019. (https://www.impunidadcero.org/
articulo.php?id=131&t=impunidad-en-homicidio-doloso-en-mexico-reporte-2019).

Fotografie
[1] Lenín Moreno con el líder mexicano López Obrador (Recortado). Autor: Agencia de Noticias ANDES. 3. srpen 2017, zdroj:
Wikipedia, CC BY-SA 2.0, editace: ořez.
[2] 315017 soldado. Autor: Alanpey. 2. únor 2012, zdroj:Wikipedia,
CC BY-SA 3.0, editace: ořez.
[3] Omar García Harfuch. Autor: EneasMx. 7. listopad 2019, zdroj:
Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, editace: ořez.
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4) Česká republika a lidská práva
Vedoucí sekce: Lucie Nechvátalová

Návrh na zřízení dětského ombudsmana:
Nový úřad, nebo národní lidskoprávní
instituce?
Pavel Doubek
Vláda ČR se v červenci zabývala poslaneckým
návrhem na zřízení dětského ombudsmana.
K návrhu zákona se kriticky vyjádřil veřejný
ochránce práv Stanislav Křeček a doporučil vládě, aby poslanecký návrh odmítla. Přes
řadu výhrad však k němu nakonec vláda přijala
neutrální stanovisko. Představuje stávající
iniciativa nesystémové okleštění funkcí veřejného
ochránce práv, jak naznačuje ombudsman, nebo
jde naopak o krok správným směrem?
Návrh zákona
Poslanecký návrh na vydání zákona o ochránci práv
dětí [1] definuje dětského ombudsmana jako nezávislý a nestranný orgán, který má působit k ochraně
a prosazování práv dítěte. Podle předkladatelů jde
o lidskoprávní závazek vyplývající z řady mezinárodních lidskoprávních závazků České republiky,
zejména z Úmluvy o právech dítěte. Předkladatelé
návrh zdůvodňují mimo jiné tím, že „instituce specializující se na dětská práva je důležitá vzhledem k zvláštní
zranitelnosti dětí, které nejsou schopny efektivně bránit
svá práva.“
Mezi pravomoci dětského ombudsmana má patřit
zejména monitoring naplňování práv dítěte, což
zahrnuje například vyřizování stížností dětí na úřady, návštěvy míst, kde jsou děti omezené na osobní
svobodě, prosazování rovného zacházení, sledování
vyhoštění dětí-cizinců, sledování naplňování práv
dítěte, ale také například vydávání systémových
doporučení, vzdělávání a osvětu.

Stanislav Křeček [1]

ného ochránce práv (VOP) [2] a realizuje též úkoly,
které jsou typické pro Národní lidskoprávní
instituci (NHRI) zřizovanou podle tzv. Pařížských
principů.[3] Z odůvodnění návrhu zákona je zjevné,
že předkladatelé instituci dětského ombudsmana
do značné míry s NHRI přímo ztotožňují.[4] Nevytváří však NHRI v celé své šíři (jak je chápána Pařížskými principy), ale vztahují ji pouze na
ochranu práv dítěte (doslovně předkladatelé hovoří
o „lidskoprávní instituci zaměřené na práva dítěte“).

Překryv kompetencí s VOP a NHRI
Kritika veřejného ochránce práv
Z uvedeného vymezení pravomocí dětského ombudsmana je zřejmé, že se v mnohých oblastech
zcela překrývají se stávajícími pravomocemi veřej-

Problematický překryv agend a absence vymezení vzájemných vztahů mezi současným veřejným
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ochráncem práv a navrhovanou institucí dětského
ombudsmana je kritizována samotným ombudsmanem Stanislavem Křečkem. Ten ve svém stanovisku
uvádí, že „návrh zákona [...] ve své podstatě navrhuje
zřídit kopii instituce veřejného ochránce práv s tím rozdílem, že jeho působnost bude navíc rozšířena i o výkon
mandátu národní lidskoprávní instituce pro práva dětí
[...].“ Ombudsman dále vyjadřuje obavu, že návrhem dochází k omezení současného mandátu veřejného ochránce práv, který by se do budoucna mohl
zabývat pouze věcmi zletilých osob: „[V]edle sebe by
tak měl koexistovat veřejný ochránce práv pro dospělé se
sídlem v Brně a jeho obdoba pro děti v Praze.“
Vztah ke stávajícím monitorovacím mechanismům
ombudsmana
S výtkami ombudsmana lze souhlasit do té míry,
že bez jasného legislativního rozhraničení působnosti a pravomoci obou ombudsmanů skutečně
hrozí nežádoucí překryv agend a z toho plynoucí kompetenční spory. Na druhé straně si však lze
představit model, kdy část tradiční ombudsmanské
agendy (vyřizování podnětů dětí) přejde na specializovanou instituci a chod stávajícího ombudsmana
nemusí být zásadně narušen (samozřejmě, pokud
nedojde současně ke snížení rozpočtu Kanceláře
ombudsmana a personálnímu odlivu).
Daleko zásadnější se však jeví problém, jak naložit
se specifickými monitorovacími mechanismy zřízenými v rámci ombudsmana. Ty totiž, na rozdíl
Sídlo vlády ČR [2]
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od tradiční ombudsmanské agendy, představují
komplikované hlídací psy, které jednoduše přenášet nelze.
Za příklad lze uvést Národní preventivní mechanismus (NPM) [5], který je určen k návštěvám všech
míst, kde jsou nebo mohou být osoby omezené na
osobní svobodě. Jak by byl zajištěn mandát stávajícího NPM, pokud by ztratil pravomoc navštěvovat
dětská zařízení? Byl by mandát NPM nově rozdělen
mezi VOP a dětského ombudsmana? Jak by v praxi
probíhalo plánování návštěv, zajišťování expertního
složení, jednotné hodnocení zjištěného špatného
zacházení, vyhodnocování doporučení, apod.?
Podobně je na tom i monitorovací orgán pro práva
osob se zdravotním postižením, rovněž realizovaný
veřejným ochráncem práv [6] či sledování vyhošťování cizinců [7].
Při zřizování nové instituce tedy nestačí pouze vymezit její formální pravomoci a vztahy mezi ombudsmany jako takovými, ale též posoudit dopad
na efektivitu již zřízených dílčích monitorovacích
mechanismů. Návrh zákona lze tedy hodnotit jako
velký krok do neznáma, který vyvolává celou řadu
otázek a nenabízí bohužel potřebné odpovědi.
Zřízení Národní lidskoprávní instituce
Přes uvedené výhrady je však třeba s předkladateli souhlasit, že v České republice chybí instituce,
která by k právům dětí přistupovala systematicky
a usilovala o jejich nejširší ochranu a prosazování.
Nutno však podotknout, že tento deficit se netýká jen práv dětí, ale též práv menšin, cizinců, žen,
apod. Stávající návrh zákona lze tedy vnímat jako
další důkaz o tom, jak moc chybí České republice
Národní lidskoprávní instituce, která by tento nedostatek zhojila.[8]
NHRI z povahy věci nabízí celou paletu nástrojů,
jak systematicky chránit a naplňovat práva dětí,
jakož i dalších zranitelných skupin. Není přitom
třeba stavět na zelené louce. Jejím mandátem lze
pověřit stávající instituci veřejného ochránce práv,
která bude za tím účelem rozšířena a vhodně strukturována. Inspiraci lze nalézt například v Gruzii,
kde národní lidskoprávní instituce (zbudovaná na
půdorysu kanceláře ombudsmana) zřídila oddělení
pro práva dětí a specializovanou Radu pro mládež
(Advisory Youth Council). Osobitým způsobem se
k této výzvě postavil slovinský ombudsman (též
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NHRI). Ten vytvořil specializované oddělení zaměřené na poradenství dětem (Child Advocacy), v jehož
rámci ombudsman napomáhá k prosazování názorů a přání dětí ve všech věcech a řízeních, které se
jich týkají.
Závěr
Domnívám se, že namísto vytváření zcela nové
instituce dětského ombudsmana by bylo vhodnější
návrh zákona „přetavit“ do podoby návrhu na
vytvoření národní lidskoprávní instituce, kterou by
byl pověřen stávající veřejný ochránce práv. Myšlenky
„dětského ombudsmana“ se však není nutno zříkat
zcela. S ohledem na skutečnost, že NHRI má být
zbudována na pluralitním základě, je představitelné, aby v rámci kanceláře ombudsmana působilo
ombudsmanů více (rakouský model) nebo aby byly
touto agendou pověřeni jeho specializovaní zástupci (gruzínský či slovinský model).
Poznámky
[1] Návrh poslanců Andreje Babiše, Heleny Válkové, Aleny Gajdůškové, Stanislava Grospiče, Marka Výborného, Heleny Langšádlové, Terezy Hyťhové a dalších na vydání zákona o ochránci
práv dětí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o ochránci práv dětí) (sněmovní tisk č. 894).
[2] Jedná se například o vyřizování stížností na úřady, provádění
systematických návštěv detenčních míst, prosazování práva na
rovné zacházení, dozor nad vyhošťováním cizinců, ochrana
osob se zdravotním postižením.
[3] Rezoluce Valného shromáždění OSN ze dne 4. března 1993, A/
RES/48/134. Jedná se například o vydávání systémových opatření ke zlepšení ochrany práv dítěte, sledování naplňování práv
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dětí, či pořádání vzdělávacích a osvětových akcí.
[4] Prakticky celý bod 2 důvodové zprávy („Minimální požadavky
na podobu a pravomoci národního lidskoprávního orgánu“)
hodnotí mandát NHRI a analyzuje aplikaci Pařížských principů.
[5] Zřízený podle Opčního protokolu k Úmluvě OSN proti mučení.
[6] Monitorovací orgán pro naplňování práv osob se zdravotním
postižením zřízený ve smyslu čl. 33 odst. 2 této Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.
[7] Realizované podle směrnice Evropského parlamentu a Rady
2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008, o společných normách
a postupech v členských státech při navracení neoprávněně
pobývajících státních příslušníků třetích zemí (návratová
směrnice).
[8] Česká republika je jednou z posledních zemí Evropy, která
NHRI dosud nezřídila.

Zdroje
Doubek, P. Building a National Human Rights Institution and a National Preventive Mechanism within the Control Yuan of Taiwan
– Research Report (https://drive.google.com/file/d/195OeiYBemcsNQIRvZ5v-oSp1nS2hZIUz/view?fbclid=IwAR13gEvxBzSHmVxzFVbJfn5pSowG2BM5jPkMSlRN5C8Q5mT1MZbOR2zO5Dg)
Úřad vlády České republiky, online databáze EKLEP, Sněmovní
tisk č. 894 (https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBQWQQZ6D&fbclid=IwAR3YS9XT3407RwhldZruP0nT6VFjisJ3EGXOdqaSX3DrrFXir38L2xSYVsw)
Veřejný ochránce práv, Stanovisko ombudsmana k návrhu zákona
o dětském ombudsmanovi (https://www.ochrance.cz/aktualne/
tiskove-zpravy-2020/stanovisko-ombudsmana-k-navrhu-zakona-o-detskem-ombudsmanovi/)

Fotografie
[1] Stanislav Křeček 2019, autor: David Sedlecký, 17. listopadu
2019, zdroj: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, editace: ořez.
[2] Strakova akademie z ulice U Bruských kasáren, autor: cs:ŠJů, 10. dubna 2007, zdroj: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, editace: ořez.
[3] Temuco children, autor: Roberto Herrera Pellizzari, 3. února
2009, zdroj: Wikimedia Commons, CC BY 2.0, editace: ořez

Ilustrační foto [3]
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Právo otce na přítomnost u porodu –
pokračování
Aneta Frodlová
V květnovém vydání Bulletinu jsme informovali
o případu, kdy se budoucí rodiče bezúspěšně
domáhali u Městského soudu v Praze zrušení
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
a vydání předběžného opatření, které by povolilo
přítomnost otce u porodu. Proti rozhodnutí
Městského soudu v Praze podali kasační stížnost.
Jaký je právní názor Nejvyššího správního soudu?
Shrnutí projednávané věci
V březnu tohoto roku podali budoucí rodiče k Městskému soudu v Praze (dále jen „městský soud“) návrh na zrušení mimořádného opatření Ministerstva
zdravotnictví, na základě kterého došlo k zákazu
návštěv ve zdravotnických zařízení. Rovněž požadovali vydání předběžného opatření, kterým měla
být uložena povinnost zdravotnickému zařízení
umožnit přítomnost otce u porodu při dodržení
specifických hygienických podmínek.
Městský soud svým usnesením oba návrhy odmítl.
Své rozhodnutí odůvodnil tím, že odpadla jedna ze
základních podmínek řízení, a to existence opatření
obecné povahy (dále jen „OOP“), neboť Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) jej den
po podání návrhu zrušilo a nahradilo jiným. Nové
opatření mělo však téměř shodný obsah a do práv
budoucích rodičů zasahovalo identicky jako první
OOP.

Ilustrační foto [1]

rok o odmítnutí návrhu na vydání předběžného
opatření, protože matka v té době již porodila,
Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) by měl i tak
zodpovědět otázku, zda došlo k porušení zákona tím,
že otci nebyla umožněna přítomnost u porodu.

Budoucí rodiče poté návrh doplnili tak, aby se vztahoval rovněž na nově vydané OOP. Městský soud
však uvedl, že v takovém případě jde z jejich strany
o rozšíření původního předmětu řízení. Rovněž
sdělil, že dosavadní výsledky řízení nemohou sloužit jako podklad pro nové řízení a z tohoto důvodu
nepřistoupil na změnu návrhu, kterou požadovali.

Budoucí rodiče také sdělili, že první OOP bylo
nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost a rovněž,
že obě OOP nebyla dostatečně odůvodněna. Dále
uvedli, že obě OOP byla vydána v rozporu se zásadou proporcionality, neboť cílů šlo dosáhnout
i mírnějšími prostředky. Rodiče se stížností bránili
také proti tomu, že městský soud nepřipustil změnu jejich návrhu a následně odmítl jejich návrh na
zrušení prvního OOP.

Následná kasační stížnost

Přezkoumatelnost aktů ve správním soudnictví?

Rodiče se neztotožnili se závěry městského soudu a podali proti jeho rozhodnutí kasační stížnost. Uvedli, že ačkoli nemohou napadnout vý-

NSS sdělil, že povahu mimořádných opatření určuje přímo zákon. Dále upozornil na judikaturu
Ústavního soudu, ze které plyne, že mimořádná
37

BULLETIN LIDSKÝCH PRÁV

opatření jsou OOP, jež mohou přezkoumat správní
soudy. Přímo zákon stanoví, že mimořádná opatření jsou vydávána ve formě OOP, z toho důvodu není
možné zpochybňovat pravomoc správních soudů
pro jejich přezkum.
NSS se neztotožnil s názorem, že by mimořádná
opatření byla svou povahou tzv. jiný právní předpis sui generis, jak ve svém usnesení tvrdil městský
soud. Rovněž sdělil, že při splnění zákonných podmínek jsou tedy tato OOP přezkoumatelná správními soudy.
Neumožnění rozšíření předmětu řízení
V této věci NSS poukázal na to, že první mimořádné opatření nebylo zrušeno bez náhrady, nýbrž
bylo ve velmi krátkém čase nahrazeno jiným. Druhé OOP se týkalo věcně stejné problematiky a do
veřejných subjektivních práv rodičů zasahovalo
totožně.

CENTRUM PRO LIDSKÁ PRÁVA A DEMOKRACII

NSS uvedl, že budoucí rodiče postupovali správně,
když se domáhali rozšíření svého návrhu na nově
vydané mimořádné opatření. Rovněž uvedl, že nepřipuštěním změny návrhu došlo k porušení práva
na spravedlivý proces a účinnou soudní ochranu.
Z judikatury ÚS v této souvislosti vyplývá, že změna návrhu má být připuštěna v případě, že je zachována kontinuita aktů veřejné moci.
Z těchto důvodů NSS rozhodl, že usnesení městského o odmítnutí návrhu je nezákonné a věc soudu
vrátil k dalšímu řízení.
Zdroje
Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 4. června 2020, č.
j. 6 As 88/2020 - 44.

Fotografie
[1] Ilustrační fotografie, autor: fancycrave1, datum pořízení: 28.
června 2015, zdroj: Pixabay, CC0, editace: ořez.
[2] Moravské nám. 6, Brno - Nejvyšší správní soud, autor: Henta,
datum pořízení: 28. září 2012, zdroj: Wikimedia Commons, CC
BY-SA 3.0, editace: ořez.

Budova Nejvyššího správní soudu [2]
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Povinnost poskytnout informaci o
členství v KSČ u veřejně činné osoby
Klára Košťálová
V dubnu letošního roku rozhodoval Nejvyšší
správní soud, zda má být zveřejněn údaj o členství
krajského ředitele policie hlavního města Prahy
v Komunistické straně Československa před
1. lednem 1990. Jak o kasační stížnosti rozhodl?
A s jakým odůvodněním?
V roce 2015 podal žalobce žádost o informace
týkajících se ředitele Krajského ředitelství policie
hlavního města Prahy (dále jen „ředitel krajského ředitelství“). Konkrétně žalobce požadoval
informace týkající se délky služebního poměru,
služebních hodností, služebního poměru u Sboru
národní bezpečnosti a údaje o vysokoškolském
vzdělání ředitele krajského ředitelství, dále údaje ohledně řízení o jeho kázeňských přestupcích
a zda byl před dnem 1. 1. 1990 členem nebo kandidátem Komunistické strany Československa (dále
jen „KSČ“).
Ředitel krajského ředitelství uvedl, že nesouhlasí
se zveřejněním informací týkajících se vzdělání
a členství v KSČ. V těchto bodech došlo ze strany
povinného subjektu k rozhodnutí o částečném
odmítnutí žádosti s odkazem na zákon o svobodném přístupu k informacím a na zákon o ochraně
osobních údajů. Veškeré ostatní informace byly
žalobci sděleny. Proti rozhodnutí o částečném
odmítnutí žádosti podal žalobce neúspěšně odvolání.
Podání žaloby k městskému soudu
Proti rozhodnutí o odvolání podal žalobce žalobu.
Tou se domáhal zrušení rozhodnutí. V mezidobí
byly žalobci poskytnuty informace o vysokoškolském vzdělání dotčené osoby, proto se městský soud
zabýval pouze otázkou členství v KSČ.
Městský soud uvedl, že poskytnutí informace o členství veřejně činné osoby v KSČ nemůže být odepřeno s poukazem na ochranu (citlivých) osobních
údajů. V odůvodnění poukázal na nález Ústavního
soudu sp. zn. I. ÚS 517/10 týkající se poskytování
informací o členství soudců v KSČ.

Socha Spravedlnost před Nejvyšším správním soudem [1]

Pro posuzování aktuálního případu použil městský
soud zde aplikovaná kritéria: Soudci představují veřejně činné osoby, požadovaná informace (členství
v KSČ) spadá do sféry diskuze o více důležitých
veřejných zájmech a nedotýká se výlučně detailů
soukromého života. Za splnění těchto tří podmínek
jsou osoby povinny informaci sdělit.
Klíčové bylo řešení prvního kritéria, tedy zda je
ředitel krajského ředitelství v nyní projednávané
věci veřejně činnou osobou. Soud uvedl, že „dotčená
osoba zastávala v době podání žádosti o informace funkci
krajského ředitele policie hl. m. Prahy, tedy exponovanou funkci v bezpečnostním sboru.“ Závěry vyslovené
Ústavním soudem lze proto aplikovat i na tento
případ.
Městský soud uzavřel, že žalobou napadené rozhodnutí je zatíženo vadou řízení, neboť není založeno na dostatečně skutkově podloženém závěru,
že povinný subjekt požadovanou informací nedis39
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ponuje. Dále městský soud konstatoval, že rozhodnutí je zatíženo i vadou nezákonnosti z důvodu nesprávného posouzení rozhodných právních otázek.
Z těchto důvodů soud správní rozhodnutí zrušil
a povinnému subjektu nařídil, aby žalobci poskytl
požadované informace.
Nesouhlas s rozhodnutím městského soudu
Proti výrokům městského soudu byla podána kasační stížnost. Stěžovatel (povinný subjekt: příslušná organizační součást Policie ČR jako bezpečnostního sboru, u níž byl ředitel krajského ředitelství
zařazen a vede jeho osobní spis) navrhl, aby Nejvyšší správní soud tento rozsudek zrušil a věc vrátil
městskému soudu k dalšímu řízení.
Stěžovatel uvedl, že městský soud nesprávně aplikoval závěry nálezu Ústavního soudu, neboť tento se
týkal pouze členství soudců v KSČ, nikoli jakýchkoli veřejně činných osob. Městský soud přitom podle
názoru stěžovatele „klade bez dalšího rovnítko mezi
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soudce a představitele Policie ČR, aniž by reflektoval odlišnost nároků na tyto funkce kladené právními předpisy
či další hodnotové a kontextové argumenty jako např.
rozdíly stanovené právním řádem u otázky podjatosti
úředních osob a soudců.“
Stěžovatel se rovněž vyjádřil k vyhledávací povinnosti. Ta dle něj v obecné rovině nemá oporu
v právních předpisech, judikatuře ani správní praxi.
Povinné subjekty poskytují pouze ty informace, které mají nebo by mít měly. Tvrzení, že požadovanou
informací stěžovatel nedisponuje, shledal žalobce
nevěrohodným.
Posouzení věci Nejvyšším správním soudem
Na úvod soud konstatoval, že „podstatou kasační
stížnosti je posouzení otázky, zda má povinný subjekt
povinnost žalobci poskytnout informace o členství či
kandidatuře dotčené osoby v KSČ, resp. zda má v případě, že těmito informacemi nedisponuje, povinnost tyto
informace vyhledat a následně je žalobci poskytnout.“

Ilustrační foto [2]
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Ilustrační foto [3]

Ústavně zaručené právo na informace není bezbřehé. Jedná-li se o informace týkající se konkrétní osoby, je třeba „vyvažovat“ s právem na
ochranu soukromí (testem proporcionality),
jenž je rovněž zakotvené v Listině základních
práv a svobod.
Pokud jde o výrok napadeného rozsudku, kterým městský soud zrušil rozhodnutí stěžovatele i povinného subjektu, považuje ho Nejvyšší
správní soud za věcně správný s odůvodněním,
že povinný subjekt porušil povinnosti vyhledat,
nebo vyvinout snahu získat požadovanou informaci o členství či kandidatuře dotčené osoby
v KSČ.
Zároveň soud považuje výrok rozsudku za neúplný.
Městský soud totiž zrušil obě správní rozhodnutí,
aniž by věc vrátil stěžovateli (tedy žalovanému odvolacímu orgánu k dalšímu řízení). „S ohledem na
skutečnost, že v nyní souzené věci výrok II. rozsudku
městského soudu obsahující tzv. informační příkaz povinnému subjektu neobstál, nemůže sám o sobě obstát
ani neúplný – pouze zrušující – výrok tohoto rozsudku.
Výroky I. a II. jsou vzájemně provázané a nelze je posuzovat procesně zcela odděleně.“

Vrácení věci povinnému subjektu
Nejvyšší správní soud uzavřel, že věci vrátil k dalšímu řízení stěžovateli. V dalším řízení je pak stěžovatel vázán vysloveným právním názorem Nejvyššího správního soudu. Ten „lze stručně shrnout tak,
že povinný subjekt musí požadovanou informaci týkající
se členství či kandidatury dotčené osoby aktivně vyhledat
a zjistí-li, že se v jeho dispozici tato informace opravdu
nenachází, je povinen vyvinout patřičné úsilí k tomu,
aby ji získal; teprve v případě, že se to nepodaří, bude
na místě rozhodnout o odmítnutí žádosti.“
Zdroje
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. dubna 2020, j.č. 5
As 170/2019 - 30.
Zákon č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím.

Fotografie
[1] Brno, socha Spravedlnost před budovou Nejvyššího správního soudu na Moravském náměstí v Brně (3), autor: Michal
Klajban, datum pořízení: 24. července 2012, zdroj: Wikimedia
Commons, CC BY-SA 3.0, editace: ořez.
[2] Blind Justice 3, autor: Marc Treble, datum pořízení: 21. února
2011, zdroj: Flickr, CC BY-NC 2.0, editace: ořez.
[3] Courtroom One Gavel, autor: Joe Gratz, datum pořízení: 24.
března 2006, zdroj: Flickr, CC0 1.0, editace: ořez.
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Monitoring lidskoprávních publikací
Přehled aktuálních odborných
článků o lidských právech
Tereza Šťastná

Jarolím, J. Tři a jeden nepsaný důvod k povinnému
odmítnutí evropského zatýkacího rozkazu. Právní
rozhledy 13-14/2020
Kořínek, Š. Komplikace a perspektivy Úřadu evropského veřejného žalobce. Jurisprudence 03/2020

Vnitrostátní právo
Bartošíková, R. Přípustné riziko, aneb na co vše je potřeba brát v praxi zřetel. Trestněprávní revue 02/2020
Coufal, A. Tomáš Stémy, Jaroslav Klátik: Alternativne
tresty. Trestněprávní revue 02/2020
Gregor, M. Tzv. procesné trestné činy v rímskom práve.
Časopis pro právní vědu a praxi 02/2020
Hejč, D. Nezákonnost mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví k onemocnění COVID-19 podle
MS v Praze: Když obsah překračuje formu. Soudní
rozhledy 06/2020
Horák, O. Skoruša, L. Odpovědnost za újmu osobě
poskytující pomoc veřejné moci (s důrazem na
ozbrojené síly). Časopis pro právní vědu a praxi
02/2020
Krtoušová, N. L. Odpovědnost za jednání s péčí řádného hospodáře z pohledu teorií právnických osob.
Časopis pro právní vědu a praxi 02/2020
Švarc, M. Klíčové výstupy pro rozvoj evropského
trestního práva z prosincové Rady pro spravedlnost
a vnitřní věci a následné novinky. Trestněprávní
revue 02/2020
Zlocha, L’. Just satisfaction, its proving and reasoning of
the court decision. Právny obzor 03/2020

Mezinárodní právo a právo Evropské unie
Barancová, H. Štatutárny orgán ako pracovník podľa
práva EÚ a európske procesné právo. Právny obzor
03/2020

Menzelová, K. Tomšej, J. Nová unijní regulace v online
platformové ekonomice – přínosy a kontroverze.
Právní rozhledy 13-14/2020
Šlosarčík, I. Soudní moc a brexit: Právní a politické
důsledky kauz Miller a Wightman. Jurisprudence
03/2020

Politologie, mezinárodní vztahy a zahraniční politika
Gerő, M., Susánszky, P., Kopper, Á. Tóth, G. Strategies
for Survival: Human Rights Organizations’ Responses to the Closing of Political Opportunity Structures in Hungary. Politologický časopis 2/2020
Havlíček, P. Svobodová, I. Jungwirth, T. Politika rozšiřování EU na západním Balkáně. Mezinárodní politika. 08. 07. 2020
Klíma, M. Informal Politics in Post-communist Europe:
Political Parties, Clientelism and State Capture. Politologický časopis 2/2020
Macháček, M. Analýza íránských revolučních gard
v kontextu jejich zařazení na seznam zahraničních
teroristických organizací. Vojenské rozhledy 2/2020
Nachtigalový, N. M. Venezuelská zahraniční politika:
zdroj vnitropolitické legitimizace? Acta Politologica
03/2020
Piotrowski, G. Civil Society in Illiberal Democracy: The
Case of Poland. Politologický časopis 2/2020
Tabossa, C. Constructing Foreign Policy vis-à-vis the
Migration Crisis: The Czech and Slovak Cases. Mezinárodní vztahy 2/2020
Trávníčková, K. Dvořák, A. České aktivity jako reakce
na Euromajdan. Mezinárodní politika. 22. 06. 2020

AKTUÁLNĚ ZE SVĚTA LIDSKÝCH PRÁV
Sledujte náš Facebookový profil:

www.facebook.com/Centrumlidskaprava
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Pracoval v advokacii i v právním oddělení Evropské služby pro vnější činnost v Bruselu, jež je zodpovědná za vnější vztahy EU. Poté působil jako
Visiting Professional u soudního senátu Mezinárodního trestního soudu v Haagu. V současnosti
působí rovněž jako právník v Kanceláři veřejného
ochránce práv a jako seniorní výzkumný pracovník v Centru mezinárodního práva Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. V rámci mezinárodního
práva se specializuje především na lidská práva
a mezinárodní trestní právo.

Vystudovala právo, žurnalistiku a sociologii na Masarykově univerzitě a lidská práva na Tilburg
University v Nizozemsku. Pracuje v Kanceláři vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Evropským
soudem pro lidská práva. Je členkou výboru Rady
Evropy pro umělou inteligenci a lidská práva.

Stážisté:

Stážisté:

Jana Šikorská: Jana studuje prvním rokem magisterský program v oboru mezinárodní právo
na Graduate Institute of International and Development Studies v Ženevě. Bakalářský titul práv
získala na University of Exeter ve Velké Británii.
Zaměřuje se především na mezinárodní trestní
spravedlnost, a to konkrétně na oblast sexuálních
zločinů. V rámci studia vypomáhala na univerzitě
jako výzkumný asistent.

Mgr. Zuzana Andreska: Zuzana je studentkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy a absolventkou
oboru genderová studia na Fakultě humanitních
věd. Věnuje se feministické kritice práva a propojování práva a jiných společenských věd.

Bc. Tereza Šťastná: Tereza studuje čtvrtý ročník oboru právo a právní věda na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni a dlouhodobě se zajímá
o ochranu lidských práv, trestní právo a mezinárodní právo veřejné. V současnosti působí v Amnesty
International a pracuje v advokátní kanceláři.
Petra Olivová: Petra studuje mezinárodní vztahy
na Masarykově universitě v Brně. Jeden semestr
studia strávila na Boloňské universitě na kampusu
ve Forlì. Vystudovala i bakalářský stupeň politologie a evropských studií. Dlouhodobě se zajímá o
lidská práva, mezinárodní právo veřejné a postavení uprchlíků.

Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.
Hubert vystudoval právo a evropskou integraci, působí na Fakultě sociálních studií a v Ústavu pro otázky soudnictví PrF MUNI. Akademický
rok 2010–2011 strávil jako držitel Fulbrightova stipendia výzkumem judicializace na UC Berkeley.
V létě přednáší na Shandong University v Číně.
Hubert byl členem Rady vlády pro lidská práva.

Jana Šulcová: Jana studuje poslední ročník magisterského oboru mezinárodní vztahy na FSV UK.
Stážovala v Radě Evropy a na velvyslanectví ČR
v Brazílii. Kromě lidských práv se zajímá i o mezinárodní politiku a problematiku řešení konfliktů.
Mgr. Bc. Eva Kostolanská: Eva vystudovala práva
a dokončuje studium psychologie na Masarykově
univerzitě. Kromě lidských práv se zajímá o zdravotní právo a průnik mezi právem a psychologií.
Působí na Nejvyšším správním soudě jako poradce na analytickém oddělení.
Jakub Drahorád: Jakub je studentem třetího ročníku mezinárodních teritoriálních studií na FSV UK
a práv na PF UK. Kromě lidských práv se zajímá o
problematiku volebního práva, mezinárodní vztahy současné i minulé a společenský kontext práva.
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3) Mezinárodní politika, byznys a LP

4) Česká republika a lidská práva

Vedoucí sekce:

Vedoucí sekce:

Mgr. Nela Černota

Mgr. Lucie Nechvátalová, E.MA

Nela studuje právo na PF UK a zajímá
se o mezinárodní právo a lidská práva. Strávila
jeden semestr na Mexické Národní Autonomní
Univerzitě (UNAM) v Mexiku, kde také absolvovala stáž na velvyslanectví ČR. Stážovala dále u Mise
Organizace amerických států pro podporu mírového procesu v Kolumbii a u Evropského soudu pro
lidská práva. Momentálně je na studijním pobytu
v Heidelbergu, kde také pracuje v Max Planck
Institutu pro srovnávací veřejné právo a mezinárodní právo. Je členkou správní rady české sekce
Amnesty International.
Stážisté:
Andrea Šťástková: Andrea studuje magisterský program na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Na
Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy studuje obor Politologie a mezinárodní vztahy. Během
studia absolvovala stáž na Ministerstvu vnitra.
Dlouhodobě se zajímá o mezinárodní právo, mezinárodní politiku a studium jazyků.
Tereza Ciupková: Tereza je studentkou posledního
ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy,
kde se věnuje zejména cizineckému a azylovému
právu. Během studia absolvovala na příklad stáž
na Velvyslanectví ČR v Chile a Organizaci na
pomoc uprchlíkům v Praze. Momentálně působí v neziskové organizaci, která zřizuje přijímací
střediska pro žadatele o azyl v italské Bologni.

Lucie vystudovala právo na Právnické
fakultě Masarykovy univerzity a lidská práva
a demokratizaci na EIUC (European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation) v Benátkách a Université de Strasbourg.
Stážovala v OSN, u Evropského soudu pro
lidská práva 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.
Stážisté:
Aneta Frodlová: Aneta studuje čtvrtým rokem magisterský studijní obor na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Dlouhodobě se zajímá
o ochranu lidských práv a trestní právo, jak v českém, tak mezinárodním kontextu.
Mgr. Pavel Doubek, Ph.D: Pavel vystudoval doktorské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. 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.
Simona Úlehlová: Simona je absolventkou Právnické
fakulty UK. Během studia absolvovala lidskoprávní stáže v Evropském parlamentu v Bruselu a na
Stálé misi ČR při OSN v Ženevě. Dlouhodobě se
tak věnuje lidskoprávní problematice, a to i jejímu
přesahu do zdravotnického práva.
Klára Košťálová: Klára je studentkou čtvrtého ročníku magisterského oboru na Právnické fakultě v Olomouci. Mimo práva studovala na Filozofické fakultě francouzštinu. Oblastí jejího zájmu je především
trestní právo, základní lidská práva a jejich ochrana.
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