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Anotace 

Práce zkoumá výsledky fungování mezinárodní komise proti nepostihnutelnosti v Guatemale 

(CICIG), založené v roce 2006 podepsáním dohody mezi vládou Guatemaly a OSN. Jedná se 

o unikátní nástroj OSN, spojující ve svém mandátu národní a mezinárodní prvky, jehož 

výhradním cílem je boj proti současným guatemalským trestním činům, čímž se odlišuje od 

klasického modelu OSN, zaměřeného zejména na boj s mezinárodními či minulými zločiny. 

Práce se snaží zodpovědět na otázku, zda se během působení komise podařilo snížit 

přítomnost korupce a organizovaného zločinu ve státních složkách Guatemaly, zda se snížila 

nepostihnutelnost před domácími soudy a jak velkou roli lze CICIG připsat. Výzkum je 

rozdělený do dvou částí. V té první je ohodnocena institucionální situace v oblasti stíhání 

zločinů v Guatemale před příchodem CICIG a po 12 letech jejího působení, porovnáním 

několika klíčových indikátorů. V té druhé je pomocí metody „process-tracing“ detailně 

analyzována role CICIG ve 3 klíčových případech, zejména co se týká síly jejího vlivu v 

zemi. Závěrem je krátká diskuze ohlížející se za dobrými a špatnými charakteristikami 

modelu, který CICIG představuje. 

 

Annotation 

The thesis examines the results of the international commission against impunity in 

Guatemala (CICIG), founded in 2006 by an agreement between the government of Guatemala 

and the UN. It represents a unique tool of UN, connecting in its mandate national and 

international elements, whose singular goal is a fight against contemporary national crimes, in 

contrast to a more classical model of UN, which focuses predominantly on international or 

past crimes. The thesis tries to answer whether the level of corruption and presence of 

organized crime in the state institutions was lowered during the mandate of CICIG, whether 

the level of impunity was lowered at the national courts and how big of a role could be 

attributed to CICIG. The analysis is diveded into two parts. In the first one, based on a few 

key indicators, the institutional situation in crime prosecution in Guatemala is evaluated 

before and after the mandate of CICIG. In the second one, with the use of a process-tracing 

method, the role of CICIG in 3 key cases is analysed, especially concerning the power of its 

influence in Guatemala. A short discussion about the good and bad characteristics of the 

CICIG model concludes the thesis. 
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1. Úvod 

Mezinárodní komise proti nepostihnutelnosti v Guatemale (CICIG)1 vznikla na konci roku 

2006 jako nezávislý orgán OSN s cílem potírat korupci a organizovaný zločin přítomný ve 

státních složkách Guatemaly a nepostihnutelnost pachatelů v soudním systému země. 

K tomuto účelu byla komise vybavena řadou pravomocí, které jí slouží jak k vyšetřování 

klíčových případů, tak i k posilování kapacit domácích institucí. Těmi hlavními je sběr a 

analýza informací relevantních k případům, jejich prezentace před soudem v pozici 

spolužalobce a podávání legislativních návrhů kongresu země2. 

Mandát CICIG je do jisté míry podobný takzvaným „mixed courts“, které OSN zřídila 

v Sierra Leoně, Kambodži nebo Východním Timoru (Linton 2001). Všechny tyto organismy 

působily v zemích jako cizí tělesa, ale podléhající domácím zákonům a institucím. Jako 

v jejich případě, domácí vláda (Guatemaly) nemůže zasahovat do organizace nebo činnosti 

CICIG, ale komise je závislá na kooperaci guatemalských institucí3. Zásadním rozdílem je, že 

zatímco tyto tribunály se zabývaly minulými (mezinárodními) zločiny proti lidskosti, CICIG 

bojuje výhradně proti současným národním trestním činům. Dalším rozdílem je vztah s OSN. 

Přestože OSN poskytuje komisi podporu a asistenci, jejím jediným zaměstnancem v CICIG je 

vrchní komisař. OSN také finančně nepodporuje komisi, která se spoléhá na dobrovolné 

finanční příspěvky států. To vše zajišťuje CICIG velkou míru nezávislosti, ale za cenu 

například slabšího mandátu, horšího zajištění kvalitního personálu a vybavení nebo těžší 

spolupráce se sousedními zeměmi4. 

Vliv CICIG v Guatemale je během jejího, více než 12 letého, působení považován za velmi 

pozitivní. Mezi obyvateli je dlouhodobě hodnocena jako nejdůvěryhodnější instituce (s více 

než 70% příznivým míněním5) a i řada odborných autorů její práci kvituje (Weld 2016, 

Dabroy 2015, Hudson a Taylor 2010). Hlavní otázkou mé práce tak je, zda se situace okolo 

                                                           
1 V originále Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. 
2 Mandato y Acuerdo. CICIG [online]. [cit. 2018-09-19]. Dostupné z: https://www.cicig.org/cicig/mandato-y-

acuerdo/ 
3 Pouze se souhlasem generálního prokurátora může vystupovat jako žalobce před soudem, kongres musí 

schválit její návrhy legislativních reforem, aby vešly v platnost, prezident rozhoduje o prodloužení mandátu 

CICIG a podobně. 
4 LA COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA. WOLA: Advocacy for 

Human Rights in America [online]. Washington: Washington Office on Latin America, 2010 [cit. 2018-01-24]. 

Available at: 

https://www.wola.org/sites/default/files/Citizen%20Security/2015/WOLA_CICIG_ENG_FNL_extra%20page.pd

f 
5 Guatemala. Barómetro de las Américas [online]. Vanderbilt [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: 

https://www.vanderbilt.edu/lapop/guatemala.php 
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nepostihnutelnosti v Guatemale působením CICIG skutečně zlepšila, respektive, jak moc 

CICIG naplnila svůj mandát. Díky jejímu kladnému přijetí očekávám, že mezinárodní komise 

hrála v Guatemale zásadní roli a přispěla k celkovému zlepšení trestněprávní situace v zemi. 

V práci budu jednak porovnávat indikátory, které zachycují stav Guatemaly před příchodem 

CICIG a po více než dekádě její práce, a jednak si vyberu tři klíčové případy (oblasti) 

v kterých komise působila, tak abych demonstroval její konkrétní činy a vliv, který díky nim 

vyvíjela. Pokud se má hypotéza potvrdí, bude CICIG možné považovat za jednoho z hlavních 

strůjců změn v Guatemale. 

CICIG je velmi zajímavým nástrojem OSN, kterému byla věnována určitá pozornost, ale 

možná menší než by si komise zasloužila. Zajímavá je jednak z akademického hlediska, kdy 

představuje příklad velmi nezávislé organizace působící v národním státu, která si určuje svou 

vlastní agendu (tedy ve které má vnitřní byrokracie větší vliv než vnější aktéři). Zajímavá je 

ale i z praktického hlediska, kdy se často mluví o využití podobného modelu v dalších zemích 

(Krylova 2017, Postema 2017). Má práce by proto měla přispět konkrétně k lepšímu 

porozumění činnosti CICIG v Guatemale a obecně k definování dobrých či špatných 

charakteristik modelu, který komise představuje. 

Struktura této práce je následující. V první části podám stručný přehled stavu Guatemaly a 

jejích institucí před příchodem CICIG do země a dále charakterizuji mandát komise a hlavní 

dění v zemi, do kterého se po svém příchodu zapojila. V další kapitole se budu zabývat 

metodologií, kterou jsem si pro svou analýzu výkonu CICIG zvolil, včetně limitů a problémů, 

které se k analýze váží. Samotná analýza je rozdělená do dvou částí. V první zkoumám 

indikátory spojené s činností CICIG, před jejím příchodem do země a na konci jejího mandátu 

a v druhé si vyberu tři konkrétní případy, na kterých budu demonstrovat práci CICIG, 

respektive jak velký měla komise vliv. Společně by mi obě části měly napovědět, zda se 

situace v Guatemale od roku 2006 zlepšila a zda mohla být CICIG jedním z klíčových faktorů 

změny. V závěru identifikuji klíčové prvky komise, které jí pomohly k úspěchu a naopak věci, 

kterým by se podobný model v dalších zemích měl vyhnout. 

 

2. Stát jako strůjce násilí a jeho nepostihnutelnosti 

Oblast střední Ameriky je dlouhodobě sužována násilím. V žebříčku míry vražd, který je 

považován jako jeho nejspolehlivější indikátor, je klasifikovaných v té nejvyšší kategorii (25 
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a více vražd na 1000 obyvatel během 1 roku) hned 11 z 16 zemí6 z tohoto regionu7. Na 

prvních dvou místech jsou tradičně El Salvador a Honduras, které společně s Guatemalou (o 

něco málo pozadu) tvoří oblast přezdívanou Trojúhelník severu střední Ameriky. Tyto země 

se kromě geografické blízkosti a míry vražd liší od zbytku regionu i větší přítomností 

organizovaného zločinu, gangů, pašeráků drog a násilím páchaného státními orgány (Cruz 

2011: 5).  

Mnoho autorů se zabývalo otázkou, proč je zrovna tato oblast tak neúměrně zasažená násilím, 

když například jen o pár stovek kilometrů vzdálená Costa Rica nebo Nicaragua vykazují míru 

vražd několikanásobně nižší. Je jisté, že neexistuje pouze jeden faktor, který by byl za situaci 

zemí Trojúhelníku zodpovědný, ale ta je daná kombinací hned několika proměnných. Ty lze 

shrnout do asi 4 kategorií, které se sebou samozřejmě souvisí, často se prolínají a jedna 

druhou umocňuje.  

První je špatná socioekonomická situace regionu (Chinchilla 2003: 209). Ta se projevuje 

například v nedostatku kvalitních pracovních příležitostí a koncentraci velkého množství 

obyvatel do vyloučených oblastí měst, která vede k proliferaci kriminální činnosti. Druhým je 

posilování mezinárodního organizovaného zločinu v kombinaci s geografií států Trojúhelníku 

(UNODC 2007). Ty jsou umístěné na trase mezi (jižními) producenty drog a (severními) 

konzumenty a slouží jako klíčové body pro pašeráky. Třetí kategorií je historie interních 

konfliktů (občanských válek). Jako hlavní dopad občanských válek v regionu José Miguel 

Cruz označil vznik násilné kultury v zemích jako je Salvador nebo Guatemala (Cruz 1997: 

977). Tu definuje jako normalizaci násilí coby běžného prostředku řešení konfliktů, 

v kombinaci s nefunkčností státních institucí, vysokou dostupností zbraní, alkoholu a drog. 

Jiní autoři se zase zaměřili na proces přechodu z vojenské diktatury k demokracii jako důvod 

zvýšené kriminality. Kimberly Theidon na základě rozhovorů s bývalými členy 

polovojenských útvarů v Kolumbii shledává, že proces smíření (reconciliation) vůbec nebyl 

implementován (Theidon 2007). To vede k nedůvěře v rámci lokálních komunit a udržování 

napjatých vztahů pramenících v násilí.  

Pro mojí práci je však zásadní čtvrtá kategorie, a to úloha státu jako činitele způsobujícího 

násilí. Po přechodu k demokracii paradoxně indikátory kriminality ve všech zemích 

Trojúhelníku prudce stouply. Mocenské vakuum během tranzice, kdy se nové státní instituce 

                                                           
6 Intentional Homicide Victims. UNODC [online]. [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: 

https://dataunodc.un.org/crime/intentional-homicide-victims  
7 Střední Amerika a oblast Karibiku. 
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teprve formovaly, totiž využily zločinecké skupiny k rozšíření svých aktivit. Nátlak 

veřejnosti, volající po zajištění bezpečnosti, vedl vlády všech zemí (v čele s El Salvadorem a 

Hondurasem) sáhnout k tvrdé odpovědi na tuto vlnu zločinu, zavedením politik „mano 

dura“8. Jejich součástí byly mimosoudní exekuce a sociální čistky, zaměřené zejména na 

lokální gangy mladíků zvané „maras“ (Rodgers a Muggah 2009: 9). Tyto politiky, společně 

s tolerancí pomstychtivých civilních skupin (vigilantees), vedly k utužení gangů a eskalaci 

jejich odplat, vytvářející ve státech bludný kruh násilí (Cruz 2010: 69).  

Kromě této oscilace státu mezi jeho absencí a tvrdými zásahy se násilí projevovalo i 

překračováním pravomocí jeho bezpečnostními složkami (mučení, vyhrožování, prohledávání 

bez soudního povolení) či vyloženě kriminální činností (nejčastěji pašování drog) (Cruz 2010: 

72). Na následujících stránkách zaměřím na vztah mezi násilím, nepostihnutelností a státem 

v Guatemale (zejména v 90. letech), tak abych lépe nastínil situaci v zemi před začátkem 

působení CICIG, proč k ní došlo a jak na ní měla odpovědět mezinárodní komise OSN vis a 

vis její mandát.  

 

2.1. Občanská válka v Guatemale a její demokratický přechod 

Počet obětí během vnitřního konfliktu v Guatemale dosáhl během jeho 36 letého trvání téměř 

200.000 (USIP 1997). Velká většina z nich byla mayského původu a drtivá většina důsledkem 

akcí státních nebo státem podporovaných polovojenských složek -  asi 93% (USIP 1997). 

Období občanské války v Guatemale přiznalo bezpečnostním složkám státu velkou sílu. 

Armáda jako ochránce režimu měla formální kontrolu nad zemí a informální uskupení 

lokálních civilních hlídek (PAC) čítající milion členů jí sloužilo ke kontrole disidentů (Cruz 

2011: 12). Síly ozbrojených složek byly upřené dovnitř země a neexistovala dělba moci mezi 

policií a armádou. Jedním z klíčových úkolů při přechodu k demokracii tak bylo, aby si nový 

režim dokázal zajistit monopol na násilí a dodržování vlády zákona. To znamená mimo jiné 

podřídit armádní síly civilní vládě. 

Proces přechodu k demokracii začal teoreticky již prvními veřejnými volbami v roce 1985, 

ale největšího pokroku, co se týká stabilizace vlády a reforem, se dosáhlo během let 

devadesátých, zejména pak podepsáním mírové dohody mezi vládou Guatemaly a skupinou 

URNG9, sdružující odboj, v prosinci 1996. Protože však v Guatemale byli povstalci z URNG 

                                                           
8 Tvrdé ruky. 
9 Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca 
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fakticky poraženi již během vystupňované státní ofenzivy mezi lety 1978 a 1983, když došlo 

k vyjednávání o mírových podmínkách, URNG byla ve velmi slabé pozici a spíše než kvůli 

ukončení konfliktu byl mír vyjednán na základě vnějšího nátlaku (hlavně ze strany USA)10. 

Vyjednaný přechod v Guatemale tak způsobil, že staré elity zůstaly většinou u moci a snažit 

se je stíhat za zločiny minulosti bylo v podstatě nemyslitelné. Bývalí členové armády po roce 

1996 jen převlékli dres a stala se z nich nově se formující civilní policie. To samé se stalo u 

lokálních elit, které často pokračovaly v dohledu nad komunitami, v kterých se dopustily 

porušování lidských práv (Neild 2000: 225). Politicky motivované násilí se pouze 

transformovalo do kriminálně motivovaného (Mejía 1999: 68). Protože se v Guatemale 

nevytvořily silné občanské organizace, a síla, s kterou byla uzavřena mírová dohoda, byla 

poražena už 15 let předtím, neexistovala během přechodu téměř žádná opozice ke starým 

kádrům a nově zformovaný stát byl velmi slabý a s malou kontrolou nad územím. 

Přes tento kontext byla mírová dohoda z roku 1996 na papíře velmi rozsáhlá a na rozdíl 

od ostatních dohod uzavřených v zemích střední Ameriky se snažila vyřešit příčiny 

konfliktu11. V rámci série dílčích dohod byly posíleny instituce k ochraně lidských práv, práva 

původních obyvatel (Guatemala uznaná jako multikulturní země), socioekonomická reforma, 

reforma bezpečnostních složek včetně civilní policie, snížení stavu armády, soudní reformy a 

legalizace URNG12. Byla také vytvořena instituce pro objasnění historie. OSN se silně 

podílela nejen na vyjednávání smlouvy, ale zároveň byla přizvána v rámci mise MINUGUA 

k dohledu nad jejím dodržováním. Ta v roce 2006 označila mírové dohody za pouze částečně 

dodržené13. Hlavním problémem byl výsledek referenda o konstituční reformě v roce 1999, 

která měla garantovat práva původních obyvatel a reformovat fiskální a soudní systém země. 

V šokujícím výsledku voleb, kterých se zúčastnilo necelých 19% voličů, byly reformy 

implementující jedny z nejdůležitějších provizí mírové dohody zamítnuty14. 

Transformace státních orgánů tak v Guatemale nebyla dokončena a aktéři bývalého režimu si 

nadále užívali svou nepostihnutelnost jak za případy přítomnosti, tak minulosti. Přestože 2 

                                                           
10 SECUNDINO, Gonzáles. Sistemas políticos de América Latina. Madrid: Universidad Complutense. Říjen 

2018. 
11 SECUNDINO, Gonzáles. Sistemas políticos de América Latina. Madrid: Universidad Complutense. Říjen 

2018. 
12 Ibid. 
13 The United Nations Verification Mission in Guatemala. OSN [online]. 2003 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: 

https://peacekeeping.un.org/mission/past/minugua.htm 
14 HERNÁNDEZ, Juan. Why Was the Referendum Defeated?. Envio digital [online]. 1999 [cit. 2019-04-30]. 

Dostupné z: http://www.envio.org.ni/articulo/2256 
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zprávy z konce tisíciletí15 velmi podrobně popsaly stovky masakrů občanské války, včetně 

jejich autorů, a mírová smlouva negarantovala úplnou amnestii16, v následujících 15 letech se 

dostalo před soud pouze několik desítek případů, v kterých padlo celkově asi jen 10 rozsudků 

(Martínez, Gutiérrez a Rincón 2012: 122). 

Jako příklad neschopnosti a neochoty státu potrestat viníky lze uvést proces s pachateli 

masakru Xamán, jednoho z posledních spáchaných během občanské války. Celý proces 

provázelo mnoho iregularit a slabá ochrana zúčastněných17, a když v roce 1999 padl rozsudek, 

přes jasné důkazy nebyli jeho strůjci téměř vůbec potrestáni. Po nátlaku veřejnosti byl sice 

proces obnoven, a v roce 2004 bylo 13 bývalých členů bezpečnostních složek odsouzeno na 

40 let, jenomže mnoho z nich v té době již bylo na útěku, a ani v roce 2018, kdy 

Interamerický soud nařídil Guatemale oběti odškodnit a pachatele potrestat, jich bylo 11 (ze 

13) stále na svobodě18.   

Takový je na začátku tohoto tisíciletí typický obraz jakéhokoliv procesu s guatemalskými 

elitami, představující všudypřítomnou nepostihnutelnost a propojení kriminálních se státními 

strukturami v zemi. Proto není později CICIG koncipována pouze pro aktivní boj proti 

nepostihnutelnosti v klíčových případech, ale i pro posílení státních institucí, tak aby byl 

dokončen proces přechodu k demokracii, který se ani mírovým smlouvám, ani misi 

MINAGUA dokončit nepodařilo. 

 

2.2. Instituční reformy po přechodu k demokracii 

Reformy státních institucí byly provedené na konci 90. let na základě mírových smluv či 

schválených zákonů v kongresu. Přesto řada představitelů guatemalských vojenských diktatur 

tranzici přečkala buď legálně v novém režimu, nebo si vytvořili paralelní struktury napojené 

na nové instituce, kde nadále působili s pomocí agentů (ozbrojených skupin, gangů, 

polovojenských útvarů), kteří jim pomáhali udržovat jejich moc (Cruz 2011: 16). 

                                                           
15 Konkrétně projekt „Nunca más“ iniciovaný guatemalským arcibiskupstvím a zpráva komise pro historické 

objasnění (na základě mírové dohody). Zdroj: USIP 1997; Guatemala: Nunca Más. Oficina de Derehos 

Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) [online]. 1998 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: 

https://www.odhag.org.gt/html/Default.htm 
16 Ta se vztahovala pouze na běžné akty války odboje či vojáků s nižší hodností. Zdroj: Mejía 1999 
17 Manipulace z důkazy, zastrašování svědků, neochota policie jednat...; Zdroj: IACHR Takes Case Involving 

Guatemala to the Inter-American Court. OAS [online]. Press Release, 2016 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: 

http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2016/142.asp 
18 A long road to justice for the Xamán massacre victims. Hivos [online]. 2018 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: 

https://www.hivos.org/news/a-long-road-to-justice-for-the-xaman-massacre-victims/ 
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2.2.1. Reformy v armádě 

Ze všech zemí střední Ameriky si armáda v Guatemale udržela po konci vnitřního konfliktu 

největší moc. Z armády vzešlo hned několik velmi mocných skupin, které se snažily blokovat 

reformy v této instituci a mařit vyšetřování zločinů minulosti, v kterých byli implikováni. Asi 

nejproslulejší z nich je „La Cofradía“, tvořená bývalými vojenskými důstojníky spojených 

s diktátorem Lucasem Garcíou, v jejímž čele stál dříve nejmocnější muž Guatemaly, Ortega 

Menaldo (Peacock a Beltrán 2003: 14). Bývalý prezident Otto Peréz Molina zase vedl „El 

Sindicato“, síť spolužáků jednoho ročníku vojenské akademie (Peacock a Beltrán 2003: 18).  

Přesto se jak prezidentovi Alvárovi Arzú (1996 – 2000), tak po něm Alfonsovi Portillovi 

(2000 – 2004) podařilo dosáhnout některých zásadních reforem, jejíž cílem bylo primárně 

oslabit armádu a dostat ji pod civilní kontrolu. Pozice armády byla oslabená již od roku 1993, 

kdy po nepovedeném puči, podporovaného částí armády, byl nucen prezident Jorge Serrano 

utéct ze země. To poškodilo už tak špatný obraz armády ve společnosti i zahraničí, a i 

ekonomické elity, které již nepotřebovaly její ochranu, se od ní odvrátily (Ruhl 2004: 139). 

Arzú tak okamžitě po nastoupení do úřadu vyměnil zbývající konzervativce v čele armády a 

na jejich místo dosadil mladší reformátory. Po podřízení armády svojí kontrole začal 

s reformami. Její stav snížil ze 47,000 na 31,000 a rozpočet z 1% HDP na 0.68%. 

Demobilizoval zbývajících 270,000 členů polovojenských jednotek19, ukončil činnost 

armádní policie na venkově a zavřel 35 kasáren. Arzú také zavedl v případu masakru Xamán 

precedent, kdy voják může být stíhaný civilním soudem (Ruhl 2005: 61), čímž potvrdil 

omezení vojenského soudu jen na interní záležitosti armády. Dále stanovil nový směr armády, 

od boje s povstalci k humanitárním účelům a ohledu na lidská práva, tím že prosadil reformu 

jejího vzdělávacího systému a doktrín. 

Hlubší reforma fungování armády však nebyla jednou z priorit prvního prezidenta Guatemaly, 

což se ukázalo už při jeho malém úsilí mobilizovat obyvatele ke schválení referenda v roce 

1999, které mělo omezit diskreční vedení interních záležitostí armádou a zavést možnost 

civilního ministra obrany20. Ta tak mohla pokračovat v neprůhledném fungování bez civilního 

dozoru, včetně nezveřejňování svého rozpočtu21. Arzú také ponechal silně kritizovanou 

                                                           
19 Během občanské války čítajících až 1 milion. 
20 Viz referendum o změně ústavy z roku 1999. 
21 To bylo hned v dalším prezidentském období zneužito prezidentem Portillem k odčerpání státních peněz. Viz 

kapitola 7 „Případ Portillo“. 
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součást prezidentova poradního sboru (EMP)22 a zpravodajskou službu téměř beze změny 

v gesci armády (Ruhl 2005: 64). Vojáci nadále doprovázeli v hlídkách členy nově se formující 

civilní policie, a netransformovali se tak plně do orgánu zajišťujícího pouze externí 

bezpečnost23. 

Portillo sice ve své kampani sliboval dokončení reforem, ale skutečnost, že hlavními silami 

jeho strany FRG24 byli bývalí generálové jako Ortega Menaldo, Ríos Montt nebo Salán 

Sánchez, jeho slova silně zpochybňovala. Portillo pokračoval v trendu širokých personálních 

obměn a rychlou výměnou všech aktivních generálů za nezkušené důstojníky si zajistil 

podporu FRG v armádě (Ruhl 2005: 68). Během jeho vlády padly rozsudky v některých 

významných případech (vraždy biskupa Gerardiho, Myrny Mack) a trochu se tím natrhl plášť 

nepostihnutelnosti, i když intelektuální strůjci vražd odsouzeni nebyli. Armádní ochranka 

prezidenta EMP byla konečně nahrazena civilní službou SAAS25. 

Skutečné reformy však provedeny nebyly, a naopak v řadě aspektů byly zvráceny. Armádě se 

opět navýšil rozpočet na 1% HDP, přesto na financování vzdělávání šlo méně peněz než za 

presidenta Arzú (Peacock a Beltrán 2003: 24). Funkci zpravodajské služby nadále vykonávala 

armáda. Přes některé rozsudky, výše uvedené sítě (La Cofradía, El Sindicato, EMP) mohly 

pokračovat v krytí zločinů zastrašováním a zabíjením soudců, žalobců a svědků (Ruhl 2005: 

72). Polovojenské útvary sice byly formálně zrušeny, ale jejich lídři se často transformovali 

do lokálních politických elit, skrze něž armáda mohla nadále vyvíjet silný tlak v rurálních 

oblastech země. Řada periodik navíc zpochybňovala rozpuštění EMP a osočila neprůhledný 

proces proměny na SAAS, jako zástěrku pro ponechání většiny bývalého personálu na 

stejném místě26. 

Prezident Óscar Berger (2004 – 2008), stejně jako jeho předchůdci, po převzetí funkce 

vyměnil důstojnický sbor, zkompromitovaný podporou Portilla. Znovu snížil rozpočet a stav 

armády a zavedl civilní zpravodajskou službu, která je však slabá a v podstatě závislá na 

                                                           
22 Guatemala: EMP's end should mean genuine reform. Scoop World [online]. [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: 

http://www.scoop.co.nz/stories/WO0311/S00019.htm 

Který se během občanského konfliktu dopustila těch nejhorších porušování lidských práv. 
23 Špatný stav policie to nicméně vyžadoval, navíc armáda se sama snažila od těchto úkolů distancovat, nelze 

tedy mít toto prezidentovi za zlé. 
24 Frente Republicano Guatemalteco 
25 Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad 
26 Zdroj: Guatemala Accountable Intelligence or Recycled Repression? Abolition of the EMP and Effective 

Intelligence Reform. Amnesty International [online]. 2003 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: 

https://www.amnesty.org/en/documents/AMR34/031/2003/en/ 
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informacích, které jí armáda předá. Armáda nadále zůstala v interních záležitostech velmi 

autonomní (Ruhl 2004: 145). 

Podle klasifikace Samuela Fitche (1998), hodnotící roli armády v nově zformovaných 

demokratických režimech Latinské Ameriky, zařadil autor Mark Ruhl (2005) guatemalskou 

armádu mezi kategorii plné demokratické kontroly (Uruguay) a podmíněné podřízenosti 

(Ecuador). Všichni prezidenti byli schopní si její nejvyšší vedení rychle podřídit a dosadili do 

něj ty osoby, které odpovídali jejich záměrům – velká změna od období vojenské diktatury 

80. let. Nicméně žádný z nich neměl vůli dostat jí plně pod civilní kontrolu. Zejména 

v interních záležitostech zůstala armáda velmi autonomní. Vláda Guatemaly také nadále 

spoléhala na armádu v oblasti zpravodajských služeb a udržování bezpečnosti v zemi, tedy ve 

věcech, které v demokraciích normálně spadají pod pravomoci policie a prokurátora. 

2.2.2. Reformy policie 

Civilní policie během vnitřního konfliktu v podstatě neexistovala a stejně jako zpravodajská 

činnost spadala pod armádu. Její stav byl proto na začátku 90. let zoufalý. Policejní sbor byl 

špatně trénovaný, zkorumpovaný a v aktivní službě bylo v jednu chvíli maximálně 3000 

policistů, číslo, které je pro zemi velikosti Guatemaly naprosto nedostatečné (Ruhl 2005: 63). 

To měl změnit zákon z roku 1997 zakládající národní, civilní policejní sbor (PNC27). Kvůli 

křehké bezpečnostní situaci v zemi bylo nutné jeho stav rychle naplnit, což se povedlo již o 4 

roky později. Bohužel, tato krátkodobá nutnost s sebou přinesla dlouhodobé problémy. Do 

vyšších pozic nové policie se dostali v drtivé většině případů členové staré policie, jelikož 

nebylo možné rychle vychovat nové vedení (Byrne 2000: 24). Byla otevřena nová policejní 

akademie, ale první kadeti absolvovali jen zrychlený 3 měsíční kurz. Proces přijímání měl 

celkově nejasná kritéria a chyběly jakékoliv kontrolní nebo disciplinární mechanismy (Byrne 

2000: 27). Kvantita uchazečů převážila nad kvalitou. 

To vedlo k tomu, že PNC si uchovala do velké míry svůj vojenský charakter. Její struktura 

zůstala velmi centralizovaná a hierarchická, v akademii byla učena armádní disciplína, 

primární zaměření bylo na ochranu zákonů místo občanů a neexistovala externí kontrola PNC 

(naopak časté bylo vzájemné „krytí kamarádů“). Dalšími problémy bylo malé zastoupení 

domorodých obyvatel (jen 14% Májů v policii) a špatné vybavení na řadě stanic (Glebbeek 

2008: 440). 

                                                           
27 Polícia Nacional Civil. 
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Během prvních 10 let působení čelila PNC řadě skandálů, včetně případů nájemných vražd a 

odvetných mimosoudních exekucí28. Přes časté změny na postu ministra vnitra, reálně 

neproběhly do roku 2008 žádné změny a policii se nadále nepodařilo zajistit si monopol na 

násilí. Na řadě území, jako konsekvence neschopnosti policie zajistit pořádek, byla 

bezpečnost privatizována, v rámci sousedských hlídek, soukromých bezpečnostních agentur, 

nošení střelných zbraní a lynčování (a to včetně proti samotné PNC) (Glebbeek 2008: 443). 

Plně demokratický charakter policie (vláda zákona, odpovědnost, demilitarizace, dodržování 

lidských práv, absence přílišného násilí a transparentnost) v Guatemale nebyl docílen 

(Glebbeek 2008: 451). 

2.2.3. Reformy úřadu generálního prokurátora (MP)29 

Guatemalský úřad generálního prokurátora (MP) byl založen již v roce 1985 jako autonomní 

orgán zajišťující dodržování ústavy, zákonů a mezinárodních smluv. Je pověřen řízením 

vyšetřování zločinů a přípravnou fázi soudního procesu30, a tvoří tak spojovací článek mezi 

soudem (souzení) a policií (stíhání). Jeho konkrétními funkcemi je zjistit, zda existuje 

důvodné podezření ze spáchání trestného činu, a pokud ano, jeho okolnosti, kdo se ho 

zúčastnil a jaké škody byly způsobené (Alvarado 2018). Prokurátoři uplatňují silnou kontrolu 

nad PNC a mají právo si vyžádat od všech institucí dokumenty nutné k výkonu jejich práce.  

Protože ústava nedefinovala jeho chod ani organizaci, MP byl od svého vzniku závislý na 

exekutivě. Prezident jmenuje a odvolává generálního prokurátora (vedoucího úřad) na základě 

návrhu 6 kandidátů navrhovací komisí, složené z nejvyšších představitelů soudní moci. 

Generální prokurátor poté vybere zbylé prokurátory, ale protože musí nejprve získat důvěru 

prezidenta, je i celý MP ovlivněný jeho preferencemi (Villalta 2004: 420). To způsobilo, že 

úřad měl tendenci rozhodovat na základě politických tlaků a bylo pro něj velmi složité stíhat 

vysoké politické představitele (Alvarado 2018). Tyto tlaky byly umocněny i faktem, že MP 

nemá ústavou daný rozpočet, a je tak závislý ve svém financování na vládě.  

Co se týká vnitřních záležitostí, tak úřad generálního prokurátora trpěl od počátku 

nedostatkem vyškoleného personálu. Aby se zajistilo pokrytí celého území Guatemaly, jeho 

                                                           
28 Viz případ Parlacen: Asesinados los cuatro policías acusados de matar a los diputados salvadoreños. El 

Mundo[online]. 2007 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: 

https://www.elmundo.es/elmundo/2007/02/26/internacional/1172474862.html 
29 V originále Ministerio Público. Úřad generálního prokurátora neodpovídá úplně českému ekvivalentu, jelikož 

Ministerio Público v Guatemale zastává více funkcí, ale pro zjednodušení ho v mé práci tak označuji. 
30 Historia. Ministerio Público [online]. Guatemala [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: 

https://www.mp.gob.gt/noticias/acerca-del-mp/historia/ 
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funkci často plnily externí osoby bez sekundárního vzdělání. MP také zaostával v technickém 

vybavení, zejména co se týká moderních vyšetřovacích postupů. Nutnost výpovědí svědků 

místo vědeckých metod často bránilo prokurátorům spolehlivě usvědčit před soudem 

pachatele. Neefektivní kancelář na ochranu svědků navíc mnoho z nich odrazovala před soud 

vůbec předstoupit (Villalta 2004: 469 – 473). Proto jen naprosté minimum z vyšetřovaných 

případů skončilo rozsudkem (Sieder 2010: 155). 

Malý rozpočet této instituce byl jako u většiny ostatních zásadním zdrojem těchto problémů, a 

vedl MP k zanedbávání některých svých dalších funkcí. Jednou z nich, který úřad musel pro 

zaneprázdněnost personálu vynechat, bylo například zajišťovat zastoupení u soudu osobám 

s nedostatkem finančních prostředků v oblasti soukromého práva (Villalta 2004: 434). Další je 

již výše zmíněná absence technického úseku. Veřejné ministerstvo tak bylo před začátkem 

působení CICIG jednou z nejslabších institucí v oblasti spravedlnosti. 

2.2.4. Reformy soudů 

Poslední institucí, kterou se budu v této kapitole zabývat, byly soudy. Na rozdíl od ostatních, 

výše zmíněných státních orgánů nelze říci, že by trpěly nedostatkem financí, jelikož po 

uzavření mírových dohod dostaly ke své rekonstrukci od mezinárodních dárců více než 100 

milionů dolarů (Sieder 2010: 142). Rekonstrukce vycházela zejména z nového trestního řádu 

z roku 1994, který nařizoval publikování soudního řízení (dříve naprosto netransparentního), 

umožňoval civilním osobám vystupovat v roli žalobce a obžalovanému lepší možnost obrany 

i odvolání se proti rozsudku (Chinchilla 2003: 213). Tyto klíčové posuny však nebyly vždy 

reflektovány v praxi, a to kvůli nedostatečnému tréninku či malé vůli soudního personálu. 

Přísun financí se proto projevil nejvýrazněji v rozšíření sítě soudů na celé území. Vytvoření 

celkem 102 nových soudů zajistilo, že v každém okrese Guatemaly se nacházel alespoň jeden 

(Sieder 2010: 144). Kromě toho vnikly pozice veřejného obhájce a dvoujazyčného soudního 

interpreta, i když v nedostatečném množství. 

Určité momentum, které soudní reformy po roce 1996 nabraly, bylo nejprve frustrováno 

realitou a nakonec zničeno úplně referendem z roku 1999. To mělo garantovat více financí 

Nejvyššímu soudu ze státního rozpočtu, profesionalizaci úřadů, soudní kariéru, omezení moci 

vojenských soudů a zavedení tradičních soudů v oblastech původních obyvatel (Mejía 1999: 

79). Některé z jeho provizí sice byly schváleny kongresem v následujících letech, ale 

například multikulturalizace soudů docíleno nikdy nebylo. 
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Dvěma největšími problémy guatemalských soudů však zůstala jejich nedostatečná 

nezávislost a nízká rychlost. Řada procesů, zejména těch, kde jsou obžalovaní součástí 

některé z elit, je protahovaná až o deset let. Příkladem může být asi nejexponovanější soudní 

řízení poslední doby, v kterém se bývalý generál Ríos Montt, obžalovaný v roce 2012 ze 

zločinu genocidy, nedočkal rozsudku, neboť předtím zemřel31. Jak dlouho by asi celý proces 

trval, lze odhadnout z dřívějšího soudu s jeho důstojníky, kteří před soud poprvé předstoupili 

v roce 2000, ale odsouzeni byli až o 12 let později. 

Jedním z viníků těchto obrovských průtahů je prostředek zvaný „amparo“. Ten umožňuje 

obhajobě v jakémkoliv okamžiku soudního procesu podat k soudu vyšší instance stížnost proti 

kterékoliv soudní autoritě a obvinit jí (její chování) z porušování základních práv obviněného 

(Chacón 2011: 160). Kromě extrémně širokých důvodů pro podání ampara je problémem i to, 

že soudy vyšší instance se jimi v drtivé většině případů zabývají (i když nesplňují formální 

požadavky) a nedodržují zákonem stanovený měsíc pro udělení rozhodnutí (Postema 2017: 

4). Dalším viníkem je prostředek „recusace“, při kterém může kterákoliv strana sporu podat 

stížnost proti střetu zájmů či zaujatosti soudce (Chacón 2011: 167). Každý z prostředků lze 

uplatnit při procesu několikrát, včetně možnosti odvolat se proti jeho výsledku až 

k Ústavnímu soudu, a pokud je jeho podavateli dáno za pravdu, tak se datum dalšího soudního 

stání často posouvá o několik měsíců. Soudci by podle zákona měli během řešení všech těchto 

stížností pokračovat ve své činnosti, ale to nedělají z obavy, že pozitivní rozhodnutí vyššího 

soudu průběh procesu vrátí nazpět a jejich práce přijde vniveč (Postema 2017: 14). 

Důsledkem toho je mnoho procesů mařeno neustálými odklady a často se stává, že během 2-3 

let nedojde k naprosto žádnému posunu. 

Nezávislost soudů je zpochybněná už systémem jejich volby, který se pro soudy 2. a vyšší 

instance provádí systémem navrhovacích komisí. Ty jsou tvořené zástupci advokátů, 

akademiků a soudců a teoreticky tím zajišťují oddělení soudní od exekutivní moci. Prakticky 

je však volba do těchto komisí velmi zpolitizovaná a exekutivní moc vždy vyvíjela na komise 

značný tlak32. I nezávislost vysoce uznávaného Ústavního soudu byla několikrát 

poznamenána případy, kdy se vládní straně podařilo „ovládnout“ 4 ze 7 jeho členů a řídit jeho 

rozhodování. 

                                                           
31 Efraín Ríos Montt. Trial International [online]. 2018 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: 

https://trialinternational.org/latest-post/efrain-rios-montt/ 
32 Podrobněji se tímto fenoménem zabývám v příslušné kapitole. 
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Soudci nižších instancí jsou sice vybíráni na základě řádu soudní kariéry (kde by mělo být 

hlavním měřítkem kvalita soudce), ale ani oni se nevyhnou nepatřičným tlakům. Až 25% 

z nich v roce 2000 přiznalo, že byli alespoň jednou pod nátlakem svých nadřízených nuceni 

měnit své rozhodnutí (Sieder 2010: 147). Krátká doba jejich mandátu a absence jeho 

automatického prodloužení je staví do pozice, kdy musí především dbát na dobré vztahy 

s výše postavenými soudci, aby si zajistili pokračování ve funkci. 

Nejen interní, ale i externí vlivy ohrožují nezávislost soudů. Situace zastrašování soudců se 

stala tak kritickou, že například guatemalské pojišťovny s nimi odmítly uzavírat životní 

pojistky. Nízké platy také často vedou soudce k přijímání úplatků výměnou za jejich 

rozhodnutí (Sieder 2010: 148). Navíc se proti dlouhodobě zaujatému rozhodování těžko 

bojuje. I když byla schválena řada reforem k zajištění větší objektivity soudních rozhodnutí, 

jako kodifikace etického řádu nebo založení disciplinární komise, v praxi jen naprosto mizivé 

procento stížností vede k potrestání soudce (Sieder 2010: 148). Systém je uzavřený a jen těžce 

se do něj proniká.  

 

Jak je patrné z tohoto krátkého shrnutí stavu institucí v Guatemale před zahájením mandátu 

CICIG, situace v zemi velmi ztěžovala stíhání zločinců a nechávala mnoho prostoru 

nepostihnutelnosti. Zabýval jsem se zde pouze 4 institucemi, ale například stav vězeňského 

systému nebo fungování politických stran (a tím pádem i kongresu) byly neméně tristní. Pro 

výkon CICIG to znamenalo, že i její kvalitní práce nemusela nutně vést k reálným výsledkům. 

Proto se kromě samotného vyšetřování prominentních případů musela zaměřit na posilování 

kapacit státních institucí, které nebyly klíčové nejen pro její fungování, ale i pro situaci 

v Guatemale po konci jejího mandátu.  

 

3. Mezinárodní komise proti nepostihnutelnosti v Guatemale 

Přestože mezinárodní komise proti nepostihnutelnosti v Guatemale vznikla jako odpověď na 

36 letou občanskou válku v zemi, jejím cílem nebylo potrestat její viníky. Úkolem, kterým 

OSN CICIG pověřila, bylo odhalit a rozbít kriminální struktury působící ve státních 

institucích (CIACS), které přežily demokratický přechod a prosadit strukturální změny, které 

pomohou zabránit jejich znovuobjevení. Jinak řečeno, CICIG se měla vypořádat s následky 
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občanské války, tedy zvýšenou přítomností organizovaného zločinu, státní korupce a jejich 

nepostihnutelnosti.  

K tomuto účelu byla komise vybavena velmi unikátním mandátem, který kombinuje 

mezinárodní a domácí prvky. Guatemala se vzdala části své suverenity a začlenila 

mezinárodní vyšetřovatele a státní zástupce do vnitřního trestního procesu, kteří se však 

zavázali k dodržování domácího (guatemalského) práva (Gutiérrez 2016: 84).  

OSN začala s využíváním hybridních mechanismů již na konci 90. let, u trestních tribunálů ve 

Východním Timoru, Kambodži nebo Sierra Leone, ale CICIG se od těchto modelů OSN liší 

tím, že není určený k ochraně lidských práv, ale pro boj s organizovaným zločinem. Dalšími 

změnami je jeho zaměření se na přítomnost, jeho komplexita a množství pravomocí (Hudson 

a Taylor 2010: 73). Těmi hlavními je shromažďování a posuzování informací o kriminálním 

chování v souladu s jejím mandátem (odhalení a rozbití kriminálních struktur ve státních 

institucích) a následné prezentování těchto informací před relevantními guatemalskými 

institucemi. CICIG může vystupovat před soudem v podobě spolužalobce, ale vždy se 

souhlasem prokurátora, nikdy nemůže žalovat občany Guatemaly samostatně. Dále komise 

poskytuje technickou pomoc státním institucím, navrhuje kongresu legislativní úpravy, 

jmenuje k příslušným autoritám úředníky pro disciplinární řízení, uzavírá dohody o spolupráci 

se státními orgány, může si vyžádat informace od státních institucí, požádat o ochranu a 

důvěrnost svých informantů a celkově přijmout jakákoliv opatření, která jsou v souladu 

s ústavou země, k dosažení svého mandátu. CICIG navíc disponuje právní subjektivitou a 

může uzavírat smlouvy s cizími státy a organizacemi, nabývat a nakládat s nemovitým 

majetkem a zahájit právní řízení.33 A i když její mezinárodní zaměstnanci nejsou součástí 

OSN, mají zajištěné stejné výsady a imunity jako členové její mise. 

Formálně CICIG nepodléhá ani jednomu účastníkovi zakládající smlouvy, vládě Guatemaly a 

OSN. Jediný zástupce jmenovaný OSN je vrchní komisař a pro své financování spoléhá 

CICIG na dobrovolné příspěvky států a organizací. Tato nezávislost dodává mezinárodní 

komisi značnou flexibilitu, ale za cenu obtížnějšího fungování34. Prezident Guatemaly sice 

                                                           
33 Acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de 

una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). CICIG[online]. [cit. 2019-04-24]. 

Dostupné z: https://www.cicig.org/uploads/documents/mandato/cicig_acuerdo.pdf 
34 Hůře se jí shání personál, nástroje k činnosti nebo domlouvá spolupráce se sousedními zeměmi; Zdroj: LA 

COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA. WOLA: Advocacy for 

Human Rights in America [online]. Washington: Washington Office on Latin America, 2015 [cit. 2019-04-24]. 

Available at: 
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také nemá přímý vliv na komisi, ale každé 2 roky je zodpovědný za prodloužení jejího 

mandátu. To staví občas komisi do nepříjemné situace, kdy musí spoléhat na podporu vlády, 

kterou stíhá nebo které stíhání hrozí35. Od roku 2009 nicméně zatím vždy president mandát 

CICIG prodloužil. 

Protože mandát komise je platný vždy jen na dobu dvou let, je pro ní klíčové neustále si 

udržovat spojence. Často proto spoléhá na podporu médií a občanů, kteří ji pravidelně hodnotí 

jako nejdůvěryhodnější instituci v zemi36. Velmi úzké vztahy má CICIG také s úřadem 

generálního prokurátora a diplomatickými zastupiteli v Guatemale, kteří jí dodávají politickou 

váhu. Naopak vztahy s kongresem a vládou země bývají napjaté, jelikož tyto orgány jsou 

častým terčem vyšetřování komise. Právě střet se současným prezidentem Jimmy Moralesem, 

kterého CICIG v roce 2017 obvinila z nezákonného financování své kampaně37, se zřejmě 

stane CICIG osudným. Morales v srpnu 2018 prohlásil, že komisi již nehodlá prodloužit 

mandát a následně zakázal vstup do země vrchnímu komisaři Velásquezovi, navzdory 

protestům Ústavního soudu38. V lednu 2019 se dokonce prezident Guatemaly pokusil 

unilaterálně ukončit působení CICIG v zemi, což bylo sice zamítnuto generálním tajemníkem 

OSN Antóniem Gutterezem39, nicméně vše nasvědčuje tomu, že na začátku září 2019 ukončí 

CICIG své dvanáctileté působení v zemi. Cílem této kapitoly proto bude přiblížit, čeho se 

během této doby podařilo mezinárodní komisi dosáhnout a jakým překážkám na své cestě 

čelila. 

 

3.1. Vznik a počátky CICIG 

Nevládní organizace a aktivisté bojující za lidská práva v Guatemale se na začátku tohoto 

tisíciletí stávali stále častějším terčem útoků. Protože jejich pachatelé byli napojeni na státní 

                                                           
https://www.wola.org/sites/default/files/Citizen%20Security/2015/WOLA_CICIG_ENG_FNL_extra%20page.pd

f 
35 ARRAZOLA, Carlos. Otto Perez, Sleepless Nights and the CICIG. InsightCrime [online]. 2015 [cit. 2019-04-

16]. Dostupné z: https://www.insightcrime.org/news/analysis/otto-perez-sleepless-nights-and-the-cicig/ 
36 Guatemala: Political and Socioeconomic Conditions and U.S. Relations. Federation of American 

Scientists [online]. 2019 [cit. 2019-05-01]. Dostupné z: https://fas.org/sgp/crs/row/R42580.pdf 
37 ÁVALOS, Héctor. Guatemala President Causes Constitutional Crisis to Oust CICIG. InsightCrime[online]. 

2019 [cit. 2019-05-01]. Dostupné z: https://www.insightcrime.org/news/analysis/guatemala-president-causes-

constitutional-crisis-oust-cicig/ 
38 Guatemala: expulsion of UN investigators drags country down authoritarian path. The Conversation [online]. 

2019 [cit. 2019-05-01]. Dostupné z: http://theconversation.com/guatemala-expulsion-of-un-investigators-drags-

country-down-authoritarian-path-102815 
39 Guatemala: UN anti-corruption body will continue working, as Constitutional Court blocks Government 

expulsion. UN News [online]. 2019 [cit. 2019-05-01]. Dostupné z: https://news.un.org/en/story/2019/01/1030142 
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instituce a vláda Alfonse Portilla stupňující se zastrašování a vraždy ignorovala, aktivisté se 

usnesli, že pouze mezinárodní pomoc může vyřešit tento problém (Zimmermann 2018: 351). 

Proto společně s ombudsmanem představili Portillovi v roce 2003 návrh Mezinárodní komise 

proti nezákonným bezpečnostním orgánům (CICIACS), jako autonomního orgánu OSN, 

sloužícího k ochraně skupin bojujících za lidská práva. Na rozdíl od mise MINAGUA neměla 

mít komise pouze doporučující pravomoci, ale měla mít možnost vlastní iniciativy, včetně 

předkládání žalob před domácími soudy (Gutiérrez 2016: 83). Prezident s návrhem 

překvapivě souhlasil a ten získal trakci i na půdě OSN. Té se ale zdálo zaměření CICIACS 

příliš úzké a tak pravomoci budoucí komise rozšířila na boj proti všem aspektům CIACS 

(nejen útokům na aktivisty) (Zimmermann 2018: 354).  

Ještě na konci roku 2003 byla dohoda mezi vládou Portilla a OSN podepsána, ale v srpnu 

2004 jí Ústavní soud zrušil, protože pravomoc žalobce CICIACS byla v rozporu s ústavou 

(Gonzáles 2018: 8). Nová vláda Óscara Bergera (zejména její viceprezident Eduardo Stein) 

však pokračovala ve vyjednávání s OSN a o dva roky později představila kongresu novou 

verzi Mezinárodní komise proti nepostihnutelnosti v Guatemale (CICIG). Oproti návrhu 

CICIACS měla CICIG omezené některé pravomoci (postava žalobce zůstala ve výhradní 

kompetenci prokurátora), z jejího mandátu se úplně vytratil odkaz na ochranu aktivistů a boj 

s pozůstatky občanské války byl nahrazen bojem s organizovaným zločinem napojeným na 

stát a nepostihnutelností obecně. Tato verze byla přijatelnější jak pro kongres, tak i pro 

tradiční elity, které věřily, že CICIG se jejich stíhání vyhne a zaměří se hlavně proti skupinám 

(nových elit) okolo Alfonse Portilla40.  

Právě jeho strana FRG v kongresu dlouho ratifikaci blokovala, a to i po vraždě tří 

salvadorských poslanců středoamerického parlamentu guatemalskou policií (Dudley 2011: 

22). Až na nátlak prezidenta Bergera, viceprezidenta Steina, ministra vnitra Vielmana, ale 

také USA a EU, bylo hlasování o ratifikaci konečně zařazeno do agendy kongresu v létě 2007 

a, přes výhružky bombovým atentátem, těsnou 2/3 většinou 110 poslanců schváleno 

(Zimmermann 2018: 348). 

                                                           
40 Zástupce nastupujících/nových elit. Oproti tomu vláda Óscara Bergera zastupovala spíše zájmy těch 

tradičních. Ty tak viděly v komisi CICIG možný nástroj k udržení moci; Zdroj: Dudley 2011 



 

17 
 

17. září 2007 jmenoval Ban Ki-Moon Carlose Castresanu hlavou komise, čímž oficiálně 

zahájil její činnost41. Ten měl před sebou těžký úkol uvést komisi v chod (najímání personálu, 

shánění vybavení), zajistit si spolupráci ostatních institucí (policie, prokuratura) a elit země a 

rozhodnout, jakým způsobem CICIG svůj široký mandát uchopí. První 4 měsíce proto 

nepřinesly téměř žádné viditelné výsledky42.  

Jedním z prvních cílů v roce 2008 bylo zajistit lepší ochranu svědků a modernizaci 

vyšetřovacích technik (zavedení odposlouchávání), čehož CICIG dosáhla toho samého roku 

dohodou se Španělskem o relokaci, dosáhnutí některých legislativních reforem, a speciálním 

tréninkem 48 policistů (Hudson a Taylor 2010: 64). Také uzavírá konkrétní dohodu s PNC, 

která vede k výměně mnoha stovek policistů, a úřadem generálního prokurátora, kde zakládá 

speciální jednotku pro svou podporu (FECI)43, tvořenou guatemalskými agenty, ale cvičenou 

a řízenou vedením CICIG. 

Zatímco budování kapacit guatemalského trestněprávního systému se komisi dařilo, 

v samotném vyšetřování zpočátku tápala. Velké množství podnětů od domácích informantů jí 

vede k vybírání případů ze všech možných sfér, které vedou k zatčení spíše notoricky 

známých pachatelů, než skutečných šéfů CIACS (Dudley 2011: 37). Typickou ukázkou je 

případ vraždy 3 členů středoamerického parlamentu. CICIG v něm obvinila ministra vnitra 

Vielmana z toho, že řídil speciální jednotky určené k mimosoudním exekucím, které ve 

vězení popravily policisty podezřelé ze spáchání zločinu. Protože však Vielman zastupoval 

ekonomické elity a jeho spolupráce byla klíčová pro funkci CICIG, Castresana o několik 

týdnů později jeho stíhání pro nedostatek důkazů zastavil (Dudley 2011: 57). Jindy zase 

obvinění některého člena elit zastavil výrok soudu. 

Zlomový byl tak až případ vraždy právníka Rodriga Rosenberga. Ten v létě 2009 otřásl celou 

Guatemalou, když se dostalo na veřejnost video, v kterém on sám označuje ze své smrti 

prezidenta Álvara Coloma a jeho nejbližší poradce44. Video se rychle začalo šířit na 

                                                           
41 BAN KI-MOON NOMME CARLOS CASTRESANA FERNÁNDEZ À LA TÊTE DE LA COMMISSION 

INTERNATIONALE CONTRE L’IMPUNITÉ AU GUATEMALA. OSN [online]. [cit. 2019-05-01]. Dostupné 

z: https://www.un.org/press/fr/2007/SGA1096.doc.htm 
42LA COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA. WOLA: Advocacy for 

Human Rights in America [online]. Washington: Washington Office on Latin America, 2015 [cit. 2019-04-24]. 

Available at: 

https://www.wola.org/sites/default/files/Citizen%20Security/2015/WOLA_CICIG_ENG_FNL_extra%20page.pd

f 
43 Listado de Informes de Labores: Segundo Informe. CICIG [online]. Guatemala, 2009 [cit. 2019-04-16]. 

Dostupné z: https://www.cicig.org/cicig/informe-de-labores/ 
44 The Unspeakable Murder of Rodrigo Rosenberg. Youtube: jmogarrio [online]. [cit. 2019-05-01]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=mC_ODpxMA10 
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sociálních sítích a brzy proti prezidentovi vypukly v ulicích protesty, žádající jeho odstoupení 

(Maldonado 2010: 337). Tomu nezbyla jiná možnost, než požádat o pomoc CICIG, která se 

chopila vyšetřování. Vrchní komisař Castresana v lednu 2010 přichází s šokujícím odhalením, 

v kterém Rosenberga označil jako intelektuálního strůjce své vraždy a zároveň obviňuje 

bratry Valdés Paiz, kteří mu nájemnou (sebe)vraždu zprostředkovali45. Díky použití 

moderních technologií vyšetřování (zejména telefonních odposlechů) se komisi podařilo 

odhalit skutečný motiv vraždy, kterým byla Rosenbergova frustrace z neschopnosti vlády 

dopadnout vrahy jeho zabité přítelkyně, a tím i zachránit Colomovo prezidentství (Dudley 

2011: 24). Tento případ následovalo zatčení bývalého prezidenta Alfonse Portilla a CICIG se 

díky tomu na začátku roku 2010 etablovala jako entita schopná řešit ty nejdůležitější případy 

v zemi. 

 

3.2. Role vrchních komisařů  

CICIG byla již od počátku koncipována jako organizace s vysokou mírou nezávislosti. Nemá 

žádný orgán, který by přijímal rozhodnutí jiných aktérů (včetně těch, kteří ji financují a 

politicky podporují) a OSN nemá žádnou pravomoc zasahovat do jejího fungování. Proto si 

CICIG vždy do velké míry určovala svou vlastní agendu, tak jak bylo vidět již během prvních 

let jejího působení. Osobou, která má naprosto zásadní vliv na směřování a dobré fungování 

CICIG je její vrchní komisař (Gonzáles 2018: 22). Během dvanáctiletého mandátu komise se 

na tomto místě vystřídaly celkově tři osoby. Bývalý španělský prokurátor Carlos Castresana 

(2007 – 2010), Francisco Dall’Anese (2010 – 2013) z Kostariky a Iván Velásquez (2013 – 

2019) z Kolumbie.  

Všichni tři byli do vedení CICIG jmenovaní jako renomovaní odborníci v oboru a jejich 

působení v Guatemale je vysoce ceněné. Castresana proslul odhalením velkých korupčních 

kauz v Madridu a masových vražd žen v Juarézu (Mexiko). Navíc v roce 1998 jeho obžaloba 

vedla k zatčení Pinocheta v Londýně. Dall’Anese v Kostarice vyšetřoval dva bývalé 

prezidenty v případech korupce a napojení na organizovaný zločin. Velásquez byl zase 

součástí vyšetřovací komise Nejvyššího kolumbijského soudu, která odhalila spojení mezi 

členy polovojenských ozbrojených složek a zástupci státu a vedla k odsouzení více než 50 

členů kongresu (Krylova 2017: 98).  

                                                           
45 FRANKLIN, Jonathan. The truth about Guatemala's YouTube murder. The Guardian [online]. 2010 [cit. 

2019-05-01]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/world/2010/jan/13/guatemala-murder-rodrigo-rosenberg 
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Každý z komisařů přinesl trochu odlišný styl a směřování komise. Castresana byl ve vedení 

velmi pracovitý, ale držel nad CICIG pevnou ruku a občas, možná na škodu, řadu informací 

zatajoval před svými kolegy (Dudley 2011: 38). Jeho způsob vyšetřování, ač efektivní, 

vzbudil řadu kritiky. Castresana měl rád okázalé prezentace a někdy působil až arogantně. 

Často kritizoval státní představitele a presentoval proti nim neformální obvinění metodou 

„naming a shaming“, a pokud vyšla najevo nepravdivost jeho útoků, tak se záležitostí dále 

nezabýval (Maihold 2016: 20). Jeho úzké vztahy s tradičními elitami také zpochybňovaly jeho 

nezávislost (Dudley 2011: 39). To vše vedlo k tomu, že na začátku roku 2010 měl Castresana 

v Guatemale řadu nepřátel. Jednak jimi byli lidé, kteří se stali terčem jeho vyšetřování, 

jmenovitě bratři Valdéz Paiz, ministr vnitra Vielman, Alfonso Portillo a další, a jednak někteří 

jeho kolegové, nespokojeni s fungováním komise (Dudley 2011: 59). Kampaň proti vrchnímu 

komisaři se během roku přesunula do osobní úrovně (v médiích byla zveřejněna jeho 

mimomanželská aféra) a v červnu se Castesana pod tlakem rozhodl na svou funkci rezignovat. 

Jako důvod uvedl jmenování Conrada Reyese na pozici generálního prokurátora46.  

Ten pro CICIG představoval velké nebezpečí, jelikož pouze se souhlasem prokuratury může 

komise podávat před soudem žaloby a spolupráce obou orgánů je tak naprosto klíčová. Reyes 

obavy po svém zvolení potvrdil, když začal propouštět osoby spojené s CICIG a přebral jí ty 

nejcitlivější případy (Dudley 2011: 64). CICIG se v důsledku toho obrátila na Ústavní soud47 

a zpochybnila jeho jmenování navrhovací komisí, který ji dal za pravdu a Reyese odvolal48. 

Komise také u prezidenta prosadila jako náhradu Claudii Paz y Paz, která brzy navázala velmi 

úzké vztahy s novým vrchním komisařem Dall’Anesem a společně v následujících 2 letech 

udělali velký pokrok v boji s nepostihnutelností. 

V polovině roku 2013 se tak CICIG mohla pyšnit vyšetřením asi 150 případů, pokrývajících 

vše od pašování drog, praní peněz, manipulace státních agentů s důkazy, až po korupci a 

vraždy spojené s vlivnými osobami49. Vrcholem této spolupráce bylo odsouzení bývalého 

                                                           
46 2010: Carlos Castresana renuncia a la Cicig. Prensa Libre [online]. 2018 [cit. 2019-05-01]. Dostupné z: 

http://www.prensalibre.com/hemeroteca/renuncia-carlos-castresana-cicig 
47 Castresana později zveřejnil i dokumenty označující bratry Valdéz Paiz z ovlivnění komise k jeho zvolení. 
48 Reyes, el fiscal general por un día, vuelve como magistrado a la CC. El Periódico [online]. 2018 [cit. 2019-04-

30]. Dostupné z: https://elperiodico.com.gt/nacion/2018/07/16/reyes-el-fiscal-general-por-un-dia-vuelve-como-

magistrado-a-la-cc/ 
49 LA COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA. WOLA: Advocacy for 

Human Rights in America [online]. Washington: Washington Office on Latin America, 2015 [cit. 2019-04-24]. 

Available at: 

https://www.wola.org/sites/default/files/Citizen%20Security/2015/WOLA_CICIG_ENG_FNL_extra%20page.pd
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vůdce Guatemaly Ríose Montta za genocidu50. Práce Paz y Paz byla tak vysoce ceněná, že 

byla nominována na Nobelovu cenu za mír51. Nicméně opět to byla opozice státních institucí, 

která se postavila proti práci komise a prokurátorky. Ústavní soud nejprve zrušil rozsudek 

Ríose Montta52 a poté na základě formálního detailu zkrátil mandát Paz y Paz o půl roku53. 

Dall’Anese obvinil kongres ze zastrašování guatemalských institucí, zřejmě jako reakci na 

jeho silnou kritiku vůči osvobozujícím verdiktům soudů v případech Montta a Portilla54. 

Návrh na ukončení mandátu CICIG nebyl kongresem přijat jen o pár hlasů55.   

Dall’Anesovi klesala podpora i v OSN a mezi občanskými společnostmi v Guatemale, které 

byly zklamané z neschopnosti komise zajistit, aby se viníci dostali skutečně za mříže. 

Kostarický komisař proto na konci roku 2013 z osobních důvodů odstupuje56. Nový prezident 

Otto Peréz Molina nebyl CICIG příliš nakloněn a od nástupce Dall’Anese očekával v období 

2013 – 2015 (nechce již dále prodloužit mandát) jen předání kompetencí domácím institucím.  

Nový vrchní komisař Iván Velásquez tak nastupuje do funkce uprostřed krize. Aby odvrátil 

zánik CICIG, rozhodl se změnit její zaměření (Gonzáles 2018: 22). Velásquez si uvědomil, že 

odstranění nepostihnutelnosti a boj s organizovaným zločinem je jako téma příliš široké a 

těžko dosažitelné, rozhodl se proto přesunout pozornost CICIG na politické případy s velkým 

dopadem (Maihold 2016: 15). K tomuto účelu zavádí na místo CIACS nový koncept RPEI57, 

který označuje ekonomicko-politické struktury informálně vykonávající ilegální činnost, která 

se tváří jako legální58. Jinak řečeno, činnost CICIG se přesunula od boje s ozbrojenými 

                                                           
50 Ibid. 
51 Claudia Paz y Paz ousting puts spotlight on Guatemalan justice system. The Guardian[online]. 2014 [cit. 

2019-05-01]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/global-development/poverty-

matters/2014/feb/19/claudia-paz-y-paz-guatemala-justice-system 
52 MACLEAN, Emi. Guatemala's Constitutional Court Overturns Rios Montt Conviction and Sends Trial Back 

to April 19. International Justice Monitor[online]. 2013 [cit. 2019-05-01]. Dostupné z: 

https://www.ijmonitor.org/2013/05/constitutional-court-overturns-rios-montt-conviction-and-sends-trial-back-to-

april-19/ 
53 Claudia Paz y Paz ousting puts spotlight on Guatemalan justice system. The Guardian[online]. 2014 [cit. 

2019-05-01]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/global-development/poverty-

matters/2014/feb/19/claudia-paz-y-paz-guatemala-justice-system 
54 Francisco Dall’Anese dejará Cicig tras roce con Gobierno de Guatemala. La Nación [online]. 2013 [cit. 2019-

05-01]. Dostupné z: https://www.nacion.com/el-mundo/francisco-dallanese-dejara-cicig-tras-roce-con-gobierno-

de-guatemala/M4VTJULIPJE4XJTONW3UXUX7GI/story/ 
55 Last Rites for Guatemala’s Anti-Impunity Crusaders CICIG?. InsightCrime [online]. 2013 [cit. 2019-05-01]. 

Dostupné z: https://www.insightcrime.org/news/analysis/last-rites-for-guatemalas-anti-impunity-warriors/ 
56 Francisco Dall’Anese dejará Cicig tras roce con Gobierno de Guatemala. La Nación [online]. 2013 [cit. 2019-

05-01]. Dostupné z: https://www.nacion.com/el-mundo/francisco-dallanese-dejara-cicig-tras-roce-con-gobierno-
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57 Redes Políticas Económicas Ilícitas. 
58 Listado de Informes de Labores: Noveno Informe. CICIG [online]. Guatemala, 2016 [cit. 2019-04-16]. 
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kriminálními skupinami k boji se skupinami strukturální korupce kooptovaných ve státních 

institucích. Další velkou změnou, kterou Velásquez přinesl, byl přesun od stíhání jednotlivců 

před soudem k odhalování širokých témat, jako politické financování, institucionální korupce, 

celní podvody nebo pašování drog, včetně prezentování obsáhlých zpráv o těchto fenoménech 

(Gonzáles 2018: 26). CICIG také zlepšila svou komunikaci a tím i svoje povědomí mezi 

občany. 

Klíčová pro fungování CICIG byla volba generálního prokurátora v roce 2014, kterou byla 

zvolena Thelma Aldana.Obavy, že se bude jednat o spíše pasivní postavu, sloužící zájmům 

vlády, byly rychle vyvráceny59 a Aldana se stala po Claudii Paz y Paz dalším úzkým 

spojencem CICIG.  

Prezident Molina však nadále vytrvával ve své pozici a nehodlal komisi mandát prodloužit. 

Vztahy mezi ním a CICIG se dále zhoršily, poté co v případu Lima Oliva CICIG odhalila 

napojení ministra vnitra Bonilla na uvězněného Limu Olivu, který za úplatu zajišťoval 

ostatním vězňům výhody, jako propustky, samostatné pokoje nebo přesun do věznice s lehčím 

režimem60. Prezident také zřejmě doufal, že CICIG do září roku 2015 nestihne dokončit 

probíhající vyšetřování okolo financování politických stran a celních podvodů, v kterém se 

objevovalo více a více informací implikujících zapojení dalších členů jeho vlády. Aby se 

Molina vyhnul politickému dopadu svého rozhodnutí, rozhodl se sestavit komisi, která měla 

přinést zprávu, ve které doporučuje (pro technický důvod) zamítnout prodloužení mandátu 

CICIG61.  

Pár dnů před jejím zveřejněním však CICIG nečekaně přichází s výsledky vyšetřování 

struktury „La Línea“, složené z vysokých politiků a státních úředníků, která za úplatu 

zajišťovala zahraničním firmám obcházení platby cla62. Zároveň jsou zatčeni její první 

členové, včetně tajemníka viceprezidentky Roxany Baldetti a ředitele daňové správy. To 

spustí po celé zemi řadu protestů proti vládě, a aby odvrátil politickou krizi, Molina je nucený 

CICIG prodloužit mandát. Ani to však prezidentovi nepomůže, když v druhé fázi vyšetřování 

objevuje komise vazby „La Línea“ i na Baldetti a Molinu. Důkazy proti prezidentovi a 

                                                           
59 Cinco actores clave en la lucha contra la impunidad. La Hora [online]. 2016 [cit. 2019-05-01]. Dostupné z: 
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viceprezidentce jsou založené na základě důkladné analýzy dat (odposlechů, emailů, celních 

deklarací, finančních informací) a Molina pod jejich tíhou, a stále se stupňujícím protestům, 

v září 2015 abdikuje63. On i viceprezidentka, již bez ochrany imunity, jsou následně Thelmou 

Aldanou obžalováni z nezákonného přidružení, korupce a celních podvodů64. 

Volby do všech vrchních státních orgánů v následujícím roce byly ve znamení boje 

s nepostihnutelností. Tato platforma pomohla k vítězství v předčasných prezidentských 

volbách i bývalému televiznímu baviči Jimmy Moralesovi, kterého si voliči, rozčarovaní 

z korupčních skandálů v nejvyšších patrech politiky, zvolili pro jeho postavení vně 

politického establishmentu. 

Morales ze začátku podporuje práci CICIG a hned po svém zvolení prodlužuje její mandát do 

roku 2019. Ta úspěšně pokračuje ve vyšetřování případů státní korupce, stejně tak jako 

v zavádění nových metod kriminální analýzy v guatemalských institucích, propojování 

systémů policie, soudů a prokurátora a prosazování důležité legislativy v kongresu65. 

Speciální pozornost komise upřela na reformu soudního systému. Zakládá politicko-

strategickou skupinu, která má za úkol zjistit, jak alokovat v systému justice zdroje k co 

největšímu snížení nepostihnutelnosti a následně doporučení předkládat poslancům. Druhým 

velkým projektem je vytvoření skupiny dohlížející na stav justice v Guatemale, složené ze 

zástupců CICIG, rektorů universit, předsedy Nejvyššího soudu a německé rozvojové 

organizace GIZ66.  

Prosazení zásadních změn v soudním systému však narazilo na odpor kongresu. Ten od roku 

2016 blokoval většinu legislativních návrhů CICIG, a naopak v roce 2017 prosadil některé 

zákony, které snížily kapacitu státu při vyšetřování korupce67. Kongres se sice tvářil, že 

diskuzním panelům zavedených CICIG naslouchá, ale nakonec byla zamítnuta, nebo se na 
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pleno vůbec nedostala, každá z reforem zákona o amparu, amnestiích, navrhovacích komisí či 

trestního řádu pro státní funkce68. 

Bylo to však vyšetřování financování politických stran, které dostalo CICIG do problémů. 

Když v roce 2017 komise obvinila Jimmy Moralese z nezákonného financování své 

prezidentské kampaně, ten, mající zřejmě v paměti konec svého předchůdce, reagoval řadou 

ostrých opatření, ve snaze ukončit činnost komise, či jí alespoň co nejvíce ztížit vyšetřování, 

než její mandát v září 2019 vyprší. Přes nařízení soudů o neústavnosti jeho počínání prohlásil 

Velásqueze za persona non grata, zabránil mu vstupu do země, zbavil mezinárodní 

vyšetřovatele CICIG imunity a pokusil se zakázat komisi jako takové činnost69. 

V současné chvíli ještě není jisté, zda se Moralesovi podaří CICIG skutečně z Guatemaly 

demontovat. Za prezidentem stojí kongres a lidé okolo Vielmana či bratrů Valdéz Paiz. Na 

jeho stranu se také začínají více přiklánět ekonomické elity země. Naopak CICIG podpořila 

nová generální prokurátorka Consuelo Porras, OSN a občané, kteří v průzkumech schvalují 

činnost komise ve více než 70% dotázaných70. Důležitá bude také pozice ostatních zemí, 

zejména USA. Donald Trump se od komise v posledních letech spíše distancoval, ale 

demokraty ovládaná Sněmovna Representantů stojí proti Moralesovi71. Velkou roli také bude 

hrát, zda se zopakuje minulost, a CICIG ještě před vypršením svého mandátu zveřejní proti 

prezidentovi usvědčující důkazy. 

 

3.3. Využívání pravomocí CICIG 

Od svého založení v roce 2007 CICIG dovedla před soud jako spolužalobce či technická 

pomoc prokurátora více než 100 případů, ve kterých padlo celkově 310 usvědčujících a 31 

osvobozujících rozsudků72. Mnoho dalších případů zůstalo ve fázi vyšetřování nebo před 

branami hlavního líčení. Mezi těmi nejvýznamnějšími lze určitě vyzdvihnout hned 4 obvinění, 

které CICIG vynesla proti prezidentům země. Žádný z nich zatím nebyl v Guatemale 
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odsouzený, i když rozsudek pro Peréze Molinu by mohl letos padnout73. Alfonso Portillo byl 

v roce 2011 guatemalským tribunálem zproštěný viny, ale odsouzený po své extradici v USA. 

Álvaro Arzú zemřel předtím, než mohl být zbaven imunity74 a imunita brání zahájení 

soudního řízení i se současným prezidentem. Dva z těchto případů (Portillo a Molina), a roli 

CICIG v jejich průběhu, rozeberu v dalších kapitolách podrobněji. 

Počet rozsudků v případech CICIG se postupně zvyšoval, tak jak komise získávala zkušenosti 

a dařilo se jí reformovat guatemalské instituce. Mezi lety 2016 a 2018 padlo celkově 40% 

všech rozsudků v procesech, kterých se CICIG účastnila75. V tomto ohledu měl každý nový 

vrchní komisař o něco snazší pozici. Přesto, jak je vidět na příkladech procesů s prezidenty 

země, nepostihnutelnost se úplně odstranit nepodařilo a vysoce postavené osoby mají nadále 

mnoho prostředků, jak se spravedlnosti vyhnout. Problémem při stíhání zástupců 

guatemalských elit bylo pro komisi vždy nutnost najít nějakou rovnováhu mezi udržením si 

alespoň jejich částečné podpory (k prodloužení mandátu a získání informací) a 

nezkompromitováním své činnosti. Nejtěžší úlohu měl v tomto ohledu zřejmě Carlos 

Castresana, který pro komisi ze začátku budoval síť kontaktů v zemi. Také byl několikrát 

obviněn z toho, že se stal jakousi loutkou v boji mezi tradičními zemědělskými elitami a těmi 

novými, vznikajícími, na jejichž úkor zločiny těch tradičních schválně přehlížel (Dudley 

2011: 57) (viz jeho odstoupení od případu ministra Vielmana).  

Největší pokrok v boji s nepostihnutelností asi CICIG zaznamenala zlepšením kvality důkazů 

prezentovaných před soudy. Vyšetřovací techniky státních orgánů byly před příchodem 

komise na velmi slabé úrovni a naprostá většina důkazů byla ve formě snadno 

zmanipulovatelné výpovědi svědků. Aby podpořila věrohodnost výpovědí, zavedla CICIG 

lepší systém ochrany svědků (snazší možnost relokace, videokonference u soudů) a založila 

postavu spolupracujícího obviněného (výměnou za ochranu a nižší sazbu) (Krylova 2017: 

100). Dalším prostředkem ke snížení nekalého ovlivňování procesů bylo zřízení tribunálů 

zvýšeného rizika v hlavním městě, které pomohli zahalit identitu soudců, aby se předešlo 

jejich vyhrožování. Úřad prokurátora a policii postupně CICIG vybavila systémem 

odposlechů telefonních hovorů, novými forenzními metodami, technikami výslechů, 

                                                           
73 Así llega Otto Pérez Molina a la Torre de Tribunales. El Periódico [online]. 2019 [cit. 2019-05-01]. Dostupné 

z: https://elperiodico.com.gt/nacion/2019/02/21/asi-llega-otto-perez-molina-a-la-torre-de-tribunales/ 
74 Álvaro Arzú, Ex-President of Guatemala, Dies at 72. NY Times [online]. 2018 [cit. 2019-05-01]. Dostupné z: 

https://www.nytimes.com/2018/04/30/obituaries/alvaro-arzu-ex-president-of-guatemala-dies-at-72.html 
75 Listado de Informes de Labores: Undécimo Informe. CICIG [online]. Guatemala, 2018 [cit. 2019-04-16]. 

Dostupné z: https://www.cicig.org/cicig/informe-de-labores/ 
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znalostmi v odhalování finančních zločinů, extradice, mezinárodní soudní asistence, 

strategického plánování a mnoho dalšího76. 

Přestože vztahy s kongresem měla komise často napjaté, do konce roku 2017 bylo přijato 17 

legislativních reforem, které CICIG navrhla nebo na jejichž návrhu se podílela77. Sama 

předložila ve dvou vlnách (2009 – 2011; 2015 – 2017) zákon o posílení trestního stíhání, 

reformy zákona o organizovaném zločinu, zákon o soudním řízení v případech vysokého 

rizika, zákon o zániku statků, zákon proti korupci a reformy zákonů o soudní kariéře a kariéře 

prokurátora78. Naopak se komisi nepodařilo prosadit reformu článků ústavy o justičních 

orgánech a zákonů o imunitách státních úředníků, amparu nebo extradici79, které všechny 

velmi zpomalují soudní proces a umožňují vysoce postaveným pachatelům vyhnout se trestu.  

Komise byla velmi aktivní i při využívání své pravomoci žádat o disciplinární řízení 

s úředními osobami, které podezřívá z maření své činnosti či podpory nepostihnutelnosti. 

Carlos Castresana podal ministrovi vnitra celkem 1700 stížností proti policistům, včetně 50 

důstojníků, kteří byli záhy propuštěni. Stejně tak bylo nuceno resignovat 10 prokurátorů 

(Hudson a Taylor 2010: 69). Téměř každý proces, u kterého byla CICIG přítomná, byl 

spojený s její žádostí o potrestání některého ze soudců80. Komise vyvíjela i informální tlak 

proti Nejvyšším soudcům během procesu jejich volby a podařilo se jí tak několikrát zvrátit 

její výsledek. Asi největším zásahem do chodu státu bylo vyměnění generálního prokurátora 

Conrada Reyese za Claudii Paz y Paz, pod jejímž vedením došlo k velkému pokroku v boji 

s nepostihnutelností. 

V průběhu let vydala komise také řadu tematických zpráv o tíživých problémech Guatemaly, 

jako je korupce ve státní správě, násilí proti ženám, ilegální adopce, pašování drog nebo 

                                                           
76 Listado de Informes de Labores: Quinto Informe. CICIG [online]. Guatemala, 2012 [cit. 2019-04-16]. 

Dostupné z: https://www.cicig.org/cicig/informe-de-labores/ 
77 Estado de las reformas promovidas por la CICIG en materia legislativa Guatemala. CICIG [online]. 2015 [cit. 

2019-04-30]. Dostupné z: 

http://www.cicig.co/uploads/documents/2017/05_Aspectos_Clave_Iniciativa_4983.pdf 
78 Vlastní překlad; Zdroj: Listado de Informes de Labores: Undécimo Informe. CICIG [online]. Guatemala, 2018 

[cit. 2019-04-16]. Dostupné z: https://www.cicig.org/cicig/informe-de-labores/ 
79 Estado de las reformas promovidas por la CICIG en materia legislativa Guatemala. CICIG [online]. 2015 [cit. 

2019-04-30]. Dostupné z: 

http://www.cicig.co/uploads/documents/2017/05_Aspectos_Clave_Iniciativa_4983.pdf 

 
80 LA COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA. WOLA: Advocacy for 

Human Rights in America [online]. Washington: Washington Office on Latin America, 2015 [cit. 2019-04-24]. 

Available at: 

https://www.wola.org/sites/default/files/Citizen%20Security/2015/WOLA_CICIG_ENG_FNL_extra%20page.pd
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nezákonné financování politických strach, tak aby angažovala občany do chodu jejich země. 

Společně se zlepšenou komunikací s veřejností (vždyť během prvních let chyběla nejen 

webová stránka komise, ale i třeba veřejné telefonní číslo nebo email pro komunikaci 

s běžnými občany81), CICIG podnítila větší zájem o skutečný stav země. To kulminovalo v 

létě 2015 takzvaným „Guatemalským jarem82“, při kterém občané mohutnými protesty 

donutili k resignaci viceprezidentku Baldetti i prezidenta Molinu. Aktivní zapojení a tlak 

společnosti na státní zástupce se postupně stal jedním z klíčových nástrojů CICIG v boji 

s nepostihnutelností. 

 

3.4. Výkon CICIG 

Na základě výše uvedeného přehledu se CICIG zdá být velmi efektivním orgánem OSN. I 

většina autorů, kteří se její činností zabývali, došli k podobnému závěru a doporučili podobný 

mandát pro ostatní země středoamerického trojúhelníku (Dabroy 2015; Weld 2016; Krylova 

2017; Hudson a Taylor 2010). Žádný z nich však nezkoumal výkon komise jako takové a 

jejich hodnocení bylo spíše jen dodatkem k jinému výzkumu. Mým cílem ve zbytku práce 

proto bude zaměřit se na to, jak dobře CICIG v Guatemale skutečně fungovala a zda se její 

zásluhou podařilo snížit přítomnost fenoménů, jako jsou nepostihnutelnost, CIACS a korupce 

v politice. V následující části rozvinu krátkou diskuzi o tom, jak lze výkon organizace měřit a 

poté zvolenou metodologii aplikuji na konkrétní případy činnosti CICIG. Je nutné 

podotknout, že samotný charakter komise vede k tomu, že řada informací o její činnosti je 

tajná (kvůli ochraně svědků a nezkompromitování probíhajících vyšetřování) a proto veškeré 

mé zdroje pocházejí pouze z veřejně dostupných informací. Přesto věřím, že má práce 

pomůže k lepšímu porozumění velmi rozsáhlého a komplikovaného mandátu CICIG a nastíní, 

jaké aspekty jsou potřeba k úspěchu případných dalších podobných projektů v ostatních 

zemích Trojúhelníku střední Ameriky.  

 

 

                                                           
81 LA COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA. WOLA: Advocacy for 

Human Rights in America [online]. Washington: Washington Office on Latin America, 2015 [cit. 2019-04-24]. 

Available at: 

https://www.wola.org/sites/default/files/Citizen%20Security/2015/WOLA_CICIG_ENG_FNL_extra%20page.pd

f 
82 Odkaz na Arabské jaro. 
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4. Metodologie 

Logickým výchozím bodem při hodnocení výkonnosti mezinárodních organizací83 je podívat 

se na cíle, za jejichž účelem byla tato organizace vytvořena. Tento rámec je v současnosti 

velmi běžný uvnitř mezinárodních byrokracií (Lipson 2010: 253), které si k tomuto účelu 

často vytvářejí vnitřní mechanismus na periodické hodnocení svého výkonu (Weaver 2010: 

368). Taková forma kontroly však může vypadat spíše tak, že organizace chválí sebe samou, 

než jako rigorózní dohled nad výsledky práce (Welch 2004: 50). Pochybnostem ohledně 

nestrannosti hodnotícího se samozřejmě nikdy vyhnout nelze. U měření výkonu na základě 

výstupů jsou tyto pochybnosti umocněné faktem, že jiní aktéři vidí jiné cíle jako to, čeho by 

se mělo dosáhnout, a budou tedy docházet k odlišnému hodnocení stejné situace (Lipson 

2010: 260).  

S přístupem k měření na základě výstupů jsou spojeny další dva zásadní problémy. Jedním je 

to, že cíle (a jejich uspokojivé plnění) jsou často nejasné a jen těžce kvantifikovatelné. 

Druhým problémem je, že často lze jen těžko zlepšení či zhoršení v dané oblasti připsat 

činnosti mezinárodní organizace. Příkladem může být cíl WTO zajistit trvale udržitelný 

rozvoj84. Vzhledem k tomu, že primární zaměření WTO je na liberalizaci obchodu, politika 

ochrany životního prostředí vychází až jako produkt nějakého jiného cíle a těžce se odhaduje 

jak moc velký dopad má určitá obchodní politika ve svém důsledku na životní prostředí. Na 

druhou stranu, pokud se dosáhne v oblasti životního prostředí zlepšení, váhu vlivu WTO 

v podstatě nebude možné prokázat. Hodnotit výkon WTO na základě výstupů v oblasti 

udržitelného rozvoje je tak celkově obtížné. 

Mandát CICIG, na základě jejího zakládajícího dokumentu85, se skládá ze tří částí:  

1. Vyšetřit existenci skupin organizovaného zločinu, které porušují základní lidská práva 

občanů Guatemaly a identifikovat strukturu těchto ilegálních skupin, tak jako jejich 

vazby na funkcionáře státu, aktivity, způsob operace a zdroje financí. 

2. Spolupracovat se státem na rozbití skupin organizovaného zločinu a podporovat 

vyšetřování, perzekuci a potrestání zločinů spáchaných členy těchto skupin. 

                                                           
83 Mluvím zde o mezinárodních organizacích přesto, že CICIG není v pravém slova smyslu jednou z nich, ale 

pouze její větví,  prezentovanou jako mezinárodní komise. 
84 Sustainable development. WTO [online]. [cit. 2019-04-24]. Dostupné z: 

https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/sust_dev_e.htm 
85 Acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de 

una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). CICIG[online]. [cit. 2019-04-24]. 

Dostupné z: https://www.cicig.org/uploads/documents/mandato/cicig_acuerdo.pdf 
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3. Posílat státu Guatemaly doporučení veřejných politik, které pomohou odstranit 

skupiny organizovaného zločinu a zabrání jejich znovuobjevení, ve formě nutných 

reforem jurisdikce a institucí k dosažení tohoto cíle. 

Skupina organizovaného zločinu86 je v tomto kontextu definována jako entita, která svou 

aktivitou negativně ovlivňuje plné užívání lidských a politických práv. Je spojená přímo či 

nepřímo se státními aktéry anebo má schopnost zajistit si nepostihnutelnost pro svou ilegální 

činnost.  

Z mandátu vyplývá jako cíl činnosti CICIG rozbití skupin organizovaného zločinu v zemi, 

vázaných na státní orgány a instituce a následné zabránění jejich nepostihnutelnosti 

(respektive zajištění toho, že dojde k jejich potrestání). Jak je však uvedeno výše v této 

kapitole, měřit tento cíl pouze na základě výstupů je problematické. Neexistují jasné 

referenční údaje, které by nám indikovaly sílu/presenci skupin organizovaného zločinu 

v zemi.  

Tamar Gutner a Alexander Thompson ve své práci na měření efektivity mezinárodních 

organizací tyto problémy identifikují (Gunter a Thompson 2010: 231). Způsob jak je do jisté 

míry překonat je rozdělit nejasný dlouhodobý cíl, do několika středních, kvantifikovatelných 

cílů. V případě činnosti CICIG můžeme uplatnit indikátory jako je například GII87, počet 

vražd na 100.000 obyvatel, důvěra ve státní instituce či míra korupce. Ty nám umožní měřit 

situaci v Guatemale v oblastech, kde CICIG měla přispět ke zlepšení situace. 

Stále však zůstává problematické ověřit, že jiné proměnné než působení komise neměly 

zásadní vliv na zlepšení (či zhoršení) daných indikátorů. Okolnosti, které pomáhají 

spolehlivěji určit (silnou) roli organizace v daném režimu je její nezávislost a predominance 

(Gunter a Thompson 2010: 235). Predominance komise v její oblasti působnosti je 

implikovaná její unikátností nejen v Guatemale, ale celosvětově. Problémem je však poměrně 

vysoká závislost CICIG na spolupráci státních orgánů. Může se tak stát, že komise bude 

odvádět skvělou práci, ale výsledky nebudou dosaženy například kvůli špatné implementaci či 

přímo aktivnímu bránění státních institucí. 

K eliminaci této možnosti je třeba měřit přímo chování a rozhodování organizace na mikro 

úrovni. Jinými slovy, „zaměřit se na specifické úkony a funkce, které chce organizace 

                                                           
86 Ve španělštině CIACS – Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestines de Seguridad. 
87 Global Impunity Index. 
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vykonat a vyhodnotit, zda jsou skutečně úspěšně realizované“ (Gunter a Thompson 2010: 

235). Ideálně by spolu obě úrovně analýzy měly souviset. Organizace si vytyčí úkony, které 

chce provést a ty se společně promítnou do splnění nějakého dílčího cíle (například v podobě 

přijetí nového pravidla). Dosažení kritického množství dílčích cílů pak povede ke splnění 

hlavního účelu organizace (Gunter a Thompson 2010: 236). Samozřejmě realita je odlišná a 

pouze ta skutečnost, že organizace zvolila k dosažení svého cíle správné prostředky, které 

následně i dobře aplikovala, nemusí být dostatečnou podmínkou ke splnění hlavního cíle88. 

Navíc souvislost mezi jednotlivými úrovněmi může být velký problém prokázat, kvůli 

množství a komplexnosti vstupů, s kterými bychom museli pracovat.  

Moje analýza výkonu CICIG bude spočívat ve 2 částech. Nejprve s pomocí výše uvedených 

indikátorů budu hodnotit výsledky působení komise na makro úrovni, tím že porovnám jejich 

stav před a ke konci jejího mandátu. Poté se pokusím analýzou mikro úrovně zjistit, jak moc 

byla CICIG v procesech účastná (ve srovnání s domácími elitami, státními institucemi, 

nevládními organizacemi atd.), jak moc se jí podařilo prosadit své plány a jak moc tyto plány 

odpovídaly jejímu mandátu. Mikroúroveň analýzy bude sloužit k vytvoření obrazu o kvalitě 

práce komise volně metodou „process tracing“.  

Protože neexistuje možnost zkoumat každý akt CICIG, můj výběr 3 případů je spojený 

s různými komisaři CICIG a prezidenty Guatemaly (různá období) a také s různými oblastmi 

mandátu komise, tak aby šly co nejlépe extrapolovat na celou práci komise. Konkrétně se 

jedná o případy volby soudců do Odvolacích a Nejvyššího soudu a případy „Portillo“ a „La 

Línea“. Ty representují asi dva nejexponovanější případy, které měla CICIG na starosti a 

představují pro komisi zlom v jejím vnímání. Oba jsou vedené proti prezidentovi země a 

dokazují, že nikdo není nepostihnutelný. Zároveň případ „Portillo“ representuje počátky 

mandátu CICIG a případ „La Línea“ pozdější fázi. Jejich porovnání nám tak pomůže odhalit, 

jak fungování CICIG během jejího mandátu pokročilo.  

Zkoumání volby soudců do Odvolacích a Nejvyššího soudu mi zase ukáže, jak komise 

pracovala v oblasti zlepšování kapacit státních orgánů. Ideálně bych činnost CICIG měřil i 

v dalších oblastech (trénování policie, úřadu prokurátora), ale to bohužel z důvodu délky 

práce není možné.  

                                                           
88 Je to však nutnou podmínkou. 
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Tyto případy budu komplementovat výše zmíněnými indikátory, měřících konečné výstupy 

práce komise. Společně by mi oba přístupy měly níže pomoci co nejspolehlivěji určit, zda se 

nepostihnutelnost a další aspekty mandátu CICIG podařilo v Guatemale zlepšit a zda měla 

komise velký impakt ve své snaze o jejich zlepšení. 

 

5. Indikátory v Guatemale 

V minulé kapitole jsem zmínil problém s měřením výkonu CICIG na základě výstupů 

spojených s jejím mandátem. Cíle komise jsou poměrně nejasné a pro koncept jako je 

„proniknutí organizovaného zločinu (CIACS) do státních institucí“ neexistují žádná 

kvantitativní data. Navíc mandát CICIG se v průběhu času měnil a od roku 2013 (Iván 

Velásquez jako vrchní komisař) se komise zaměřuje spíše na boj proti korupci ve státních 

institucích, než klasické CIACS. Proto je třeba zvolit dílčí indikátory, které nám sice nedají 

přesnou odpověď na to, o kolik se v Guatemale snížila protizákonná činnost spojená se 

státními institucemi, respektive jak moc CICIG naplnila svůj mandát, ale dohromady by nám 

měli napovědět, jak se změnilo trestněprávní prostředí v zemi. Konkrétně se jedná o 

indikátory měřící míru nepostihnutelnosti, vnímání korupce, důvěru ve státní instituce spojené 

se stíháním zločinu (spravedlnost a nezávislost procesu) a bezpečnost v zemi. Pokud by 

CICIG svůj mandát naplnila, tyto indikátory by měly vykazovat zlepšení. 

 

5.1. Měření nepostihnutelnosti 

V roce 2015 vytvořila CICIG systém pro měření míry nepostihnutelnosti v Guatemale89, jako 

asi nejbližší sebehodnotící mechanismus, proto je přirozené zaměřit se jako první na ni. Že se 

jedná o důležitý indikátor, je patrné již z názvu komise, který lze přeložit jako „komise pro 

boj s nepostihnutelností v Guatemale“. OSN definuje koncept jako „nemožnost, de jure nebo 

de fakto, přivést pachatele k odpovědnosti – ať už se jedná o kriminální, civilní, 

administrativní nebo disciplinární řízení – protože nejsou předmětem žádného vyšetřování, 

které by vedlo k jejich obvinění, zatčení, souzení a, pokud shledáni vinnými, k odsouzení 

k odpovídajícímu trestu a reparaci obětí„90. Aby šlo tento koncept lépe kvantifikovat, CICIG 

                                                           
89 Sistema de Medición de la Impunidad en Guatemala. CICIG [online]. 2015 [cit. 2019-04-24]. Dostupné z: 

https://www.cicig.org/uploads/documents/mandato/cicig_acuerdo.pdf 
90 Vlastní překlad; Zdroj: Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through 

Action to Combat Impunity. United Nations, Econ. & Soc. Council, Commision on Human Rights. 2005. U.N. 

Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1 
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ho ve své definici zkracuje na „nepřítomnost nahlášení, investigace, dopadení, souzení, 

potrestání a reparace oběti, u spáchaných deliktů podle guatemalského trestního řádu“91. Pro 

výpočet nepostihnutelnosti tak stačí jednoduchý vzorec, který dělí počet deliktů 

s odpovídajícím trestem celkovým počtem deliktů v daném roce. Protože však vyšetřování 

trvá déle než rok, je nutné počítat s každoroční aktualizací měření, arbitrárně po dobu 

například 10 let, než budou známy konečné výsledky92. Procento nepostihnutelnosti tak 

v nultém roce začne na 100% a postupně se bude snižovat.  

Problémů s měřením dat je hned několik. Mnoho zločinů není nahlášených a model je tak 

nezohledňuje, případy s více pachateli/pachateli odsouzenými v několika případech ovlivňují 

jejich součet a také není jasné, co představuje spravedlivý trest a reparaci. Když není 

odsouzený intelektuální strůjce vraždy, jedná se o nepostihnutelnost? Co když je na úkor 

závažného trestního činu ignorován menší zločin? Co když není dopaden 1 z 10 pachatelů? 

To nám ale v zásadě nebrání porovnávat nepostihnutelnost v čase. Ta v Guatemale klesá od 

roku 2008 stabilním tempem, a zejména po roce 2011 došlo k zásadnímu průlomu. V roce 

2015 míra nepostihnutelnosti dosáhla asi 90%93. 

 

Obrázek 1; Zdroj: Tabla 17: Impunidad Acumulada del Systema de Justicia. Dostupné z: 

https://www.cicig.org/comunicados-2015-c/sistema-de-medicion-de-impunidad/ 

Tato tabulka uvádí, kolik deliktů spáchaných v každém roce je v těch následujících vyřešeno 

(respektive opak, kolik je % nepostihnutelnosti v letech následujících po spáchání zločinu). Je 

                                                           
91 Vlastní překlad; Zdroj: Sistema de Medición de la Impunidad en Guatemala. CICIG [online]. 2015 [cit. 2019-

04-24]. Dostupné z: https://www.cicig.org/uploads/documents/mandato/cicig_acuerdo.pdf 
92 Ibid. 

Jako ilustrační model lze použít 100 vražd v roce 2010, z kterých se v roce 2010 vyřeší 5, v roce 2011 10, 2012 

20, 2013 10, a tak dále až jsou v roce 2020 vyřešeny všechny. To by znamenalo 0% nepostihnutelnost vražd 

v roce 2010.  

10 let bylo zvoleno jako doba, po které již jen naprosto minimální počet případů dosáhne nějakého průlomu. 
93 Kvůli pochybnostem je toto číslo ale nutné brát jen jako velmi přibližný údaj; Zdroj: 

Sistema de Medición de la Impunidad en Guatemala. CICIG [online]. 2015 [cit. 2019-04-24]. Dostupné z: 

https://www.cicig.org/uploads/documents/mandato/cicig_acuerdo.pdf 
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na ní vidět jasný pokrok od roku 2008 (zahájení činnosti CICIG). Podíváme-li se na stav 

deliktů v 2. roce, tak u těch spáchaných v roce 2008, bylo jen 3% vyřešeno (97% 

nepostihnutelnost), zatímco u těch spáchaných v roce 2013 již 7% (93% nepostihnutelnost). 

Ve čtvrtém roce vyšetřování klesla nepostihnutelnost v roce 2011 z 95% na 88%, zatímco 

v letech 2008 – 2010 bylo téměř veškeré vyšetřování uzavřeno 3. rokem. Celkově je vidět, že 

nové delikty mají větší šanci na to být vyřešeny, než ty staré, a to i v pozdějších letech – 

prodloužila se doba vyšetřování.  

Model, který vychází ze současného tempa snižování nepostihnutelnosti94, počítá s tím, že 

Guatemala by se ze současných 90% měla dostat na americký průměr (80%) do 10 let, 

celosvětový průměr (50%) do 20 let a evropský průměr (20%) do 50 let. 

 

Obrázek 2; Zdroj: Gráfico 12: Proyección de la disminución de la impunidad como resultado 

de la mejora constante de la eficacia. Dostupné z: https://www.cicig.org/comunicados-2015-

c/sistema-de-medicion-de-impunidad/ 

CICIG v závěru své zprávy nicméně konstatuje, že v současné chvíli je nepostihnutelnost 

stále na vysoké úrovni a pro udržení tempa jejího snižování je nutné navýšit rozpočet úřadu 

prokurátora, tak aby se zajistilo vyšetřování dostatečného množství případů95. 

 

                                                           
94 Tempo jako přímka odspoda nahoru; nepostihnutelnost jako přímka odshora dolů. 
95 Sistema de Medición de la Impunidad en Guatemala. CICIG [online]. 2015 [cit. 2019-04-24]. Dostupné z: 

https://www.cicig.org/uploads/documents/mandato/cicig_acuerdo.pdf 
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Asi nejrozsáhlejší studii o nepostihnutelnosti vydává v současné době mexická University of 

the Americas, Puebla96. Ta publikuje každé 2 roky index GII97, jehož cílem je kvantifikovat 

míru nepostihnutelnosti pro co nejvíce zemí. Index GII se skládá z 3 dimenzí a představuje 

tak velmi odlišný metodologický přístup, než jaký používá CICIG. Strukturální dimenze je 

měřená podle počtu soudců a policistů na 100.000 obyvatel a kapacity vězeňského systému, 

funkční dimenze podle počtu rozsudků v poměru k souzeným případům a počtu zadržených 

ve vězení v poměru k odsouzeným a dimenze lidských práv je skóre země podle indexu 

„Human Rights Protection“ Christophera Farrise (Farris 2014).  

Data vychází z informací, které státy sami prezentují OSN, a proto je součástí indexu jen 69 

zemí, převážně z Evropy a Ameriky. To, že se stát v GII objeví, už je samo o sobě známka 

dobré úrovně jeho trestního systému, neboť to svědčí o jeho schopnosti sbírat data a dohlížet 

na systém. Nevýhodou GII je jeho krátká doba fungování, nelze tedy porovnávat index 

Guatemaly před a po vzniku CICIG, ale pouze srovnávat s ostatními zeměmi.  

 

Obrázek 3; Graph 8: GII in Countries of the Americas. Dostupné z: 

https://www.udlap.mx/cesij/files/IGI-2017_eng.pdf 

V tom vychází Guatemala nad očekávání dobře. Nachází se mezi Dominikánskou Republikou 

a Ecuadorem a ze zemí střední Ameriky má lepší výsledek pouze Costa Rica. Celosvětově se 

však Guatemala řadí mezi státy s vyšší nepostihnutelností (60 – 65 bodů; 20. – 35. percentil), 

jako je Turecko nebo Gruzie98.  

                                                           
96 Índice Global de Impunidad. UDLAP [online]. 2017 [cit. 2019-04-24]. Dostupné z: 

https://www.udlap.mx/cesij/files/IGI-2017_eng.pdf 
97 Global Impunity Index. 
98 Índice Global de Impunidad. UDLAP [online]. 2017 [cit. 2019-04-24]. Dostupné z: 

https://www.udlap.mx/cesij/files/IGI-2017_eng.pdf 
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Obrázek 4; Chart 1: GII and dimensions 2017: Guatemala. Dostupné z: 

https://www.udlap.mx/cesij/files/IGI-2017_eng.pdf 

Podíváme-li se na detailnější rozbor, zjistíme, že nejhorší výsledky má Guatemala ve 

strukturální dimenzi, tedy počtu policistů, a zejména soudců na 100.000 obyvatel. To 

odpovídá i závěrům zprávy CICIG, ve které doporučuje navýšit rozpočet státních institucí. 

Naopak v oblasti funkční, tedy počtu rozsudků v poměru k vyšetřování si vede velmi dobře. 

Vyplývá z toho, že Guatemala nemá dostatečné kapacity na to, zabývat se všemi případy, ale 

těmi, kterými se už zabývá, tak ty celkem uspokojivě řeší.  

 

5.2. Další indikátory 

Z výše uvedeného vyplývá, že nepostihnutelnost se dá řešit nejen efektivnějším vyšetřováním, 

ale i snížením počtu případů. Čím více zločinů je v zemi spácháno, tím více jsou zaměstnány 

vyšetřující a soudní instituce a tím méně jich zvládnou vyřešit. Asi nejspolehlivějším 

indikátorem násilí v zemi je míra vražd na obyvatele. Před začátkem činnosti CICIG, v roce 

2007, na 100.000 obyvatel připadalo ročně 42 vražd, zatímco v roce 2016 to bylo pouze 27 

vražd99. Podle průzkumu Latinobarometro v roce 2007 31% dotázaných uvedlo, že bylo 

v minulém roce obětí násilí, ale v roce 2017 to bylo pouze 3%100. Míra násilí se tak během 

mandátu CICIG snížila.  

Posledními indikátory, které vnímám jako úzce spojené s nepostihnutelností v zemi je kultura 

násilí, korupce a důvěra občanů ve státní instituce. Všechny vychází primárně ze 

subjektivního vnímání stavu země a jeho institucí občany a přibližuje nám, jaké asi bude 

jejich chování v systému. Systém, ve kterém je korupce odsuzována, ve kterém je obecně víra 

ve státní instituce a spravedlivý proces je i méně náchylný k nepostihnutelnosti. 

                                                           
99 Intentional homicides (per 100,000 people). The World Bank [online]. UN Office on Drugs and Crime's 

International Homicide Statistics database. [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: 

https://data.worldbank.org/indicator/vc.ihr.psrc.p5?end=2016&start=2007&year_high_desc=false 
100 INFORME LATINOBARÓMETRO 2017. Latinobarómetro [online]. [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: 

http://www.latinobarometro.org/latContents.jsp 
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Dva nejrozsáhlejší průzkumy veřejného mínění v latinské Americe jsou Latinobarómetro a 

Barómetro de las Américas101. Na základě jejich dat z let 2007/2008 (tedy před začátkem 

působení CICIG) a 2016/2017 (po 10 letech působení CICIG) jsem sestavil tabulku 

porovnávající vnímání státních institucí, korupce a násilí obyvateli Guatemaly.  

Tabulka 1 – vlastní zpracování; zdroje: Latinobarómetro a Barómetro de las Américas 

Důvěra v guatemalské instituce 2007 2017 

Důvěra v armádu 24% 35% 

Důvěra v policii 18% 24% 

Důvěra v soudy 24% 27% 

Důvěra v potrestání viníků 

soudním systémem102 
11% 27% 

Důvěra, že všichni mají stejný 

přístup ke spravedlnosti 
31% 34% 

Důvěra v generálního 

prokurátora 
47% 58% 

 

Důvěra obyvatel se zlepšila u všech institucí spojených se stíháním zločinů. Nejvýraznější 

zlepšení prokázala víra v potrestání viníků, která během 10 let stoupla o 16%, zatímco důvěra 

v instituce jako takové stoupla jen o pár procentních bodů. Výjimkou je armáda a generální 

prokurátor, kteří jsou hodnoceni jako jedny z nejdůvěryhodnějších státních orgánů. Vysoce 

exponované případy s nejvyššími představiteli země během působení CICIG mohly posílit 

víru obyvatel, že každého lze postihnout. 

Tabulka 2 - vlastní zpracování; zdroje: Latinobarómetro a Barómetro de las Américas 

Vnímání korupce v zemi 2007 2017 

Míra korupce se zvyšuje 70%103 51% 

                                                           
101 Guatemala. Barómetro de las Américas [online]. Vanderbilt [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: 

https://www.vanderbilt.edu/lapop/guatemala.php 
102 Uvedená jako 100% důvěra, bez dotázaných, kteří věří částečně. 
103 Trochu jiná otázka: „Věříte, že se korupce v budoucnu zvýší?“. 
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V posledních 2 letech se podařilo 

snížit korupci ve státních institucích 

(odpovědi „o mnoho“ a „trochu“) 

26% 30%104 

Korupce je snesitelná, pokud vede 

k řešení jiných problémů 
37% 35% 

Neexistuje šance podplatit policistu 13% 21% 

Neexistuje šance podplatit soudce 11% 21% 

Korupce se má vždy hlásit (i za cenu 

jistého rizika) 
Bez dat 45% 

Policie je zkorumpovaná Bez dat 43% 

Soudy jsou zkorumpované Bez dat 35% 

 

Z odpovědí je patrný trend, že více obyvatel Guatemaly dnes věří v pozitivní kroky v oblasti 

státní korupce, než před příchodem CICIG. Navíc, instituce spojené se stíháním zločinců jsou 

dnes více než polovinou obyvatel vnímané jako čisté (bohužel neexistují data z let 2007 nebo 

2008). 21% obyvatel nevěří, že by uspělo s úplatkem u policisty nebo soudce a 45% tvrdí, že 

by korupci vždy nahlásilo. Celkově lze říci, že míra korupce v zemi je viděna dnes jako nižší, 

než před 10 lety. 

Tabulka 3 - vlastní zpracování; zdroje: Latinobarómetro a Barómetro de las Américas 

Vnímání násilí v zemi 2007 2017 

Každý den je Guatemala 

bezpečnější 
9% 9% 

Nikdy nemám obavu z toho, že 

budu obětí zločinu 
12% 23% 

 

I vnímání násilí v zemi se zlepšilo. Občané sice nevěří ve zvyšování bezpečí v zemi, nicméně 

více z nich nemá žádnou obavu, že se stane obětí zločinu.  

Jedním z klíčových aspektů nepostihnutelnosti, který nelze moc dobře měřit, pro nedostatek 

dat, které se k němu váží, je počet nahlášených zločinů oproti celkovému počtu zločinů. Jeden 

                                                           
104 Odpověď „o mnoho“ navíc narostla o 10%. 
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výzkum, provedený v roce 2014 shledal, že asi ¾ obětí zločin nenahlásí105. K podobnému 

výsledku dospěl i Barómetro de las Américas v roce 2007, kdy se obětí zločinu ptal, zda 

nahlásily čin policii. Bohužel, tato otázka byla v následujících letech z dotazníku vypuštěna, 

což brání porovnání situace v čase. Jako hlavní příčina nenahlášení byla uváděna pochybnost 

v užitečnost takové akce (autority dopadnou a odsoudí pachatele)106. S tím jak roste důvěra ve 

státní instituce a spravedlivý proces, tak lze předpokládat, že i tento aspekt nepostihnutelnosti 

se zlepšil. 

 

Nepostihnutelnost a víra v nezávislost institucí (jejich neovlivňování CIACS) v Guatemale se 

během působení CICIG snížila. Jak její (objektivní) indikátory, tak i (subjektivní) vnímání 

nepostihnutelnosti obyvateli mezi lety 2007 a 2017 zaznamenalo sestupnou tendenci a 

v porovnání s ostatními zeměmi střední Ameriky vychází Guatemala jako jedna z nejlepších. 

Přesto je řada indikátorů stále na poměrně špatné úrovni a nelze mluvit o posledních 10 letech 

jako a zásadním zlomu, ale spíše jako o malém pokroku. V následujících 3 podkapitolách se 

zaměřím na konkrétní oblasti, do jejichž dění CICIG zasáhla, tak abych určil, jak velký 

impakt její snaha měla.  

 

6. Volby do soudních orgánů 

Když CICIG v roce 2009 začala před guatemalské soudy přinášet svá první obvinění, jen 

minimum z nich skončilo shledáním viny107. I když soudce první instance rozhodl v prospěch 

obžaloby, Odvolací soud tato rozhodnutí často zvrátil. Korupce soudců byla ze začátku 

naprosto klíčovým problémem ve snaze stíhat skupiny organizovaného zločinu a jen 

prohlubovala problém nepostihnutelnosti v zemi. Tento fenomén se netýkal jen lokálních 

soudů první instance, ale sahal přes Odvolací soudy až k těm nejvyšším, včetně Ústavního, 

jak potvrdila například pátá zpráva Organizace Amerických Států o stavu lidských práv 

                                                           
105 Encuesta Municipal de Victimización y Percepción de Violencia. Municipalidad de Santiago de 

Atitlán [online]. Informe final, 2013 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: http://iepades.com/wp-

content/uploads/2014/02/InformeSantiagoAtitl%C3%A1nB-2.pdf 
106Informe estadístico de la violencia en Guatemala. WHO [online]. Programa de Seguridad Ciudadana y 

Prevención de la Violencia del PNUD Guatemala, 2007 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: 

https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/national_activities/informe_estadistico_violencia_gua

temala.pdf 
107 Listado de Informes de Labores: Segundo Informe. CICIG [online]. Guatemala, 2009 [cit. 2019-04-16]. 

Dostupné z: https://www.cicig.org/cicig/informe-de-labores/ 
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v Guatemale108. Bylo zřejmé, že podjatost Guatemalské justice není jen vinou korupce 

několika jednotlivých soudů, ale že systém jako celek trpí problémy.  

Evropský soud pro lidská práva v případu Langborger proti Švédsku označil volební systém 

jako jeden z 3109 ukazatelů nezávislosti soudního systému země110. Tu by měl být schopný 

garantovat tím, že zajistí volbu těch nejschopnějších kandidátů na základě objektivních a 

transparentních kritérií a zabrání tomu, aby jakýkoliv vnější aktér mohl proces ovlivnit 

výhradně pro svůj prospěch. Přestože CIACS v Guatemale vyvíjely tlak na ovlivnění 

soudních rozhodnutí mnoha způsoby, tak právě tento aspekt justičního systému byl ten 

nejlépe reformovatelný a byla to i oblast, na kterou se okamžitě po jejím vzniku upřela 

pozornost CICIG. Podle organizace Impunity Watch, CICIG (společně s nevládními 

organizacemi) vyvíjely tlak na státní instituce s pomocí 4 strategií111. Jsou jimi legální akce 

(např. stížnosti k Ústavnímu soudu), vyšetřování pozadí kandidátů na soudce a jejich veřejná 

kritika, observace procesu voleb (zajištění jejich transparentnosti) a politický tlak (např. ke 

změně legislativy). Právě těmito strategiemi se budu řídit při analýze vlivu CICIG na volby do 

vyšších soudů112. 

 

6.1. Navrhovací komise u voleb do Nejvyššího a Odvolacího soudu 2009 

Pro volbu do nejvyšších justičních orgánů země, jako je Nejvyšší soud, Odvolací soudy, 

Generální prokurátor nebo Volební soud, se v Guatemale používá systém takzvaných 

navrhovacích komisí. Tento systém má svůj původ v ústavě z roku 1985, nicméně první 

navrhovací komise byla ustanovena již o dva roky dříve, při volbách do Volebního soudu113. 

Tyto komise se schází vždy na 5 týdnů, několik měsíců před volbami soudců, aby kongresu 

předložily svůj návrh kandidátů, z nichž si poté tento legislativní orgán vybírá ty, kteří obsadí 

klíčové posty v soudním systému země. Zatímco tedy pozice soudce první instance je součástí 

běžné soudní kariéry (a v gesci čistě Nejvyššího soudu), pokud chce kdokoliv postoupit výše, 

                                                           
108 QUINTO INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN 

GUATEMALA. OEA [online]. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2001 [cit. 2019-04-30]. 

Dostupné z: http://www.cidh.org/countryrep/guatemala01sp/indice.htm 
109 Další dva jsou externí tlak na soudce a zdání nezávislosti soudů mezi občany země. 
110 Case of Langborger v. Sweden - Judgment. Strasbourg: European Court of Human Rights (ECHR), 1989, 

11179/84. Dostupné také z: https://www.legal-tools.org/en/browse/record/66b580/ 
111Procesos de Eleccion de Magistrados en Guatemala Y Honduras. Impunity Watch [online]. 2015 [cit. 2019-04-

30]. Dostupné z: https://www.impunitywatch.org/publications/procesos-de-eleccion-de-magistrados-en-

guatemala-y-honduras-1 
112 Jednotlivé podkapitoly jsou (volně) strukturované podle nich. 
113 Satanización de las Comisiónes de Postulación. El Periódico[online]. 2017 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: 

https://elperiodico.com.gt/opinion/2017/02/13/satanizacion-de-las-comisiones-de-postulacion/ 
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musí být nejprve nominován navrhovací komisí a posléze zvolen parlamentem. Navrhovací 

komise jsou tvořeny nejen soudci Nejvyššího a Odvolacího soudu, ale i děkany právnických 

fakult země, zvolenými zástupci cechu advokátů a v jejich čele stojícím zástupcem z řad 

rektorů114. Celkový počet navrhovacích komisařů je daný počtem děkanů právnických fakult, 

tak aby v komisi bylo stejné množství soudců, děkanů a advokátů115.  

Tento systém „checks and balances“ mezi různými mocemi v Guatemale byl pravděpodobně 

zaveden k zajištění větší soudní nezávislosti a ačkoliv toho během prvních několika voleb 

skutečně dosáhl, již v roce 1992 se začalo mluvit o podjatosti a politizaci procesu116. Kritika 

se vystupňovala po volbách v letech 1999 a 2004 do Nejvyššího a Odvolacího soudu117, což 

byl také impuls pro iniciativu nevládní organizace Foro Guatemala k reformě zákona o 

navrhovacích komisích118. Ta byla podpořena v roce 2009 organizací Pro Justicia a přijata 

ještě před volbami v tom samém roce. Reforma přinesla do procesu, kromě specifikace 

fungování komisí, zejména větší transparentnost, kdy hlasování komise o kandidátech musí 

být veřejné a každý komisař musí odůvodnit svou volbu119. Přes tyto zásadní změny byl 

průběh voleb do Nejvyššího a Odvolacích soudů v roce 2009 (a první, do jejichž průběhu se 

CICIG zapojila) opět silně kritizován. 

Proces voleb byl již od začátku označován za zpolitizovaný. Již rok před volbami do 

navrhovacích komisí vládní strany UNE (Union Nacional de la Esperanza), a zejména 

opoziční FRG (Frente Republicano Guatemalteco)120 skrze lobujícího Roberta Lópeze 

Villatora vedly kampaně mezi soudci, děkany a advokáty121. V cechu advokátů tak strany 

                                                           
114Ley de Comisiones de Postulación. Ciudad de Guatemala: El Congreso de la República de Guatemala, 

2009/19. 
115 V posledních volbách 2014 byla každá komise (do Nejvyššího a Odvolacího soudu) tvořena 11 děkany, 11 

soudci Nejvyššího či Odvolacího soudu (vždy křížem), 11 zástupci cechu advokátů a 1 předsedajícím rektorem. 
116 Satanización de las Comisiónes de Postulación. El Periódico[online]. 2017 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: 

https://elperiodico.com.gt/opinion/2017/02/13/satanizacion-de-las-comisiones-de-postulacion/ 
117 Jména nejslibnějších uchazečů byla známa již dlouhou dobu před volbou, která je tak v podstatě jen 

orazítkovala. Proces volby byl neveřejný, s velkým vlivem lobbistů a kongres místo výběru kandidátů na základě 

jejich schopností a zkušeností rozdělil klíčové posty na základě kvót nejsilnějších stran. Zdroj: PROCESO DE 

ELECCION DE MAGISTRADOS A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y CORTES DE APELACIONES 

Y OTROS TRIBUNALES COLEGIADOS DE IGUAL CATEGORIA AÑO 2009. CICIG [online]. Informe, 

2009 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: http://www.cicig.org/uploads/documents/informes/INFOR-

TEMA_DOC02_20091101_ES.pdf 
118 2009: año de la participación ciudadana. Revista Industria y Negocios [online]. 2009 [cit. 2019-04-30]. 

Dostupné z: https://revistaindustria.com/2009/09/sep-09-guatemala-visible/ 
119Ley de Comisiones de Postulación. Ciudad de Guatemala: El Congreso de la República de Guatemala, 

2009/19. 
120 Strana bývalého vojenského diktátora Ríose Montta. 
121 PROCESO DE ELECCION DE MAGISTRADOS A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y CORTES 

DE APELACIONES Y OTROS TRIBUNALES COLEGIADOS DE IGUAL CATEGORIA AÑO 
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podporované občanskou společností či tradičními zemědělskými elitami získaly pouze 

minimální počet komisařů, zatímco FRG a UNE dosadily do navrhovacích komisí většinu 

členů z advokátní komory. Podobná situace nastala i ve volbách v Nejvyšším a zejména 

Odvolacím soudu, kde 7 z 9 soudců patřilo ke straně spojené s FRG a Villatorem. Celkový 

počet členů navrhovacích komisí, které nakonec vrchní komisař CICIG Castresana označil ve 

své prezentaci jako podléhající Villatorovi byl 26 z 54 (10 členů soudů, 7 děkanů a 9 

advokátů)122.  

CICIG se těchto voleb zúčastnila velmi aktivně, přísedíce na každém zasedání navrhovacích 

komisí a kongresu. Těsně po volbách tak mohla publikovat více než 100 stránkovou zprávu, 

detailně hodnotící působení navrhovacích komisí. Řada z jejích kritik byla v souladu z již 

dřívějšími výtkami guatemalských občanských společností. Jako nejzásadnější lze vypíchnout 

nárůst počtu děkanů právnických fakult ze 7 na 9 od posledních voleb (bez toho aby do té 

doby jediný student promoval či dokonce začal studium na nich), střet zájmů u 13 členů 

komisí, kteří zároveň kandidovali v té druhé123 nebo kritéria výběru kandidátů124.  

CICIG také reiterovala dlouhodobou kritiku k procesu občanských stížností na kandidáty125. 

Tento nástroj, kde po zveřejnění listu kandidátů navrhovacími komisemi má kdokoliv několik 

dnů na to podat stížnost proti jednotlivcům, byl sice formálně zaveden schváleným zákonem o 

navrhovacích komisích, ale reálně pořadí kandidátů vůbec neovlivnil.  

Zpráva CICIG však pouze nekritizovala práci komisí na základě zveřejněných informací, ale 

přinesla úplně nové skutečnosti díky vlastnímu vyšetřování. To odhalilo skupinu 15 členů 

justičních orgánů, kteří byli zapsáni mezi lety 2007 a 2008 na magisterské studium ve 

španělské Seville, za výrazné finanční podpory již zmíněného Roberta Villatora. 10 z nich 

v následujícím roce (2009) kandidovalo do Odvolacího soudu, 3 do Nejvyššího a 3 z nich se 

                                                           
2009. CICIG [online]. Informe, 2009 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: 

http://www.cicig.org/uploads/documents/informes/INFOR-TEMA_DOC02_20091101_ES.pdf 
122 La Corte Suprema de Justicia 2009: Los Magistrados no idóneos para representar Guatemala. CICIG [online]. 

2009 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: https://revistaindustria.com/2009/09/sep-09-guatemala-visible/ 
123 Nicméně tomu se podle mého názoru v současné konstelaci voleb do soudních orgánů země nelze vyhnout. 

Už v roce 2009 tvořilo navrhovací komisi do Odvolacích soudů 9 z celkových 13 nejvyšších soudců, což 

znamená, že pokud by chtěli více než 4 z nich být znovuzvoleni do některého vyššího soudního orgánu, nutně 

budou jak v jedné komisi komisaři, tak v druhé (nebo dokonce stejné) komisi kandidáty. 
124 V životopisech kandidátů jsou například akademické úspěchy často podložené tituly z pochybných institucí, 

subkomise přeskakují pohovory s uchazeči, bezúhonnost je kandidátům přiznána i přes desítky stížností k nim... 

Zdroj: PROCESO DE ELECCION DE MAGISTRADOS A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y 

CORTES DE APELACIONES Y OTROS TRIBUNALES COLEGIADOS DE IGUAL CATEGORIA AÑO 

2009. CICIG [online]. Informe, 2009 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: 

http://www.cicig.org/uploads/documents/informes/INFOR-TEMA_DOC02_20091101_ES.pdf 
125 Ibid. 
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staly členy navrhovacích komisí126. Zpráva ho zároveň obviňuje z podpory ilegální adopce, 

pašeráctví drog, podpory bývalých členů vojenských junt a politických stran127. Kromě toho 

CICIG odhalila koluzi v subkomisích, kde jedna z nich měla zajistit vysoké pozice na 

kandidátce komise pro spojence Villatora (díky vysokému hodnocení životopisu těchto 

uchazečů). 

Mezinárodní komise ve svých závěrech souhlasila s obecně sdíleným názorem, že spíše než 

na schopnosti se hledí na konexe kandidátů k vládním stranám a elitám země128. Hodnocení 

kandidátů slouží pouze jako (nízká) laťka, než skutečné měřítko kapacity a integrity 

uchazečů. Zákon o navrhovacích komisích, který byl poprvé ve volbách 2009 v platnosti, je 

na papíře dobrý, ale v praxi do procesu moc velké změny nepřinesl. Proto mezinárodní 

komise vyjadřuje své přání do dalších voleb situaci zlepšit, k čemuž jí vlastně i její mandát 

opravňuje, vzhledem k aktivitě CIACS v postavě Roberta Villatora  během voleb do 

navrhovacích komisí. Doporučení (a tedy i cíle CICIG do dalších voleb) se skládaly ze tří 

z výše uvedených 4 možných prostředků129, a jsou jimi nutnost ústavní reformy voleb do 

Nejvyššího a Odvolacího soudu, reforma norem kariérního postupu soudců, reforma zákona o 

navrhovacích komisích, větší zastoupení žen a mayského obyvatelstva v procesu130, to že 

kongres by ve své volbě měl zohlednit doporučení CICIG a Ústavního soudu a obyvatelé by 

měli upřít k volbám ještě větší pozornost. 

 

6.2. „Naming and shaming“ soudců jako hlavní strategie CICIG 

Největší zásah do procesu volby soudců přinesla CICIG až jako reakci na hlasování v 

kongresu. Ten v listopadu 2009 vybíral 13 Nejvyšších soudců ze seznamu 26, který mu 

předložila navrhovací komise. Ještě před tím Carlos Castresana zveřejnil silně medializovaný 

list 8 nominovaných kandidátů, které označil jako soudce podporující nepostihnutelnost131. To 

sice hlasování v zákonodárném orgánu země pozdrželo, ale poslanci nakonec stejně dosadili 

                                                           
126 Někteří kandidovali, jak je běžná praxe, do obou soudních komor zároveň. 
127 PROCESO DE ELECCION DE MAGISTRADOS A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y CORTES 

DE APELACIONES Y OTROS TRIBUNALES COLEGIADOS DE IGUAL CATEGORIA AÑO 

2009. CICIG [online]. Informe, 2009 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: 

http://www.cicig.org/uploads/documents/informes/INFOR-TEMA_DOC02_20091101_ES.pdf 
128 La Corte Suprema de Justicia 2009: Los Magistrados no idóneos para representar Guatemala. CICIG [online]. 

2009 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: https://revistaindustria.com/2009/09/sep-09-guatemala-visible/ 
129 Vyšetřování kandidátů, observace procesu a politický tlak. Chybí zmínka o legálních akcích.  
130 Navzdory doporučení a tlaku CICIG, byla zvolena do Nejvyššího soudu pouze 1 žena a 0 původních obyvatel 

Guatemaly. 
131 La Corte Suprema de Justicia 2009: Los Magistrados no idóneos para representar Guatemala. CICIG [online]. 

2009 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: https://revistaindustria.com/2009/09/sep-09-guatemala-visible/ 
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do Nejvyššího soudu 6 z 8 označených kandidátů, podle stranické dohody mezi nimi. Co však 

následovalo, byly velké společenské protesty a další tlak CICIG, který poslancům zaslal 

detailní rozbor toho, proč je proti některým zvolným kandidátům. Ti pod tlakem požadavkům 

ustoupili a v opakované volbě 3 z 6 jmenovaných soudců do nejvyššího justičního orgánu 

země nejmenovali. Ještě větší impakt pak měla CICIG ve volbě do Odvolacích soudců, kde 

z 20 označených kandidátů kongres nezvolil ani jednoho. 

Tato strategie „naming and shaming“ se ukázala jako nejúčinnější a CICIG ji v následujících 

letech použil ještě několikrát. Hned v následujících volbách, na generálního prokurátora, 

nejprve CICIG ocenila svůj silný vliv při procesu a na konečný list 6 kandidátů132, včetně 

některých skutečně kvalitních133, aby pak ihned po jmenování Conrada Reyese presidentem 

její vrchní komisař Castresana označil jeho volbu jako důvod své resignace134. Ústavní soud 

nakonec volbu anuloval, s odůvodněním, že navrhovací komise sestavila konečný list 

uchazečů za pouhých 15 minut a nemohla tedy dostatečně přihlédnout k jejich 

schopnostem135. V opakované volbě president Colom jmenoval Claudii Paz y Paz136. Až 

později Carlos Castresana odhalil podrobnosti svého rozhodnutí, kdy zveřejnil dokumenty a 

odposlechy vázající Reyese k bratrům Valdézovým137, kteří doufali, že po svém jmenování je 

Reyes zprostí viny (Dudley 2011: 67).  

Počínání Castresany se kromě úspěchů setkalo i s kritikou. Řada jím označených soudců 

netušila, proč byli CICIG označeni a stěžovali si, že není dodržována ani presumpce neviny 

ani právo na jejich obhajobu138. Chování mezinárodní komise označili jako obcházející platné 

zákony. Nejhlasitějším kritikem se stal Robert Villatoro, který CICIG obvinil, že slouží 

                                                           
132 Podobně jako u voleb do vyšších soudů, se k volbě generálního prokurátora schází navrhovací komise a 

předkládá presidentovi (místo kongresu) list 6 kandidátů, který jednoho z nich jmenuje. 
133 POSICIÓN DE CICIG SOBRE PROCESO DE SELECCIÓN DE FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Y JEFE DEL MP. CICIG [online]. 2010 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: https://www.cicig.org/comunicados-

2010-c/posicion-de-cicig-sobre-proceso-de-seleccion-de-fiscal-general-de-la-republica-y-jefe-del-mp/ 
134 Zdroj: Crisis in the Attorney General‘s Office in Guatemala. Lawyers Without Borders [online]. 2010 [cit. 

2019-04-30]. Dostupné z: https://www.asfcanada.ca/actions/blogue/crisis-in-the-attorney-general-s-office-in-

guatemala-june-11-update-from-volunteer-cooperant-keiran-gibbs/;  

Důležitějším důvodem však zřejmě byly stupňující se osobní útoky guatemalských elit, nespokojených s prací 

komisaře. 
135 Reyes, el fiscal general por un día, vuelve como magistrado a la CC. El Periódico [online]. 2018 [cit. 2019-

04-30]. Dostupné z: https://elperiodico.com.gt/nacion/2018/07/16/reyes-el-fiscal-general-por-un-dia-vuelve-

como-magistrado-a-la-cc/ 
136 Která se později ukázala jako naprosto neocenitelná pomoc CICIG v její činnosti. 
137 V té době čekající na soud, za to že najali vraha v případu Rosenberg. 
138 Castresana movió las aguas y despertó críticas en su contra, exigiendo pruebas. La Hora[online]. 2009 [cit. 

2019-04-30]. Dostupné z: https://lahora.gt/hemeroteca-lh/castresana-movio-las-aguas-y-desperto-criticas-en-su-

contra-exigiendo-pruebas/ 

https://www.cicig.org/comunicados-2010-c/posicion-de-cicig-sobre-proceso-de-seleccion-de-fiscal-general-de-la-republica-y-jefe-del-mp/
https://www.cicig.org/comunicados-2010-c/posicion-de-cicig-sobre-proceso-de-seleccion-de-fiscal-general-de-la-republica-y-jefe-del-mp/
https://www.asfcanada.ca/actions/blogue/crisis-in-the-attorney-general-s-office-in-guatemala-june-11-update-from-volunteer-cooperant-keiran-gibbs/
https://www.asfcanada.ca/actions/blogue/crisis-in-the-attorney-general-s-office-in-guatemala-june-11-update-from-volunteer-cooperant-keiran-gibbs/
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zájmům tradičních zemědělských elit (Gutiérrez 2011: 23). Naopak třeba americký ambasador 

přínos CICIG ke zkvalitnění soudnictví kvitoval. 

„Naming and shaming“ pokračovalo i během vedení následujícího vrchního komisaře 

Francisca Dall’Anense. Ve zprávě z roku 2012 CICIG označila 18 soudců podporujících 

nepostihnutelnost. Dva z nich se podle zprávy podíleli na krytí ringů ilegálních adopcí, další 

zasahovali v případu prezidenta Alfonse Portilla k jeho ochraně před spravedlností, včetně 2 

soudců, kteří ho zprostili viny139. Státní prokuratura se rozhodla zažádat o zbavení imunity 

pro 13 z nich u Nejvyššího soudu140, CICIG se přidal k 9 z těchto předběžných řízení jako 

spolužalobce141. Dopad byl, na rozdíl od předchozích zásahů CICIG, v tomto případě slabý. 

Jeden ze soudců zapojený do businessu ilegálních adopcí byl zbaven imunity a zatčen, druhý 

(advokát) pouze sankcionován cechem advokátů. Cech advokátů navíc suspendoval na 

několik let činnost jednoho svého dalšího označeného člena142. Všichni ostatní pokračovali a 

dodnes pokračují ve své kariéře bez postihu. 

Podobně pochybně skončila pro CICIG její snaha proti zvolení Remberta Ruize Barrientose 

na pozici šéfa instituce veřejného obhájce143. Ústavní soud sice na žádost CICIG zasáhl a 

volbu pozastavil144, Blanka Stalling, která ho nahradila, však byla kandidátem s nejnižším 

skóre a již dříve podezřelá z klientelismu145 a tedy čistě politická volba146. Remberto Ruiz 

navíc zůstal v orgánu na pozici tajemníka, a v když byla Blanka Stalling v roce 2014 zvolena 

do Nejvyššího soudu, tak ji na pozici nahradil147. 

 

                                                           
139 Los Jueces de la Impunidad. CICIG [online]. 2012 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: 

http://kpbs.media.clients.ellingtoncms.com/news/documents/2012/12/07/COM-093-20121129-DOC01-ES.pdf 
140 Fiscalía de Guatemala contra jueces corruptos. Confidencial [online]. 2013 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: 

https://confidencial.com.ni/archivos/articulo/9728/fiscalia-de-guatemala-contra-jueces-corruptos 
141 COMISIÓN SOLICITA ADHERIRSE A PETICIONES DE ANTEJUICIO CONTRA 

JUECES. CICIG [online]. 2013 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: https://www.cicig.org/comunicados-2013-

c/comision-solicita-adherirse-a-peticiones-de-antejuicio-contra-jueces/ 
142 Denuncian allanamiento ilegal del Ministerio Público y CICIG. CRN Noticias [online]. 2018 [cit. 2019-04-

30]. Dostupné z: https://crnnoticias.com/denuncian-allanamiento-ilegal-del-ministerio-publico-y-cicig/ 
143 Instituce vytvořená na základě mírových dohod k zajištění obhajoby osobám s nízkým příjmem. 
144 Queda en suspenso juramentación de Remberto Ruiz. La Hora [online]. 2010 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: 

https://lahora.gt/hemeroteca-lh/queda-en-suspenso-juramentacion-de-remberto-ruiz/ 
145 A o několik let později se díky tomu dostala do hledáčku CICIG. 
146 Stalling y Segura tenían las puntuaciones más bajas. Prensa Libre [online]. 2010 [cit. 2019-04-30]. Dostupné 

z: https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/stalling-segura-contraloria-defensa-publica-0-385761533/ 
147 La defensa pública penal en Guatemala. Prensa Libre [online]. 2015 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: 

https://www.prensalibre.com/hemeroteca/la-defensa-publica-penal-en-guatemala/ 
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6.3. Volby 2014 a přechod od „naming and shaming“ k legálním akcím 

Rok 2014 byl klíčovým pro budoucnost guatemalské justice. Nejen, že byly na programu 

volby do Nejvyššího a Odvolacího soudu, souběžně se volil i nový generální prokurátor a 

volební soud. Bohužel, přes přání CICIG v roce 2009 zkvalitnit a depolitizovat proces 

(vybírat kandidáty jen a pouze na základě jejich schopností), se toho během 5 let mnoho 

nezměnilo. Mohla za to i absence schválené legislativy (viz níže). 

O kontrolu soudů se tentokrát utkaly 3 síly – vládní strany vedené Partido Patriotista (PP), 

tradiční ekonomické elity a Roberto Lopéz Villatoro148. Ten již nehájil zájmy FRG a staré 

politické garnitury, ale měl zřejmě v plánu ovládnout soudní rozhodnutí, tak aby s nimi jako 

operátor mohl obchodovat149. Vládní síly měly převahu v soudních složkách navrhovacích 

komisí, Villatoro u advokátů a elity u děkanů (ale celkově tradiční elity opět vyšly jako 

nejslabší). Žádné ze stran se však nepodařilo získat většinu a byly nucené ke kompromisům. 

Do navrhovacích komisí se dostali 2 soudci150 dříve označení CICIG v jedné z jejích zpráv o 

nepostihnutelnosti, a 2 soudci v té době podezřelí z korupce151. Server Pro Justicia navíc 

označil minimálně dalších 5 členů komisí jako otevřeně spojených s nějakou 

osobou/zájmovou skupinou či v minulosti spojených s kontroverzním soudním 

rozhodnutím152. Střet zájmů od minulých voleb ještě narostl, kdy celkově 17 z 22 

navrhovacích komisařů (bez děkanů a rektora) bylo zvoleno v druhé komisi v souběžném 

procesu volby153. Již od počátku tak bylo zřejmé, že při volbě budou hrát roli jiné faktory než 

pouze schopnosti a integrita. 

Hodnocení uchazečů komisemi bylo stejně jako v roce 2009 nejasné a špatně odůvodněné, a 

z 75% se zaměřovalo pouze na délku profesní praxe uchazeče154. Pohovory s kandidáty trvaly 

                                                           
148 Procesos de Eleccion de Magistrados en Guatemala Y Honduras. Impunity Watch [online]. 2015 [cit. 2019-

04-30]. Dostupné z: https://www.impunitywatch.org/publications/procesos-de-eleccion-de-magistrados-en-

guatemala-y-honduras-1 
149 Ibid. 
150 Rofoldo Tánchez Merida a Fausto Corado Morán. 
151 Eddy Giovanni Orellana (který kvůli jejímu prokázání v roce 2017 sedí ve vazbě) a Carlos Rodimiro Lucero 

Paz (na začátku 2018 CICIG žádala o jeho zbavení imunity, ale Nejvyšší soud jí nevyhověl). 
152 Conformación de las comisiones de postulación para magistrados de la Corte Suprema de Justicia 2014-

2019. Movimiento Pro Justicia [online]. 2014 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: 

http://www.movimientoprojusticia.org.gt/images/Elecci%C3%B3n%20de%20representantes%20CA%202014.p

df 
153 Procesos de Eleccion de Magistrados en Guatemala Y Honduras. Impunity Watch [online]. 2015 [cit. 2019-

04-30]. Dostupné z: https://www.impunitywatch.org/publications/procesos-de-eleccion-de-magistrados-en-

guatemala-y-honduras-1 
154 Po tlaku nevládních organizacích Ústavní soud přikázal test upravit, nicméně změny byly spíše kosmetické. 

Zdroj: Procesos 2014: Comisiones de Postulación Elección de Magistrados. Movimiento Pro Justicia [online]. 

2014 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: 
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jen několik minut, a to pouze s těmi do Nejvyššího soudu. Čas na stížnosti občanů byl 

zkrácen155. Veškerá kritéria hodnocení se tím pádem staly pouze formalitou, což umožnilo 

navrhovacím komisím vybrat v podstatě jakýkoliv list kandidátů. Výsledky o tom svědčily – u 

volby do Odvolacích soudů bylo celkově 28 kandidátů se skóre vyšším než 75%156 

vyloučeno, zatímco 54 uchazečů se skóre pod 50% bylo zvoleno157. 

Občanská společnost se zapojila do procesu voleb ještě aktivněji než v roce 2009 a zaslala 

celkem 22 stížností k Ústavnímu soudu proti jejich průběhu. Ten sice zareagoval pozdržením 

volby o 1 měsíc, ale nakonec shledal všechny jako bezpředmětná158. Konstatoval, že se jedná 

o stejné výtky jako u minulých voleb a k jejich nápravě by byla potřeba legislativní 

reforma159. 

Role CICIG byla tentokrát patrná již v době před volbami. Nejprve vydala spolu s OSN 

prohlášení, kde žádá o objektivní a transparentní volby na pozice vyšších soudců a 

generálního prokurátora160, aby pak společně s nevládními organizacemi předložila 

navrhovacím komisím příručku osvědčených postupů161, která reagovala na nedostatky 

z minulých voleb a jejíž snaha byla přimět navrhovací komise k volbě těch nejschopnějších 

kandidátů transparentní cestou. Ty sice CICIG poděkovaly a přislíbily následovat příručku, 

ale jak již bylo zmíněno výše, v praxi jí ignorovaly. Také u voleb na generálního 

prokurátora162 CICIG navrhla na žádost komise plán práce a dodala informace o některých 

                                                           
http://www.movimientoprojusticia.org.gt/images/An%C3%A1lisis%20caracter%C3%ADsticas%20postuladoras

-21%20julio%2020141.pdf 
155 Conformación de las comisiones de postulación para magistrados de la Corte Suprema de Justicia 2014-

2019. Movimiento Pro Justicia [online]. 2014 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: 

http://www.movimientoprojusticia.org.gt/images/Elecci%C3%B3n%20de%20representantes%20CA%202014.p

df 
156 Skóre kandidáta vychází z jeho délky praxe, akademických úspěchů, bezúhonnosti a podpory vlády zákona. 
157Conformación de las comisiones de postulación para magistrados de la Corte Suprema de Justicia 2014-

2019. Movimiento Pro Justicia [online]. 2014 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: 

http://www.movimientoprojusticia.org.gt/images/Elecci%C3%B3n%20de%20representantes%20CA%202014.p

df 
158 Procesos de Eleccion de Magistrados en Guatemala Y Honduras. Impunity Watch [online]. 2015 [cit. 2019-

04-30]. Dostupné z: https://www.impunitywatch.org/publications/procesos-de-eleccion-de-magistrados-en-

guatemala-y-honduras-1 
159 PREOCUPACIÓN POR VICIOS EN PROCESOS DE ELECCIÓN. CICIG [online]. 2014 [cit. 2019-04-30]. 

Dostupné z: https://www.cicig.org/noticias-2014/preocupacion-por-vicios-en-procesos-de-eleccion/ 
160 COMUNICADO DE PRENSA CONJUNTO CICIG-SISTEMA NACIONES UNIDAS. CICIG [online]. 

2014 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: https://www.cicig.org/comunicados-2014-c/comunicado-de-prensa-

conjunto-cicig-sistema-naciones-unidas/ 
161 GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS ÉTICAS Y PROCEDIMENTALES PARA 

POSTULADORAS. CICIG [online]. 2014 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: https://www.cicig.org/noticias-

2014/guia-de-buenas-practicas-eticas-y-procedimentales-para-postuladoras/ 
162 Který je pro dobré fungování CICIG naprosto klíčovou osobou. 
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kandidátech. Mezinárodní komise tak byla integrována do procesu a alespoň navenek byla její 

doporučení brána s velkou váhou. 

Avšak bylo to znovu až po volbě v kongresu, kdy CICIG nejsilněji zasáhla do justičního 

systému Guatemaly. Pouze den poté co byla Claudia Escobar zvolená soudkyní Odvolacího 

soudu, na svou funkci resignovala a předala CICIG nahrávky rozhovorů s Gudy Riverou 

(poslancem za stranu PP), které objasňovaly koluzi mezi politiky a soudci163. V nich byla 

ukryta snaha zástupců PP ovlivnit rozhodnutí soudců Odvolacího soudu v jejich prospěch 

v případu suspendování Roxany Baldetti ve volbách 2014, výměnou za jejich znovuzvolení na 

pozice Odvolacích soudců. Claudia Escobar nabídku odmítla, ale při rozhovoru s kolegy 

zjistila, že byli také osloveni Gudy Riverou a Odvolací soud tak nakonec rozhodl ve prospěch 

PP (kolegové Claudie Escobar se rozhodli nabídku Gudy Rivery přijmout). Když byla 

k jejímu překvapení, i přes své negativní rozhodnutí, znovuzvolena, rozhodla se s celou 

záležitostí vyjít na veřejnost. 

Ústavní soud byl nucený po tlaku veřejnosti volbu pozastavit, ale nakonec v kontroverzním 

rozhodnutí veškeré stížnosti proti ní zamítl. Claudii Escobar podpořili kromě veřejnosti i 

Meziamerická komise pro lidská práva a někteří soudci164. Ti pak byli jako retribuce 

vystaveni arbitrárním přesunům, za kterými měla stát Nejvyšší soudkyně Blanka Stalling165. 

CICIG tentokrát pouze nejmenovala osoby zapletené do skandálu „výměny postů za 

protislužbu“ PP, ale vyvinula tlak na zbavení jejich imunity a trestní stíhání. Žádost CICIG o 

zbavení imunity Gudy Rivery byla sice Ústavním soudem v roce 2015 zamítnuta, ale po 

vypršení jeho mandátu v tom samém roce byl zadržen a o rok později i odsouzen na 13 let166. 

Blanka Stalling byla parlamentem zbavena imunity a v roce 2017 postavena před soud. Kauza 

však zasáhla i úplně nejvyšší představitele vládní strany, a posílila veřejné protesty proti 

Roxaně Baldetti a Ottovi Peréz Molinovi v kauze „La Línea“ (kterou se budu detailněji 

zabývat v jedné z dalších kapitol). Soudci Nejvyššího soudu jako Vladimir Aguinar nebo 

                                                           
163 Escobar: La jueza del CV (casi) perfecto le dijo que no a Baldetti y quiere ser Fiscal. Nomada[online]. 2018 

[cit. 2019-04-30]. Dostupné z: https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/escobar-la-jueza-del-cv-casi-perfecto-

le-dijo-que-no-a-baldetti-y-quiere-ser-fiscal/ 
164 Guatemalan Judges Reportedly Facing Retaliation for Judicial Independence. International Justice 

Monitor [online]. 2015 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: https://www.ijmonitor.org/2015/03/guatemalan-judges-

reportedly-facing-retaliation-for-judicial-independence/ 
165 Jueza Erika Aifán denuncia intereses espurios en acción de CSJ que ordenó su traslado. Movimiento Pro 

Justicia [online]. 2015 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: http://www.movimientoprojusticia.org.gt/images/MPJ-

Bolet%C3%ADn%2004-2015.pdf 
166 Gudy Rivera, expresidente del Congreso, irá 13 años a la cárcel, confirma tribunal. Prensa Libre [online]. 

2018 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/gudy-rivera-expresidente-

del-congreso-ira-13-aos-a-la-carcel-confirma-tribunal/ 
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Douglas Charchal, implikovaní v případech korupce, byli také označeni jako napojení na 

vládní strany PP a LIDER ve volbách 2014 (a zvoleni do svých funkcí díky této podpoře)167. 

Po zbavení jejich imunity parlamentem a tlaku občanské společnosti, společně s Blankou 

Stalling, resignovali na své funkce. 

Žaloby CICIG nezasáhly však pouze osoby napojené na PP, ale dotkly se výrazně i Lópeze 

Villatora. V roce 2016 byl obviněn člen navrhovací komise Orellan Donis, že výměnou za byt 

hlasoval podle jeho přání168. Poměrně rychle byl zbaven imunity a v současnosti s ním 

probíhá soudní řízení169. Na začátku roku 2017 byl zadržen i samotný López Villatoro, 

v případu paralelních navrhovacích komisí, kde byl obviněný na základě obcházení principu 

transparentnosti voleb soudců, podplácení a snahy o ovlivňování navrhovacích komisí. CICIG 

v obou případech (do velké míry propojených) hrála při vyšetřování klíčovou roli a společně 

s generálním prokurátorem je v roli žalobce. Je otázkou, zda důkazy, která mezinárodní 

komise proti Villatorovi prezentovala, budou stačit k jeho odsouzení, vzhledem k tomu, že 

lobbování jako takové protizákonné není170, nicméně na konci roku 2018 soud shledal žalobu 

jako přípustnou k jejímu postavení před soud171. 

Změna strategie CICIG v jejím boji za zlepšení procesu volby soudců byla umožněna 

zákonem proti korupci z roku 2012, který zjednodušil proces zbavování imunity. Velkou roli 

hrála určitě i postava hlavního komisaře, Ivána Velázqueze a generální prokurátorky Thelmy 

Aldany, jejichž přínos jsem analyzoval v úvodu své práce. Situace po volbách 2014 ukázala 

na silnější roli mezinárodní komise v Guatemale, stejně tak jako na legální a legitimní způsob 

jak bojovat proti CIACS v justičních orgánech země. CICIG se tím podařilo odpovědět na 

kritiku postupů Castresany, které byly označovány jako obcházející ústavu a platný soudní 

řád. Strategie „naming a shaming“ ve velké míře přepustila místo legálním akcím. 

                                                           
167 Los buenos jueces no deben apañar a quienes han vendido justicia y traficado impunidad. Movimiento Pro 

Justicia [online]. 2016 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: 

http://www.movimientoprojusticia.org.gt/images/MPJ%20-Bolet%C3%ADn%2002-2016.pdf 
168 MP y CICIG presentan solicitudes de antejuicios contra dos magistrados del Organismo 

Judicial. CICIG [online]. 2017 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: https://www.cicig.org/comunicados-2017-c/mp-y-

cicig-presentan-solicitudes-de-antejuicios-contra-dos-magistrados-del-organismo-judicial/ 
169 CSJ tramita antejuicio contra jueza Erika Aifán presentado por magistrado Eddy Orellana. Prensa 

Libre [online]. 2018 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/csj-tramita-

antejuicio-contra-jueza-ericka-aifan-promovido-por-el-magistrado-eddy-orellana/ 
170 Nicméně situace se změnila od voleb 2009 zákonem proti korupci z roku 2012. López Villatoro je tak v jiné 

pozici než minule a jeho činy se dají kvalifikovat jako protizákonné (zatímco v roce 2009 ani „tráfico de 

influencias“, natož lobování protizákonné nebyly). 
171 A juicio Roberto López Villatoro y otros dos sindicados del caso comisiones paralelas. CICIG[online]. 2018 

[cit. 2019-04-30]. Dostupné z: https://www.cicig.org/casos/a-juicio-roberto-lopez-villatoro-y-otros-dos-

sindicados/ 
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6.4. Legislativní a ústavní reformy volby soudců 

Již výše zmíněný zákon proti korupci z roku 2012 byl jedním z největších úspěchů CICIG na 

půdě kongresu. Mezinárodní komise se od roku 2009 snažila prosadit reformu, která by 

kodifikovala delikty často spojené s funkcí ve veřejném úřadě, a společně s nátlakem 

nevládních organizací toho o několik let později dosáhla. Zákon proti korupci je v podstatě 

kombinací několika různých iniciativ o nezákonném obohacování, výměny protislužby za 

post a osoby zprostředkovatele172. Poprvé tak kriminalizuje zločiny spojené s korupcí ve 

veřejných funkcích, konkrétně aktivní a pasivní uplácení, výběr provizí, tajné schůzky, 

zpronevěru, zprostředkování a výměnu protislužby za post173. Navíc zavádí mimořádné tresty 

pro osoby dopouštějící se deliktů na základě jejich pozice ve státní správě, či pokud jde o 

delikt přímo proti státním zájmům (Velasco 2012: 18). Tento zákon pomohl při následných 

volbách do vyšších soudů v roce 2014 CICIG stíhat soudce za činy konkrétně definované 

v trestním řádu. 

Co se však CICIG nepodařilo zreformovat, jsou články ústavy upravující proces volby 

soudců, ani zákon o navrhovacích komisích z roku 2009, přesto, že již během prohlášení u 

příležitosti prvního prodloužení mandátu CICIG o to vrchní komisař Castresana žádal. 

Naopak, zákon o navrhovacích komisích se dostal před volbami 2014 pod tlak. Obě dvě 

stížnosti, které byly podané k Ústavnímu soudu, odkazovaly na články ústavy, které požadují, 

aby navrhovací komise zvolila ty nejlepší kandidáty. Jeden ze stěžovatelů viděl kontradikci 

v článku 12, který definuje kritéria, jako jsou studijní výsledky uchazečů, které určují jejich 

skóre ve standardizovaném testu174. Druhý zase protestoval proti článku 17, který zakazuje 

kandidaturu příbuzným navrhovacích komisařů. Ústavní soud sice po chvíli váhání a nejistoty 

vyhodnotil obě stížnosti jako bezpředmětné, tato epizoda však ještě více upozornila na nutnou 

reformu ústavy. 

Tu mezinárodní komise ve spolupráci s NGO Pro Justicia175, ministerstvem spravedlnosti, 

ombudsmanem a OSN připravila v roce 2015 v rámci stabilizace soudní kariéry. Návrh 

                                                           
172 SAMAYOA, Oswaldo. La novela se llame Ley contra la Corrupción. Plaza Pública [online]. 2017 [cit. 2019-

04-30]. Dostupné z: https://www.plazapublica.com.gt/content/la-novela-se-llama-ley-contra-la-corrupcion; 

Zprostředkovatel ve smyslu spojování osob u moci se zájemci o jejich služby. 
173 Congreso aprueba ley contra la corrupción. Prensa Libre [online]. 2012 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: 

https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/jefes-bloques-acuerdan-aprobar-anticorrupcion_0_801519991-

html/ 
174 Posturas encontradas y preocupación por Ley de Comisiones de Postulación. La Hora [online]. 2014 [cit. 

2019-04-30]. Dostupné z: https://lahora.gt/hemeroteca-lh/posturas-encontradas-y-preocupacion-por-ley-de-

comisiones-de-postulacion/ 
175Již několikrát zmíněná organizace je uskupením zastřešující mnoho občanských iniciativ a nevládních 

organizací Guatemaly, aktivně sledující stav soudů v zemi, podávající stížnosti před ústavní soud a vytvářející 

https://www.plazapublica.com.gt/content/la-novela-se-llama-ley-contra-la-corrupcion
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počítal se zřízením tradičních soudů pro mayské obyvatelstvo, nezávislou Radou pro soudní 

kariéru, postupem v rámci soudní kariéry až na místo Nejvyššího soudce (místo současných 

navrhovacích komisí), prodloužení mandátu soudce z 5 na 12 let, stejně tak jako prodloužení 

mandátu Ústavního soudce a generálního prokurátora176. Tyto a další změny měly přinést 

soudcům jistotu, že nebudou svévolně ve funcích nahrazováni a pokud budou odvádět kvalitní 

práci, tak mají zajištěný kariérní postup. Návrh přišel zřejmě jako reakce na aféry spojené 

s volbami 2014 a také odvetnými opatřeními Nejvyššího soudu proti Claudii Escobar a 

soudcům, kteří ji podpořili.  

Kongres Guatemaly zákon o soudní kariéře na přelomu let 2016/2017 skutečně schválil177, 

nicméně jeho úprava se navrhované reformě CICIG příliš nepodobala. Pouze garantoval 

nezávislost Radě pro soudní kariéru tím, že již nepodléhá Nejvyššímu soudu a její zástupci 

jsou ve funkci trvale a některé kosmetické úpravy, jako je odebrání platu soudcům, kteří jsou 

Radou vyšetřováni178. Naopak ústavní reformu, o které se několik let mluvilo, v polovině roku 

2017 úplně zabrzdil179. 

V dalších oblastech měla aktivita CICIG ohlas daleko větší, jako v jejích iniciativách pro 

zavedení nových způsobů vyšetřování či inovacích v soudním řízení. Povedlo se jí prosadit 

nový zákon na ochranu svědků, snížení trestů pro spolupracující obžalované (kolaboranty), o 

držení střelných zbraní, o zabavení ilegálně nabytého zboží, zavedení zvláštních soudů 

s vysokým rizikem a mnoho dalších180. Bohužel, nějakou výraznější reformu pro volby do 

soudních orgánů se dosud mezinárodní komisi v Guatemale prosadit nepodařilo. 

 

                                                           
nátlak na parlament ke schválení potřebných reforem. Je vedená nadací Heleny Mack, která se mezi občany 

země těší velkého respektu. 
176 PROPUESTA PARA LA DISCUSIÓN PRESENTADA POR LOS ORGANISMOS EJECUTIVO, 

LEGISLATIVO Y JUDICIAL REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE 

GUATEMALA EN MATERIA DE JUSTICIA. Diálogo Nacional: Hacia la reforma en Guatemala [online]. 

2016 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: http://www.movimientoprojusticia.org.gt/images/Reforma-Constitucional-

Documento-Base-250416.pdf 
177 Ne tedy jako ústavní změnu, ale pouze zákon. 
178 ASPECTOS CLAVE SOBRE LA INICIATIVA 4983 REFORMAS A LA LEY DE LA CARRERA 

JUDICIAL DECRETO 41-99 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. CICIG [online]. 2017 [cit. 2019-04-30]. 

Dostupné z: http://www.cicig.co/uploads/documents/2017/05_Aspectos_Clave_Iniciativa_4983.pdf 
179 Congreso abandona interés por reformar el sector Justicia. Prensa Libre [online]. 2017 [cit. 2019-04-30]. 

Dostupné z: https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/congreso-abandona-interes-por-reformar-el-sector-

justicia/ 
180 Estado de las reformas promovidas por la CICIG en materia legislativa Guatemala. CICIG [online]. 2015 [cit. 

2019-04-30]. Dostupné z: 

http://www.cicig.co/uploads/documents/2017/05_Aspectos_Clave_Iniciativa_4983.pdf 
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6.5. Stav justice v Guatemale s výhledem k volbám do vyšších soudů 2019 

S blížícími se letošními volbami, je na místě analýza toho, jak CICIG během svého 

desetiletého působení jejich proces ovlivnila a co od nich lze nyní očekávat. Je nutno znovu 

podotknout, že se nepodařila prosadit nějaká reforma ústavy či zákona o navrhovacích 

komisích, která by jejich fungování (od voleb 2009) zásadně změnila. CICIG sice ze začátku 

proces volby soudců na papíře chválila, v praxi se ale během dvou následujících voleb 

ukázala jeho nedostatečnost. Volba komisařů je silně zpolitizovaná (kampaně uskupení 

připomínajících strany mezi soudci a advokáty), a i když hlavní postava Lópeze Villatora byla 

ze hry odstraněna, vládní strany zřejmě nadále budou proces silně ovlivňovat. To je důležité 

s ohledem na oddělení 3 mocí v zemi a nezávislost celé justice. 

Dalším problémem je neustálé narůstání počtu děkanů právnických fakult, jejichž počet 

určuje velikost komisí. Pro volby v roce 2019 jich zřejmě bude 12, což je jen o jednoho méně 

než počet Nejvyšších soudců. To, že se musí (až na jednoho) všichni Nejvyšší soudci účastnit 

procesu voleb způsobuje střet zájmů, protože ti nemají jinou možnost jak pokračovat v kariéře 

soudce druhé a vyšší instance, než se zároveň účastnit voleb, ve kterých sami rozhodují (i 

když v druhé komisi). Nově založené právnické fakulty navíc ve většině případů mají méně 

než 10 studentů a jejich vznik je čistě účelový. 

Samotný proces volby je sice podle zákona objektivní a transparentní, v praxi lze však řadu 

věcí lehce obejít. Protože se komise schází pouze na 5 týdnů, běžnou taktikou některých 

komisařů je prosté zdržování181. Díky častým přestávkám a odkladům pak nezbývá čas na 

podrobnější pohovory s kandidáty a stížnosti veřejnosti a tím pádem je konečné rozhodování 

pro komisaře otevřenější182. Pořadí uchazečů183 je v konečném hlasování pro list kandidátů 

často ignorováno, stejně jako pochybná integrita kandidátů. 

Razie CICIG proti vedení strany PP po zveřejnění dokumentů odhalujících jejího ovlivňování 

voleb v roce 2014 způsobila, že soudci zvolení na základě spolupráce s PP po volbách 

udržovali nízký profil a alespoň předstírali spolupráci v boji proti nepostihnutelnosti184. Na 

                                                           
181 PROCESO DE ELECCION DE MAGISTRADOS A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y CORTES 

DE APELACIONES Y OTROS TRIBUNALES COLEGIADOS DE IGUAL CATEGORIA AÑO 

2009. CICIG [online]. Informe, 2009 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: 

http://www.cicig.org/uploads/documents/informes/INFOR-TEMA_DOC02_20091101_ES.pdf 
182 Mohou hlasovat podle svého uvážení, bez toho aby ho byli nuceni složitě obhajovat. 
183 Na základě doby praxe, akademických úspěchů, podpory vlády zákona a bezúhonnosti. 
184Vladimir Osmán Aguilar Guerra enfrenta arraigo y denuncias penales por Caso TCQ. Movimiento Pro 

Justicia [online]. 2016 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: 

http://www.movimientoprojusticia.org.gt/images/La%20ca%C3%ADda%20del%20magistrado%20Vladimir%2

0Aguilar.pdf 
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druhou stranu, z jejich strany nepřišla ani žádná iniciativa nutné reformy, včetně odmítnutí 

větší role pro Radu o soudní kariéře. V procesu voleb soudců tak byl zachován status quo. 

V úvodu této kapitoly jsem zmínil 4 strategie, pomocí kterých CICIG vyvíjela tlak na státní 

instituce. Je zde vidět jasný vývoj, při kterém přešla od neformálního označování soudců (v 

době vedení Castresany) k formálním procesům skrze soudní systém země. Přes některé 

kritiky správnosti prvního postupu, je nutné podotknout, že oba byly účinné. Nicméně, jak je 

v případu Lópeze Villatora vidět, to že ho po volbách v roce 2009 CICIG označila za jeden 

z hlavních (nekalých) vlivů v navrhovacích komisích k jeho zastavení nestačilo. Až s pomocí 

legálních akcí po volbách 2014 se CICIG podařilo zasáhnout ty skutečně nejvýše postavené 

(Rivera, Villatoro, Stalling). Politický tlak sice komise vyvíjela, ale ten nepřinesl příliš 

výsledků (v podobě legislativních změn). Konečně, o observaci procesu se staraly spíše 

domácí nevládní organizace. Z toho vyplývá, že CICIG měla (a stále má) v době svého 

působení poměrně zásadní vliv na proces volby soudců, ale není jisté, jak trvalé se její 

fungování ukáže po vypršení mandátu185. Hodně bude záviset na tom, zda státní instituce 

Guatemaly budou nadále naslouchat kritickým hlasům ze stran občanských organizací, bez 

toho aby za nimi stála silná mezinárodní organizace. Samozřejmě CICIG si je vědomá toho, 

že její odchod by mohl znamenat krok zpět ve snaze zlepšit proces volby vyšších soudců. 

Možná i proto v posledních letech uspořádala společně s významnými představiteli justice 

sérii přednášek v 6 regionech Guatemaly, na kterých upozorňovala na důležitost reformy 

ústavy a zákona o navrhovacích komisích186. Během fóra university USAC, vrchní komisař 

Velazquez jako řečník, zase podpořil roli universit v procesu volby soudců187. 

V porovnání s minulými dvěma volbami, osobně u těch letošních neočekávám velké změny. 

Po velkých kauzách, které zemí v posledních letech otřásly, by mohlo být méně snahy o 

ovlivňování rozhodnutí navrhovacích komisařů. Nicméně je také otázkou, zde někdo nahradí 

rozsáhlou síť Lópeze Villatora. Pokud ne, otevírá se prostor pro zásadní vliv velkých vládních 

stran, které se dříve dostávaly do patové situace právě s ním. Velice pravděpodobný odchod 

CICIG ještě před volbami, by mohl tyto strany povzbudit ke snaze získat klíčový vliv, 

vzhledem k tomu, že jejich kampaně u členů navrhovacích komisí by byly hůře prokazatelné. 

                                                           
185 Pravděpodobně ještě před letošními volbami. 
186 DIÁLOGO REGIONAL EN PETÉN. CICIG [online]. 2016 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: 

https://www.cicig.org/comunicados-2016-c/dialogo-regional-en-peten/ 
187 La USAC en las Comisiones de Postulación: ¿si o no?. CICIG [online]. 2016 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: 

https://www.cicig.org/foros_eventos/la-usac-en-las-comisiones-de-postulacion-si-o-no/ 
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Výsledek nadcházejících voleb nám velmi napoví v otázce toto, jak bude soudní systém 

vypadat po definitivním odchodu mezinárodní komise ze země. 

 

7. Případ: Alfonso Portillo 

Případ zpronevěry a praní peněz bývalého prezidenta Alfonsa Portilla (2000 – 2004) je velmi 

komplikovaný, a tak jak to bývá v Guatemale zvykem, v některých fázích až neuvěřitelný. 

Překlenuje více než 10 let, je do něj zapojených mnoho spolupachatelů a v některé své fázi 

byl představen před soudem z celkově 5 zemí. Celý proces začal už asi 6 let před příchodem 

CICIG do Guatemaly, ale během té doby nedošlo k zásadnímu průlomu a již se zdálo, že 

nakonec k ničemu nedospěje188. Mezinárodní komise však v roce 2008 začala úzce 

spolupracovat s úřadem prokurátora a společně s nátlakem USA (žádost o extradici) se 

podařilo na začátku roku 2011 zahájit hlavní líčení s bývalým prezidentem. Přestože se zdálo, 

že shromážděné důkazy povedou k jeho odsouzení, porota ho nakonec shledala nevinným. 

Extradici do Spojených Států však obhajoba zabránit nedokázala a Portillo se na konci roku 

2014 doznal před soudem v New Yorku ke zločinu praní peněz. Odsouzený byl na 70 měsíců 

a pokutě 2.5 milionu dolarů. Protože mu však byla do trestu uznaná vazba v Guatemale, již 

v únoru 2015 byl zpátky ve své vlasti. Dodnes se silně zapojuje do veřejného dění a plánuje 

letos vést kandidátku své strany do parlamentu. 

 

7.1. Delikty v úřadu prezidenta 

Alfonso Portillo byl v USA a Guatemale obviněn ze dvou různých, ale úzce propojených 

zločinů. Domácí soud prezidenta stíhal pro zpronevěru a zahraniční pro praní špinavých 

peněz. Dnes již díky důkazům předloženým u soudů víme, jakým způsobem byly delikty 

spáchané. 

Zpronevěry státních peněz se Portillo a jeho spolupachatelé dopustili v roce 2001, kdy 

tehdejší prezident nejprve schválil vládním nařízením přesun částky asi 360 milionů korun na 

účet ministerstva obrany a jeho ministři Eduardo Arévalo Lacs a Manuel Maza Castellanos 

                                                           
188 Tak jako třeba v případu prezidenta Jorge Serrana. V té době bylo těžko představitelné, že by někdo tak 

významný, jako je bývalý prezident země mohl být odsouzen. 
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pak v podobě dvou šeků tuto částku vybrali v Bance Guatemaly189. Tento výběr byl proveden 

pod záminkou armádního tajemství, tak aby nepodléhal žádné kontrole. Tu samou noc pak 

poradci Portilla a bývalí generálové Salán Sánchez a Rojas Mendés190 peníze převezli do 

banky Crédito Hipotecario Nacional, kde uložili ve třech instancích obnos asi 90 milionů 

korun na účet Portilla či jeho příbuzných191. 

Tyto a další peníze pak putovaly skrze mexické a americké banky na účty exmanželky a dcery 

Portilla v Evropě schované pod záštitou fiktivních středoamerických ropných společností. 

Kromě státního rozpočtu si Portillo přivlastnil také 5 dotací z Tchaj-wanu, určených na 

vybavení knihovny, ale ve skutečnosti sloužící jako úplatek k udržení plných diplomatických 

vztahů192. Právě za praní těchto peněz byl v USA Portillo nakonec odsouzen. 

I přesto, že se Portillo během svého mandátu pravděpodobně dopustil více zločinů, žalobcům 

se povedlo prokázat pouze ony dva. Problémem bylo mimo jiné i velmi diskreční vedení 

armády, která v té době ještě nepodléhala ve svém vnitřním fungování téměř žádné civilní 

kontrole, čehož mohla Portillova garnitura využít k zahalení své kriminální činnosti. Není tak 

náhodu, že peníze státního rozpočtu šly na soukromé účty právě přes ten armádní. 

 

7.2. Případ Portillo před příchodem CICIG 

První stopy v případu Portillo se objevily již v roce 2002, poté co panamský novinář Rolando 

Rodríguez odhalil v novinách Diario Siglo XXI spojení mezi panamskými účty a prezidentem 

Portillem (a jeho nejbližšími spolupracovníky). Ti si v panamských bankách otevřeli účty, na 

které byly měsíčně ukládány skrze konta v USA až milionové částky, pocházející z fiktivních 

ropných společností. Rodríguez vyjádřil podezření, že tyto peníze pocházejí z guatemalského 

rozpočtu193. 

                                                           
189 Ex presidente de Guatemala D. Alfonso Portillo enfrenta a la justicia fue extraditado de México el 7 de 

octubre del 2008. Segurpricat [online]. 2011 [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: 

https://www.segurpricat.com/2016/04/ex-presidente-de-guatemala-d-alfonso.html 
190 Příslušící do skupiny La Cofadría, vedené Ortegou Menaldem, u kterého se však nikdy spojení prokázat 

nepodařilo. 
191 Ex presidente de Guatemala D. Alfonso Portillo enfrenta a la justicia fue extraditado de México el 7 de 

octubre del 2008. Segurpricat [online]. 2011 [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: 

https://www.segurpricat.com/2016/04/ex-presidente-de-guatemala-d-alfonso.html 
192 ELÍAS, José. Portillo, expresidente guatemalteco, se declara culpable de corrupción. El País [online]. 2014 

[cit. 2019-04-16]. Dostupné z: https://elpais.com/internacional/2014/03/19/actualidad/1395183701_273993.html 
193 https://docplayer.es/6922154-La-conexion-panama-un-caso-de-cooperacion-periodistica-rolando-rodriguez-

b.html 
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Prokurátorka Karen Fischer sice zahájila vyšetřování, ale již v srpnu 2002 ho uzavřela pro 

nedostatek důkazů. Protože však následovala další obvinění, v prosinci 2002 požádala 

panamské autority o spolupráci194. Nicméně již v březnu dalšího roku resignuje a utíká ze 

země, kvůli údajnému tlaku generálního prokurátora na zastavení vyšetřování a anonymním 

výhružkám (Peacock a Beltrán 2003: 41). Její nástupkyně vydrží v pozici jen několik měsíců, 

než pro údajnou sabotáž z její vlastní instituce (úřadu generálního prokurátora) resignuje 

rovněž. Ta vytvořila speciální, paralelní komisi, která doporučila zastavit vyšetřování, 

z důvodu imunity prezidenta a absence jeho účtů v Panamě195 (ve skutečnosti vedených skrze 

fiktivní společnosti). Bylo jasné, že prezidentem volený generální prokurátor nepřipustí žádné 

vyšetřování proti jemu či jeho blízkým. 

Nový impuls případ dostává na začátku roku 2004, kdy USA otevírá vyšetřování proti 

Portillovi v otázce praní peněz196. Konec mandátu Portilla a větší spolupráce panamské strany 

posouvá také vyšetřování v Guatemale. Nejvyšší soud, jen několik dnů po dovršení mandátu 

prezidenta, povoluje generálnímu prokurátorovi zjistit možné spojení panamských účtů s 

akciovými společnostmi napojenými na Portilla197. Ten však mezitím utíká do Mexika198.  

V květnu 2004 Guatemala zahajuje proces žádosti o extradici. Ta je zřejmě spojená s 

odhalením prvního přímého důkazu (výpověď svědka zaslaná panamským prokurátorem), 

který dokazuje spojení Portilla s právníky a firmami v Panamě199. I přes žádost prokurátora o 

rozšíření zločinů je Portillo nakonec obviněný pouze z přesunu asi 360 milionů korun na 

ministerstvo obrany, které posléze zmizely200. I o mnoho let později, když se proces dostane 

                                                           
194 INFORME GLOBAL DE LA CORRUPCIÓN 2004: CORRUPCIÓN POLÍTICA. Transparency 

International [online]. 2004 [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: 

https://www.transparency.org/whatwedo/publication/informe_global_de_la_corrupcion_2004_corrupcion_politi

ca 
195 INFORME GLOBAL DE LA CORRUPCIÓN 2004: CORRUPCIÓN POLÍTICA. Transparency 

International [online]. 2004 [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: 

https://www.transparency.org/whatwedo/publication/informe_global_de_la_corrupcion_2004_corrupcion_politi

ca 
196 Investigan a Portillo por lavado de dinero. Elsalvador.com [online]. 2004 [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: 

http://archivo.elsalvador.com/noticias/2004/01/11/internacionales/int1.asp 
197 Autorizan investigar la „conexión Panamá“. La Prensa [online]. 2004 [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: 

https://impresa.prensa.com/Autorizan-investigar-conexion-Panama_0_1098640294.html 
198 Mexico Authorizes Portillo's Extradition. Washington Post [online]. 2006 [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/10/31/AR2006103101447.html 
199 Investigan a Portillo por lavado de dinero. Elsalvador.com [online]. 2004 [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: 

http://archivo.elsalvador.com/noticias/2004/01/11/internacionales/int1.asp 
200 México autoriza extradición de expresidente Portillo. La Nación [online]. 2006 [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: 

https://www.nacion.com/el-mundo/mexico-autoriza-extradicion-de-expresidente-

portillo/V5LDOS53OJCMZHGO73GHDAIGCE/story/ 
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před hlavní líčení, je guatemalský prezident obžalovaný pouze v této záležitosti. Podstata (a 

hlavní obrysy) jeho obvinění tak předcházela vyšetřování CICIG.  

Proces se začíná protahovat, a až o 14 měsíců později soud první instance v Guatemale nařídí 

zatčení Portilla a v říjnu 2005 je tato žádost odeslána do Mexika (Meza 2006: 62). Obhajoba 

bývalého prezidenta se proti extradici odvolává a prezidentovi je do konečného rozhodnutí 

povoleno zůstat v domácím vězení. Během následujícího roku proběhne dalších 13 stížností 

obhajoby proti procesu. Přesto je extradice v listopadu roku 2006 autorizovaná a mexický 

prokurátor uvaluje na Portilla zatykač (Meza 2006: 63). Další dva roky probíhá soudní proces 

(s Portillem na útěku) před mexickými soudy až, v říjnu 2008 roku, vydává nečekaně Portillo 

prohlášení, že věří ve spravedlivý proces pod vládou Álvara Coloma a již nebude proti 

extradici bojovat (Deibert 2008: 169), ale naopak u soudu prokáže svou nevinnu. Následně se 

sám vydal mexické prokuratuře a je odeslán do Guatemaly, kde mu v té době hrozilo 3 a půl 

roku vězení za zločin zpronevěry. Tam okamžitě po svém příjezdu u soudu složil kauci asi 

350 tisíc korun a svobodně odešel. Soudce prohlásil, že nehrozí riziko jeho útěku201.  

Na tři věci, opakující se později při pokračování procesu v Guatemale, je dobré v tomto 

kontextu poukázat. Zaprvé, Portillo požádal o garanci (která byla nakonec odmítnuta) při 

svém vydání, a to, že nebude z Guatemaly přesunut do jiné země (Meza 2006: 63). To byla 

jistě přímá narážka na stíhání v USA a ukazuje na to, jak moc si věřil před domácím soudem 

(kde může snadněji uplatnit svůj vliv) oproti zahraničnímu. Zadruhé, mexický prokurátor 

označil argumenty svého guatemalského protějšku ohledně stíhání za velmi solidní202. Z toho 

vyplývá, že již v té době zřejmě obvinění stála na reálných základech. Zatřetí, Portillo byl 

schopný soudní proces velmi efektivně blokovat a vyhnul se i svému zadržení ve vězení. 

 

7.3. Zapojení CICIG do vyšetřování 

V říjnu 2008 čelil prezident Alfonso Portillo obvinění ze zpronevěry asi 120 milionů korun 

z ministerstva obrany. Již bylo známo, že peníze byly z účtu v Guatemalské Bance vybrány 

v hotovosti (šekem) a v noci tajně převezeny do banky Crédito Hipotecario Nacional, kde 

                                                           
201 Extradita México al expresidente guatemalteco Alfonso Portillo. Proceso [online]. 2008 [cit. 2019-04-16]. 

Dostupné z: https://www.proceso.com.mx/202290/extradita-mexico-al-expresidente-guatemalteco-alfonso-

portillo 
202 México autoriza extradición de expresidente Portillo. La Nación [online]. 2006 [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: 

https://www.nacion.com/el-mundo/mexico-autoriza-extradicion-de-expresidente-

portillo/V5LDOS53OJCMZHGO73GHDAIGCE/story/ 
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byly následně uloženy na účty prezidenta Portilla, jeho rodiny a členů vlády a z nich poslány 

na skryté účty v Mexiku, USA, Evropě a dalších zemích (Meza 2006: 61).  

CICIG přebírá případ Portilla hned v listopadu 2008 a dává si za cíl získat lepší důkazy před 

jeho eventuálním obžalováním203. Klíčová je spolupráce s prokurátorem, která probíhá 

zejména v rámci speciálně vytvořeného orgánu proti nepostihnutelnosti (FECI)204. 

Zaměstnance do FECI jmenuje, cvičí a řídí právě CICIG a uplatňuje skrze něj značný vliv na 

vyšetřování úřadu prokurátora (Roca 2011: 214). Na začátku roku 2009 rozšiřuje komise 

seznam podezřelých na 32 zaměstnanců ministerstva obrany, a celkovou zpronevěru až na 

113 milionu dolarů205. Od dubna 2009 se stává v procesu spolužalobcem. 

Častým terčem sporů na začátku fungování CICIG bylo vymezení jejího mandátu. V květnu 

2009 z tohoto úhlu zaútočila proti komisi soudkyně Leticia Valenzuela, když podala rezoluci 

na vyloučení CICIG z vyšetřování206. Jejím argumentem bylo, že se nejedná o případ, 

v kterém figurují CIACS a tedy CICIG nemá pravomoc ho vyšetřovat. Nicméně již o měsíc 

později Odvolací soud toto rozhodnutí zrušil, argumentující tím, že není možné vyloučit 

přítomnost CIACS před tím, než bude případ vyšetřený207. Proti soudkyni kontroval CICIG 

okamžitě podáním stížnosti k Nejvyššímu soudu, který ji vyloučil z případu. Nicméně imunity 

jí nezbavil, argumentující tím, že se jednalo pouze o kompetenční chybu a ne záměr208.  

Snahy odstranit CICIG z líčení pokračovaly nadále. Protože advokáti zastupující komisi si 

musí každoročně obnovovat své licence, tribunál protahoval během roku vyslýchání 

klíčových svědků, aby najednou, když jim na začátku roku licence vypršela, vyslechl v krátké 

době hned několik, předtím, než CICIG stačila licence obnovit209. Jak později v rozhovoru 

                                                           
203 Listado de Informes de Labores: Primero Informe. CICIG [online]. Guatemala, 2008 [cit. 2019-04-16]. 

Dostupné z: https://www.cicig.org/cicig/informe-de-labores/ 
204 Fiscalía Especial Contra la Impunidad. 
205 Investigan a 32 militares. La Prensa [online]. 2009 [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: 

https://impresa.prensa.com/mundo/Investigan-militares_0_2532496846.html 
206 CICIG DENUNCIA A JUEZA VALENZUELA ANTE EL MP. CICIG [online]. Tisková Zpráva, 2009 [cit. 

2019-04-16]. Dostupné z: https://www.cicig.org/comunicados-2009-c/cicig-denuncia-a-jueza-valenzuela-ante-el-

mp/ 
207 Los Jueces de la Impunidad. CICIG [online]. Guatemala: Informe, 2012 [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: 

http://kpbs.media.clients.ellingtoncms.com/news/documents/2012/12/07/COM-093-20121129-DOC01-ES.pdf 
208 Sugieren retirar inmunidad a jueza. La Hora[online]. 2010 [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: 

https://lahora.gt/hemeroteca-lh/sugieren-retirar-inmunidad-a-jueza/ 
209 PACHECO, Daniel. Guatemala debe luchar contra la impunidad desde adentro: Director de la 

CICIG. Rozhovor s Francisco Dall’Anese: InsightCrime [online]. 2013 [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: 

https://es.insightcrime.org/investigaciones/guatemala-debe-luchar-contra-la-impunidad-desde-adentro-director-

de-la-cicig/ 
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vrchní komisař Dall’Anese potvrdil, Portillo jako exprezident nadále držel nad systémem 

justice velkou moc210. 

Během roku 2009 byly vydány zatykače na některé bývalé ministry či poradce prezidenta, ale 

v hlavním případu k zásadním posunům nedošlo (alespoň tedy navenek). Vliv CICIG byl 

vidět alespoň na kauci pro bývalého ministra Lacsa, která byla poprvé od začátku případu 

uložena na nejvyšší možnou částku211. Alfonso Portillo byl nicméně nadále na svobodě. Tak 

jako již několikrát, nový impuls přišel od USA, které v lednu 2010 zaslaly do Guatemaly 

žádost o extradici. Obvinění, kterým čelil v USA, byla v té době solidnější než ty 

guatemalská, jelikož soudu v New Yorku se podařilo získat výpověď klíčového svědka 

Armanda Llorta, bývalého prezidenta banky Crédito Hipotecario Nacional, který 

v inkriminované době převzal a uložil na prezidentův účet peníze vybrané z armádního 

účtu212. Po Portillovi se okažitě spustilo pátrání a ten byl o pár dnů později zadržen v přístavu 

nedaleko Belize, jen pár minut před vyplutím. Na jeho dopadení měla klíčovou zásluhu 

CICIG, která zachytila jeho hovor, kterým se údajně snažil zajistit alkohol před plavbou213. 

Ihned po zadržení Portilla se vrchní komisař Castresana setkal s americkým ambasadorem, 

aby společně bývalému prezidentovi nabídli dohodu o přiznání viny. Ta zněla, že místo 

trestního stíhání v Guatemale a následného vydání do USA může okamžitě přijmout sníženou 

sazbu za svůj zločin, vrátit zpronevěřené peníze a nechat se vydat do USA, čímž se vyhne 

zadržování v nebezpečné věznici214. Ten však nabídku odmítá, protože přes silné důkazy věří, 

že soud vyhraje.  

Tím začíná boj o prezidentovu extradici do USA. Prezident Colom avizuje, že pokud soudy 

vydání schválí, tak on mu bránit nebude. V březnu 2010 ji autorizuje soud 1. instance, i přes 

to, že všichni 3 soudci obdrží během procesu výhružky smrtí215. Postupně je toto rozhodnutí 

                                                           
210 Ibid. 
211 Ex ministro de defensa Arévalo Lacs queda detenido. Prensa libre tv [online]. 2009 [cit. 2019-04-16]. 

Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=PVuMyFCAnao 
212 Golpe a la mafia. Proceso [online]. 2010 [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: 

https://www.proceso.com.mx/83454/golpe-a-la-mafia 
213 Guatemala autoriza que Alfonso Portillo sea extraditado a EE UU. El País [online]. 2011 [cit. 2019-04-16]. 

Dostupné z: https://elpais.com/internacional/2011/08/28/actualidad/1314482402_850215.html 
214 Imprisoned Guatemala Ex-President Rejected US Plea Deal in 2010. InsightCrime [online]. 2014 [cit. 2019-

04-16]. Dostupné z: https://www.insightcrime.org/news/brief/imprisoned-guatemala-ex-president-turned-down-

us-plea-deal-in-2010/ 
215 Guatemala confirma la extradición del ex presidente Alfonso Portillo a EEUU. Notimérica [online]. 2010 [cit. 

2019-04-16]. Dostupné z: https://www.notimerica.com/politica/noticia-guatemala-confirma-extradicion-ex-

presidente-alfonso-portillo-eeuu-20100710002738.html 

https://www.youtube.com/watch?v=PVuMyFCAnao
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potvrzeno Odvolacím, Nejvyšším i Ústavním soudem. Než však může být Portillo vydán, 

musí být dokončen proces v Guatemale. 

Během roku 2010 pokračují střety mezi soudními orgány země a CICIG. Mezinárodní komise 

žádá neúspěšně o potrestání soudce, který propouští v srpnu bývalého poradce Portilla, který 

byl předtím rok na útěku216. Do domácího vězení jsou následně propuštění i jeho bývalí 

ministři, kteří se podíleli na přesunu peněz z účtu armády, v jejich případě však CICIG 

alespoň uspěje s odvoláním. 

 

7.4. Hlavní líčení 

V lednu 2011 začal v Guatemale soud s Portillem, jeho dvěma ministry (Eduardo Arévalo 

Lacs, Manuel Maza Castellanost) a od února také jeho dvěma poradci (Rojas Méndez, Salán 

Sánchez). Prokurátor společně s CICIG disponují více než 700 důkazy a do té doby v dílčích 

procesech uspěli proti obhajobě v 11 z 12 případů217. Během února se k výpovědi svědka 

Armanda Llorta v USA přidávají další tři. Salomón Molina Girón díky využití nové 

technologie videokonference u soudu (zprostředkované CICIG) potvrzuje, že od generálů 

Sáncheze a Méndeze přebral celkově asi 90 milionů korun218, další 2 svědci potvrzují vydání 

2 šeků (v hodnotě asi 360 milionů korun) Guatemalskou Bankou219. Prokurátor v dubnu žádá 

o 10 letý trest pro prezidenta a jeho 2 ministry, plus odebrání civilních práv a uhrazení 

ukradených 90 milionů220, což je v té době podle trestního řádu nejvyšší možná sankce. 

Přestože se zdá, že důkazy obžaloby jsou neprůstřelné a Portillo se trestu nevyhne, je v květnu 

nečekaně tribunálem složeným z 3 soudkyní osvobozen (v poměru 2:1, kdy předsedkyně 

                                                           
216 CICIG DENUNCIA A JUEZ QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL, MARIO EFRAÍN NAJARRO 

QUINTEROS. CICIG [online]. Tisková zpráva, 2010 [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: 

https://www.cicig.org/comunicados-2010-c/cicig-denuncia-a-juez-quinto-de-primera-instancia-penal-mario-

efrain-najarro-quinteros/ 
217 PACHECO, Daniel. Guatemala debe luchar contra la impunidad desde adentro: Director de la 

CICIG. Rozhovor s Francisco Dall’Anese: InsightCrime [online]. 2013 [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: 

https://es.insightcrime.org/investigaciones/guatemala-debe-luchar-contra-la-impunidad-desde-adentro-director-

de-la-cicig/ 
218 TESTIGO CONFIRMA ENTREGA DE Q30 MILLONES. CICIG [online]. Tisková zpráva, 2011 [cit. 2019-

04-16]. Dostupné z: https://www.cicig.org/casos/testigo-confirma-entrega-de-q30-millones/ 
219 TESTIGOS CONFIRMAN OPERACIONES PARA SUSTRACCIÓN DE Q120 MILLONES DEL 

MDN. CICIG[online]. Tisková zpráva, 2011 [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: https://www.cicig.org/casos/testigos-

confirman-operaciones-para-sustraccion-de-q120-millones-del-mdn/ 
220 MP PIDE 10 AÑOS DE PRISIÓN PARA EX PRESIDENTE PORTILLO. CICIG [online]. 2011 [cit. 2019-

04-16]. Dostupné z: https://www.cicig.org/noticias-2011/mp-pide-10-anos-de-prision-para-ex-presidente-

portillo-2/ 
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hlasuje pro trest)221. Ty své rozhodnutí postavily na 3 hlavních argumentech. Zaprvé, 

neshledaly jako přesvědčivou vazbu mezi penězi vybranými v Bance Guatemaly a penězi 

uloženými v bance Crédito Hipotecario Nacional. Zadruhé, neuznaly výpovědi 2 svědků, pro 

jejich slabou integritu (kontradikce ve výpovědi), respektive přítomnost mimo území 

Guatemaly. Zatřetí, dokumenty o příjmech a výdajích státního rozpočtu z let 2001 a 2002 

podle nich nebyly kompletní a způsobilé. Chyběla část dokumentů o výdajích a také nebyly 

analyzovány v budově státní instituce222. 

Prokurátor i vrchní komisař Dall’Anese, stejně jako řada médií, reagovali na rozhodnutí 

soudkyň ostrou kritikou a vyvrácením jejich argumentů. Absence dokumentů o výdajích byla 

logicky daná tím, že se za ně nic nekoupilo, ale peníze byly zpronevěřené223, navíc kryté 

záštitou armádního tajemství. Dokumenty byly zkoumány v Bance Guatemaly, protože je tam 

v roce 2004 nechal přenést tehdejší generální prokurátor. Zdroj peněz, které Armando Llort 

uložil na účty, je těžké prokázat, protože byly v hotovosti, ale fakt, že jde o vysokou částku, 

uloženou osobami spojenými s těmi, kdo ten samý den vybrali 360 milionů z armádního účtu 

je dostatečně průkazné. Nakonec, newyorský soud výpověď svědka přijal, není tedy důvod jí 

v Guatemale odmítnout, navíc integrita Portilla je minimálně stejně slabá jako svědků224. 

Z výše uvedeného je patrné, že rozhodnutí soudu bylo pravděpodobně účelové a rozsudek 

nebyl výsledkem nekvalitních důkazů CICIG. Oba ministři byli propuštění na svobodu, 

zatímco Portillo zůstal ve vězení, nadále čelící obviněním v USA a Francii225. Komisař 

Dall’Anese a prokurátorka Claudia Paz y Paz se proti rozhodnutí odvolali, CICIG o rok 

později navíc obě soudkyně označila ve své zprávě o soudcích podporujících 

nepostihnutelnost226. Boj CICIG s justicí země pokračoval, když nového soudce Carlose 

                                                           
221 El expresidente Portillo sale absuelto de robar 10 millones de Guatemala. El País[online]. 2011 [cit. 2019-04-

16]. Dostupné z: https://elpais.com/internacional/2011/05/10/actualidad/1304978403_850215.html 
222 Alfonso Portillo: un proceso legal bajo la lupa. Plaza Pública [online]. 2011 [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: 

https://www.plazapublica.com.gt/content/alfonso-portillo-un-proceso-legal-bajo-la-lupa 
223 PACHECO, Daniel. Guatemala debe luchar contra la impunidad desde adentro: Director de la 

CICIG. Rozhovor s Francisco Dall’Anese: InsightCrime [online]. 2013 [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: 

https://es.insightcrime.org/investigaciones/guatemala-debe-luchar-contra-la-impunidad-desde-adentro-director-

de-la-cicig/ 
224 Alfonso Portillo: un proceso legal bajo la lupa. Plaza Pública [online]. 2011 [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: 

https://www.plazapublica.com.gt/content/alfonso-portillo-un-proceso-legal-bajo-la-lupa 
225 Ta ho v roce 2010 také obvinila z praní peněz, nicméně po soudu v USA svojí žádost o vydání stáhla a proces 

zastavila. 
226 Ty však nakonec nebyly jakkoliv potrestány. 
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Contrerase, který případ v druhé instanci dostal na starosti, označila z podjatosti, čemuž dal 

Nejvyšší soud zapravdu227. 

Zatímco u procesu v Guatemale Portillo zvítězil, rozhodnutí o extradici se mu zabránit 

nepodařilo. Poté, co jeho obhajoba vyčerpala svými odvoláními veškeré soudní instance, 

v listopadu 2011 Colom oficiálně podepsal dokument potvrzující vydání do USA. Odvolání 

proti podpisu prezidenta Ústavní soud obhajobě definitivně zamítl v srpnu 2012228, a čekalo 

se tedy již jen na to, jak dopadne proces v Guatemale. V tu chvíli došlo ke kurióznímu 

převrácení pozic obhajoby a žalobců, kdy CICIG v podstatě resignovala na stíhání 

exprezidenta v Guatemale a spoléhala spíše na proces v USA, zatímco Portillo viděl 

v natahování procesu doma poslední možnost, jak se extradici vyhnout (ta se nemohla podle 

zákona uskutečnit, dokud není ukončený probíhající soud). Proto také na začátku roku 2013, 

když Odvolací soud konečně potvrdil původní verdikt, CICIG zůstala klidnou, ale proti 

svému omilostnění se naopak odvolal Portillo229! Nejvyšší soud však rychle kasační stížnost 

smetl ze stolu, řka že pro ní není důvod. 

 

7.5. Soud v USA a návrat domů 

I přes rychlý proces před soudy v otázce vydání bývalého presidenta, stále nebylo úplně jisté 

kdy a zda vůbec k němu fyzicky dojde. V červnu 2012 si například vrchní komisař 

Dall’Anese stěžoval, že řada lidí, u kterých již bylo o extradici rozhodnuto, nadále zůstává ve 

vězení v Guatemale a nic se neděje230. Navíc, Portillo už několik měsíců zůstával ve vojenské 

nemocnici a spekulovalo se o jeho vážných zdravotních problémech. Možná klíčové proto 

bylo rozhodnutí z května 2013 o zrušení trestu pro bývalého vojenského velitele Ríose 

                                                           
227 CASO ALFONSO PORTILLO (Causa No. 7102-2001). CICIG [online]. 2013 [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: 

http://www.cicig.co/index.php?page=7102-2001 
228 FOX, Edward. Guatemala Court Rules to Extradite Ex-President Portillo to US. InsightCrime [online]. 2012 

[cit. 2019-04-16]. Dostupné z: https://www.insightcrime.org/news/brief/guatemala-extradite-president-portillo-

united-states/ 
229 Confirman absolución de expresidente de Guatemala Alfonso Portillo por corrupción. La Nación [online]. 

2013 [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: https://www.nacion.com/el-mundo/confirman-absolucion-de-expresidente-

de-guatemala-alfonso-portillo-por-corrupcion/IGTHKCBVJBCJBB7G27U3PRRM7M/story/ 
230 RAMSEY, Geoffrey. CICIG Director Bemoans Extradition Delays in Guatemala. InsightCrime[online]. 2012 

[cit. 2019-04-16]. Dostupné z: https://www.insightcrime.org/news/brief/cicig-director-bemoans-extradition-

delays-in-guatemala/ 
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Montta231. To vyvolalo v ulicích silné nepokoje, a tak prezident Otto Peréz Molina musel 

„obětovat“ Portilla, aby učinil spravedlnosti alespoň částečně zadost232 a protestující uklidnil.  

Tak jako tak, jen o pár dnů později byl naprosto nečekaně Portillo deportován do USA. 

Protože role CICIG v tomto stádiu případu je logicky už naprosto minimální, nemá smysl se 

následujícím procesem nějak hlouběji zabývat. Co je snad jen zajímavé, je odlišný přístup 

jeho obhajoby k zahraničnímu soudu. Portillo totiž tentokrát přijímá dohodu žaloby a přiznává 

se ke zločinu praní peněz v amerických bankách. Ve své vítězství, na rozdíl od Guatemaly, 

nevěří a souhlasí s trestem 70 měsíců vězení, plus pokutě 2 a půl milionu dolarů (tedy částce, 

kterou přijal od Tchaj-wanu jako úplatek za ponechání plného diplomatického statusu)233. 

Jeho obhajobě se nepodařilo přesvědčit newyorskou porotu o dokončení trestu v Guatemale, 

ale byl mu uznán čas, který si již odseděl ve vazbě. Proto nakonec v americkém vězení 

Portillo strávil jen pár měsíců a v únoru 2015 již byl vítaný doma. 

Vítaný v tomto kontextu není jen řečnický obrat, jelikož Alfonso Portillo si i po této kauze 

zachoval status nejpopulárnějšího prezidenta234, kdy mu až 60% populace slíbilo podporu 

v jeho případné kandidatuře do parlamentu235. Podporu mu vyjádřila dokonce i držitelka 

Nobelovy ceny míru Rigoberta Menchú, která označila celý proces za politický236. To jen 

ilustruje, jak obtížné bylo pro žalobce udržet proces v pohybu, jelikož řada lidí, včetně těch 

vysoce postavených, si nepřálo vidět Portilla za mřížemi.  

 

                                                           
231 CASTELLANOS, Horacio. Guatemala: From an Overturned Conviction to a Surprising 

Extradition. Samsonia Way [online]. 2013 [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: 

https://www.sampsoniaway.org/fearless-ink/2013/06/05/guatemala-from-an-overturned-conviction-to-a-

surprising-extradition-horaciocastellanos/ 
232 To je však pouze spekulace. 
233 Guatemala ex-leader Portillo pleads guilty in US court. BBC [online]. 2014 [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-26644062 
234 Daný zejména jeho populistickou politikou, boji proti tradičním elitám a postavě ochránce chudých. 
235 BALRES, Rodrigo. Cuatro razones para querer o no a Portillo. Plaza Pública [online]. 2015 [cit. 2019-04-

16]. Dostupné z: http://www.plazapublica.com.gt/content/cuatro-razones-para-querer-o-no-portillo 

Ústava Guatemaly totiž zakazuje znovuzvolení na post prezidenta. Portillo se v květnu 2015 (i přes řadu ujištění, 

že již nemá politické ambice) pokoušel kandidovat za stranu TODOS, ale to mu zmařil volební soud. To ho však 

nezastavilo, a pro letošní volby do parlamentu se snaží sestavit svou vlastní stranu, takže je možné, že se brzy 

zase do politického dění vrátí. 

Zdroj: Expresidente Alfonso Portillo impulsa afiliación al partido Bien en Chimaltenango. Noticias 

Chimaltenango [online]. 2018 [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: http://noticiaschimaltenango.com/expresidente-

portillo-impulsa-afiliacion-partido-bien/ 
236 REYNOLDS, Louise. Portillo will be the dark horse of Guatemala’s elections. Boston Globe [online]. 2015 

[cit. 2019-05-06]. Dostupné z: https://www.bostonglobe.com/opinion/2015/03/16/disgraced-former-president-

portillo-will-dark-horse-guatemala-elections/T1yLoDCupmGLZup8sHtgIO/story.html 
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7.6. Činnost CICIG v případu Portillo 

Jako jeden z hlavních nedostatků vyšetřování lze brát něco, za co byla CICIG kritizována 

v počátcích svého fungování, a to, že se jí nepodařilo dostat za mříže více členů skupiny 

zodpovědné za zločin (Dudley 2011: 49). Přestože CICIG obvinila více než 30 osob, jediné 

rozsudky, které padly, byly v případě generálů Salána Sáncheze a Rojas Méndeze, kteří byli 

v roce 2014 odsouzeni na 5 let. Potrestaní nebyli ani soudci, kteří viditelně rozhodovali ve 

prospěch obviněných. CICIG se tak v případu Alfonso Portillo nepodařilo postihnout osoby a 

sítě spojené se státní korupcí. 

Nicméně je třeba podotknout, že do velké míry za to mohl i stav guatemalských institucí. 

Ukázalo se, že pro hospodářskou trestnou činnost neexistují adekvátní tresty237, exekutiva 

může skrze generálního prokurátora na jednotlivé prokurátory vyvíjet značný tlak238, soudci 

nejsou proti výhružkám dostatečně chránění, procesy u soudů se protahují, soudy nepřipouští 

některé typy důkazů a disciplinární řízení se soudci je neefektivní. Tyto zkušenosti, které 

mezinárodní organizace v průběhu získala, ji posléze vedly k vytvoření řady návrhů 

legislativních reforem (nebo tlaku na přijetí těch již vytvořených). Mezi ty úspěšnější, které 

byly kongresem schválené, patří například zpřísnění postihů pro zločiny ve státní funkci ve 

formě zákona o korupci239 nebo v roce 2016 schválené reformy zákona o kariéře 

prokurátora240. Naopak se zatím nepodařila prosadit reforma používání prostředku ampara, 

reforma zákona o předběžném řízení (garantujícího imunitu státním činitelům) a 

implementace nařízení Nejvyššího soudu o posílení ochrany soudců a jejich rodin je ještě 

v roce 2019 teprve na začátku241. 

Přes strukturální překážky a časté rozepře se soudci měla CICIG při vyšetřování a souzení 

Portilla značný vliv. Už jen to, že se proces dostal do hlavního líčení (i přes osvobozující 

rozsudek), byl velký posun směrem k boji s nepostihnutelností vysoce postavených aktérů. 

Ihned po vydání Portilla do Guatemaly se CICIG zapojila do vyšetřování a úspěšně při něm 

                                                           
237 Drobná krádež je tak závažnější zločin než mnohamilionová zpronevěra. 
238 Viz odstoupení 2 prokurátorek během několika měsíců v roce 2003. 
239 DE LEÓN VELASCO, Héctor. Análisis de la Ley Contra la Corrupción [online]. Ciudad de Guatemala: 

Corte Suprema de Justicia, 2012 [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: 

http://www.sejust.gob.gt/sites/default/files/pictures/ANALISIS%20LEY%20CONTRA%20CORRUPCION%20

-%20SEJUST%20%20.pdf 
240 GUATEMALA. REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO, DECRETO 

NÚMERO 40-94 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. 18. 2016. 

((https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10460.pdf)) 
241 LAINFIESTA, Javier. Sin definirse plan de seguridad para jueces y sus familias. Prensa Libre [online]. 2018 

[cit. 2019-04-16]. Dostupné z: https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/sin-definirse-plan-de-seguridad-

para-jueces-y-magistrados/ 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10460.pdf
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aplikovala nové postupy. Asi největším úspěchem bylo dramatické zadržení bývalého 

prezidenta při jeho pokusu o útěk do Belize díky technologii odposlechů. Inovaci zažilo i 

soudní líčení, při kterém 2 svědci prezentovali své výpovědi na dálku díky videokonferenci. 

Příprava obžaloby byla velmi solidní a důkazy, které proti Portillovi CICIG s prokurátorem 

nakonec prezentovali, prokazovaly jeho vinu. 

Nepřímý vliv se dá CICIG také připsat její spoluprací s dalším klíčovým aktérem v případu a 

to Spojenými Státy. USA jako jednoznačně nejštědřejší dárce měly zájem na dobrém 

fungování mezinárodní komise, navíc ambasador Stephen McFarland udržoval s vrchním 

komisařem Carlosem Castresanou velmi dobré vztahy242. V mnoha situacích to bylo právě 

USA, které vyslalo v případu nový impuls. Získaná podpora mocných států, na jejichž 

investicích a pomoci je vláda Guatemaly závislá, navíc pomohla CICIG (nejen v tomto 

případě) vystupovat v silné pozici.  

Případ prezidenta Portilla byl po případu Rosenberg druhým zásadním průlomem v činnosti 

CICIG. Odpověděla jím na kritiku, že není schopná zasáhnout ty opravdu mocné aktéry, 

stojící v čele CIACS. Neúspěšné odsouzení bývalého prezidenta v Guatemale bylo dáno 

jednak jeho nadále velkou vahou a popularitou ve společnosti a jednak přetrvávající slabostí 

státních orgánů po jejich reformách z konce 90. let. Vyšetřování CICIG bylo efektivní, i 

společná prezentace u soudu předčila prezentaci jinak vedenou pouze prokuraturou. Jediné, co 

se dá označit za jistý nedostatek, je malý tlak na odsouzení společníků Portilla a některé 

neprosazené reformy (dané dlouhodobě horším vztahem s kongresem). 

 

8. Případ: La Línea 

18. dubna 2015 svolal vrchní komisař Ivan Velásquez tiskovou konferenci, na které odhalil 

rozsáhlou tajnou strukturu „La Línea“, která sloužila k defraudaci dovozních cel. Název „La 

Línea“ pochází ze španělského výrazu pro telefonní drát. Toto jméno si skupina vybrala podle 

telefonní linky, kterou poskytovala dovozcům k domluvě na snížené sazbě cla. Do struktury 

bylo zapojeno více než 50 osob, včetně těch nejvyšších státních představitelů.  

                                                           
242 WikiLeaks revela declaraciones de ex comisionado Castresana. Prensa Libre [online]. 2011 [cit. 2019-04-16]. 

Dostupné z: https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/wikileaks-revela-declaraciones-comisionado-

castresana_0_428357348-html/ 
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V první fázi vyšetřování byl jako šéf sítě identifikován Carlos Monzón Rojas, tajemník bývalé 

viceprezidentky Roxany Baldetti. Jak ale na světlo přicházely další skutečnosti, ukázalo se, že 

ve skutečnosti byla skupina řízená samotnou viceprezidentkou a prezidentem Perézem 

Molinou. Tato odhalení vyvolala v Guatemale obrovské protesty, pod jejichž tlakem byli 

nakonec nuceni oba odstoupit ze svých funkcí. Již bez imunity, v září 2015 byli generální 

prokurátorkou obviněni a posláni do vazby. 

„La Línea“ lze, podobně jako případ Alfonso Portillo, považovat pro CICIG za zlomový. Oba 

jsou si v mnoha věcech podobné (obžalovaný je nejvyšší představitel země, jedná se o zločin 

zpronevěry ve státní správě), ale zároveň ukazují na proměnu a posun mezinárodní komise od 

začátku jejího působení v Guatemale. Přestože se v některých klíčových aspektech oba 

případy liší, jejich srovnání nám pomůže odhalit, zda se CICIG vypořádala s některými 

problémy, kterým v případu Portilla čelila. 

 

8.1. Postup komise při vyšetřování  

Samotné vyšetřování struktury „La Línea“ CICIG probíhalo mezi květnem 2014 a únorem 

2015243, ale celý proces začal již o pár měsíců dříve. Přestože Peréz Molina po převzetí 

CICIG Ivanem Velásquezem deklaroval, že jeho mandát bude sloužit pouze k předání 

pravomocí úřadu prokurátora, ten se na konci roku 2013 setkal se zástupci občanských 

společností, aby lépe identifikoval, v jakých oblastech je stát nejvíce kooptován kriminálními 

strukturami. Ze setkání vzešly jako hlavní dva problémy, a to financování politických 

kampaní a celní podvody244. Velásquez přišel s plánem detailní studie celního systému za 

Molinou, který překvapivě souhlasil245.  

Prvním důkazem, který CICIG upozornil na existenci „La Línea“, byl odposlech telefonního 

rozhovoru mezi čínským obchodníkem a externím operátorem struktury, Juliem Aldanou, 

                                                           
243 BARRETO, Bill. Negocios, traiciones y la voluntad de monopolizar el fraude. Plaza Pública [online]. 2015 

[cit. 2019-04-16]. Dostupné z: https://www.plazapublica.com.gt/content/negocios-traiciones-y-la-voluntad-de-

monopolizar-el-fraude 
244 Velásquez: "Pérez Molina pidió que se desvinculara a Baldetti". Soy 502 [online]. Rozhovor s Iván 

Velásquez, 2016 [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: https://www.soy502.com/articulo/entrevista-ivan-velasquez-

aniversario-linea 
245 Překvapivě, protože si v té době musel být vědomý možnosti, že vyšetřování zasáhne i jeho a Baldetti. 

Zdroj: DESMANTELAN RED DE DEFRAUDACIÓN ADUANERA. CICIG [online]. Tisková zpráva, 2015 

[cit. 2019-04-16]. Dostupné z: https://www.cicig.org/casos/desmantelan-red-de-defraudacion-aduanera/ 



 

65 
 

který mu sdělil, že „La Línea“ „má nad přístavem kontrolu a zajistí mu pevnou sazbu“246. 

Vyšetřovatelé brzy zjistili, že Aldana je spojkou mezi celním úřadem přístavu a dovozci a že 

v přístavu existuje obecné povědomí o možnosti vyhnout se odvádění plných daní z dovozu 

platbou na speciální účet. Díky telefonním odposlechům, emailům a celním deklaracím se 

CICIG podařilo poměrně přesně určit, jak podvod fungoval. Dovozci nejprve kontaktovali 

externího operátora „La Línea“, který jim zaslal emailem nabídku platby cla, která byla 

přibližně o 60% nižší než podle tabulek. Ti mu zpět poslali deklaraci zboží, v které bylo 

oproti skutečnému stavu uvedeno méně produktů nebo horší kvality, tak aby se snížila jejich 

hodnota na úroveň nabídky upraveného cla. Za zprostředkování této speciální služby zaplatil 

dovozce asi 30% ceny původního cla na účet „La Línea“ a 30% mu zůstalo247 (pouze 40% šlo 

státu). Operátor následně informoval zastupitele daňového úřadu, zodpovědného za daný 

přístav, aby zajistil to, že kontejner bude kontrolovat některý z členů „La Línea“. Tomu jen 

stačilo potvrdit pravdivost celní deklarace. 

Protože struktura skupiny byla velmi striktně oddělena (jen několik málo jejích členů má 

kontakt na více než 1 dalšího člena), pro CICIG bylo zpočátku těžké dostat se k jejímu 

vedení. Většinou postupovala tak, že z odposlechů zjistila datum a místo schůzky člena se 

svým nadřízeným, kterého policie tajně vyfotografovala. Po jeho identifikaci začala CICIG 

odposlouchávat jeho hovory a čekala na informaci o schůzce s jeho nadřízeným. Takto se 

postupně dostala od celních kontrolorů, přes externí operátory, ředitele divizí daňového úřadu 

(SAT248), až k vedení celé SAT249. Nicméně ani u něj stopa nekončila a bylo jasné, že existuje 

někdo zvenčí, na základě jehož příkazů šéf SAT hýbe s posty v úřadu250. Tím byl ředitel 

deníku Siglo 21 Salvador Gonzáles a tajemník viceprezidentky Carlos Monzón. Jako sídlo 

„La Línea“, kde se rozdělovaly vybrané peníze, sloužil butik Luise Mendizábala, člověka, 

který dlouhá léta stál v pozadí řady klíčových událostí Guatemaly251. V telefonních 

                                                           
246 Vlastní překlad; Zdroj: BARRETO, Bill. Negocios, traiciones y la voluntad de monopolizar el fraude. Plaza 

Pública [online]. 2015 [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: https://www.plazapublica.com.gt/content/negocios-

traiciones-y-la-voluntad-de-monopolizar-el-fraude 
247 BARRETO, Bill. Ocho casos y siete empresas que se beneficiaron de “La Línea”. Plaza Pública[online]. 

2015 [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: https://www.plazapublica.com.gt/content/ocho-casos-y-siete-empresas-que-

se-beneficiaron-de-la-linea 
248 Superintendencia de Administración Tributaria 
249BARRETO, Bill. Cuatro cuentas por orden de “El Presidente”. Plaza Pública [online]. 2015 [cit. 2019-04-16]. 

Dostupné z: https://www.plazapublica.com.gt/content/cuatro-cuentas-por-orden-de-el-presidente 
250 BARRETO, Bill. Negocios, traiciones y la voluntad de monopolizar el fraude. Plaza Pública [online]. 2015 

[cit. 2019-04-16]. Dostupné z: https://www.plazapublica.com.gt/content/negocios-traiciones-y-la-voluntad-de-

monopolizar-el-fraude 
251 BARRETO, Bill. Cuatro cuentas por orden de “El Presidente”. Plaza Pública [online]. 2015 [cit. 2019-04-

16]. Dostupné z: https://www.plazapublica.com.gt/content/cuatro-cuentas-por-orden-de-el-presidente 
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odposleších se často objevují i přezdívky jako „el dueño de la finca252“, „el presidente“ a 

označení osob jako číslo 1 a 2, které v první fázi vyšetřování CICIG nedokázala k nikomu 

přiřadit, ale které ukazovaly na Molinu a Baldetti. Toto podezření umocňoval i fakt, že 

v lednu 2015 Peréz Molina vyměnil šéfa SAT (také člena „La Línea“), ale z dostupných 

odposlechů je patrné, že jeho nástupce o úmyslu prezidenta věděl už asi měsíc předem253. 

Celé vyšetřování CICIG trvá 8 měsíců, během které doby je nasbíráno a zanalyzováno asi 66 

tisíc hovorů, 6 tisíc emailů, společně s mnoha fotografiemi a celními dokumenty254. 

Velásquez později v rozhovoru zmiňuje, že jeho zaměstnanci si brali velké množství 

neplacených přesčasů, aby byl případ včas uzavřen255. Kromě osobní píle, komise 

disponovala i silným utajením a během vyšetřování došlo jen k naprosto minimálnímu úniku 

informací. Proto, přestože „La Línea“ od konce roku 2014 ví o tom, že CICIG sleduje celní 

kontrolory, její vedení netuší, že je odposloucháváno také a pokračuje v běžné činnosti256. 

Díky tomu, když v dubnu 2015 vydá úřad generálního prokurátora (na žádost CICIG) zatykač 

na 45 osob struktury, asi polovina je okamžitě dopadena, včetně Salvadora Gonzálese a obou 

bývalých šéfů SAT. Jediný člen vedení „La Línea“, kterého se nepodařilo dopadnout, byl 

Carlos Monzón, který za podivných okolností zmizel do Španělska257.  

Případ dostává na starosti soudkyně Sierra Stalling, která všechny obviněné přiřazuje 

k procesu. Šesti členům vedení „La Línea“ ale dává o pár dní později možnost zaplatit kauci, 

kteří tak učiní a okamžitě jsou zpátky na svobodě258. CICIG reaguje bleskově a během 4 

hodin jsou opět všichni chycení, obvinění v případu „Bufete de Impunidad259“ a proti Sierra 

                                                           
252 Majitel statku. 
253 BARRETO, Bill. Negocios, traiciones y la voluntad de monopolizar el fraude. Plaza Pública [online]. 2015 

[cit. 2019-04-16]. Dostupné z: https://www.plazapublica.com.gt/content/negocios-traiciones-y-la-voluntad-de-

monopolizar-el-fraude 
254 DESMANTELAN RED DE DEFRAUDACIÓN ADUANERA. CICIG [online]. Tisková zpráva, 2015 [cit. 

2019-04-16]. Dostupné z: https://www.cicig.org/casos/desmantelan-red-de-defraudacion-aduanera/ 
255 Velásquez: la prisión preventiva merece un riguroso examen. La Hora [online]. Rozhovor s Iván Velásquez, 

2018 [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: https://lahora.gt/velasquez-la-prision-preventiva-merece-un-riguroso-

examen/ 
256 BARRETO, Bill. Negocios, traiciones y la voluntad de monopolizar el fraude. Plaza Pública [online]. 2015 

[cit. 2019-04-16]. Dostupné z: https://www.plazapublica.com.gt/content/negocios-traiciones-y-la-voluntad-de-

monopolizar-el-fraude 
257 Zpráva CICIG měla být původně zveřejněná o týden dříve, ale soudce a ministr vnitra pozdrželi vydání 

zatykačů a komisi nezbylo nic jiného než její odhalení odložit. Mezitím Carlos Monzón stihl uklidit ve svém 

sídle a s Roxanou Baldetti zmizet na služební cestu do Jižní Koreje, z které se vrátila pouze viceprezidentka.  

Zdroj: Detrás de la Línea. El Periódico. Guatemala, 17.4. 2016, 14-17. 
258 CASO "LA LÍNEA": JUEZA LIGA A PROCESO A TODOS LOS CAPTURADOS. CICIG [online]. 2015 

[cit. 2019-04-16]. Dostupné z: https://www.cicig.org/casos/caso-la-linea-jueza-liga-a-proceso-a-todos-los-

capturados/ 
259 Právnická kancelář zajišťující nepostihnutelnost. 
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Stalling je podána stížnost260. Na tiskové konferenci pak Velásquez celou situaci objasňuje. 

CICIG zachytila telefonní hovor jednoho člena vedení „La Línea“ z vězení, v kterém je 

ujišťován Mendizábalem, že zná obhájce, který pro něj u Stalling zajistí kauci261. Zároveň 

Mendizábal volá jeho dceři, aby v bance vybrala peníze. Bankovní záznam slouží jako druhý 

klíčový důkaz, neboť částka odpovídá výší kaucí, které ale byly vedení „La Línea“ uděleny až 

o několik dnů později262. Tato událost vede k odhalení celé sítě právníků a soudců, kteří za 

úplatu zajišťovali svým klientům nepostihnutelnost263 a zároveň k odstavení Sierra Stalling od 

případu. Generální prokurátorka následně požádá Nejvyšší soud o přeřazení případu „La 

Línea“ k soudu vysokého rizika, který jí vyhoví a ten se dostává před soudce Miguele 

Gálveze, proslulého svou neovlivnitelností a rozsudky ve významných případech s Ríosem 

Monttem nebo Lima Olivou264.  

 

8.2. Politické okolnosti vyšetřování 

Není úplně jasné proč prezident Molina tak rychle souhlasil s vyšetřováním celní správy, 

neboť v té době musel vědět, že může zasáhnout i jeho s viceprezidentkou. Jedna možnost, 

proč dal CICIG zelenou je ta, že si fungování „La Línea“ nebyl příliš vědom, jelikož její 

řízení měla na starosti Baldetti, druhá možnost je, že nechtěl svým nesouhlasem vyvolat 

podezření265 a doufal, že CICIG nestihne odhalit do vypršení svého mandátu jeho účast na 

podvodu. Tak jako tak, protože měl jako prezident přístup k informacím prokurátora, na konci 

2014 již věděl o pokrocích komise, a o tom, že se dostala až k muži struktury číslo 3, 

Monzónovi. Od začátku roku 2015 se tak snažil vyšetřování CICIG blokovat, či jí od něj 

odstavit266. Vystupňovaly se negativní zprávy o komisi, zejména v deníku Siglo 21 

(vlastněného členem „La Línea“ Salvadorem Gonzálesem a ovlivňovaném Baldetti)267, 

                                                           
260 BARRETO, Bill. La CICIG arremete contra los “bufetes de la impunidad”. Plaza Pública [online]. 2015 [cit. 

2019-04-16]. Dostupné z: https://www.plazapublica.com.gt/content/la-cicig-arremete-contra-los-bufetes-de-la-

impunidad 
261 LIGADOS A PROCESO MIEMBROS DE ESTRUCTURA BUFETE DE LA IMPUNIDAD 

RELACIONADA CON “LA LÍNEA”. CICIG [online]. 2015 [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: 

https://www.cicig.org/casos/ligados-a-proceso-miembros-de-estructura-bufete-de-la-impunidad-relacionada-con-

la-linea/ 
262 GAMAZO, Carolina. Los seis vínculos comprometedores de la magistrada Blanca Stalling. Plaza 

Pública [online]. 2015 [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: http://www.plazapublica.com.gt/content/los-seis-vinculos-

comprometedores-de-la-magistrada-blanca-stalling 
263 Případ „Bufete de Impunidad“. 
264 El caso La Línea pasa a Juzgado B de Alto Impacto. Diario de Cetro América. Guatemala, 13.5. 2015. 5. 
265 Mezi lety 2011 a 2013 totiž pro neznámou příčinu klesl objem vybraných cel. 
266 Detrás de la Línea. El Periódico. Guatemala, 17.4. 2016, 14-17. 
267 Contrabando, Poder y Noticias. El Periódico [online]. 2015 [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: 

https://elperiodico.com.gt/investigacion/2015/07/07/contrabando-poder-y-noticias/ 
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členové vlády navrhovali požádat OSN o výměnu Velásqueze na pozici vrchního komisaře a 

poté, co se začaly objevovat podezření o účasti viceprezidentky v síti celních podvodů, 

Molina několikrát tlačil na Velásqueze a generální prokurátorku Thelmu Aldanu, aby veřejně 

prohlásili, že Baldetti není podezřelá268. Častým terčem útoků byly údajné imperialistické cíle 

komise269 (nahrazení státních, volených orgánů), podložené její podporou Spojenými Státy. 

Ty se v té době za CICIG silně postavily a možná díky tomu zachránily průběh vyšetřování. 

Viceprezident Joe Biden během dvou let navštívil Guatemalu hned třikrát a svou podporu 

komisi oproti vládě demonstroval nejen silným diskurzem, ale i faktem, že zakázal 

viceprezidentce Baldetti zúčastnit se jeho audience270. Účast Guatemaly v novém projektu 

Aliance za Prosperitu USA podmínilo prodloužením mandátu CICIG a Molinovi byl předán 

dopis kongresmanů, deklarující jejich podporu CICIG. Ten tak věděl, že pokud by se odhodlal 

k nějakému silnému kroku proti CICIG, čelil by na mezinárodní půdě výraznému politickému 

vyloučení a nezbylo mu nic jiného, než komisi hanit a čekat až vyprší její mandát. 

Vyšetřování jako takové však zastavit nedokázal. 

Poté co byly v dubnu zveřejněny detaily případu a proběhla první vlna zatýkání, do ulic 

Guatemaly se vydali tisíce lidí protestujících proti vládě. Během následujících týdnů protesty 

neutichaly a postupně se transformovaly do volání po odstoupení viceprezidentky271. Ta sice 

zpočátku doufá, že je jí podaří krizi ustát, ale postupně ztrácí podporu ve všech sektorech (v 

kongresu, obchodní komoře, i u občanů) a Molina je nucený na začátku května ohlásit její 

resignaci272. Zároveň v té době prodlužuje mandát CICIG, opět pod obrovským tlakem ze 

všech stran273. 

Tyto události vedou ke spekulacím o tajné dohodě mezi USA, CICIG a Molinou, v které 

prezident souhlasil s prodloužením mandátu CICIG a vydáním Baldetti ke stíhání výměnou za 

                                                           
268 Velásquez: "Pérez Molina pidió que se desvinculara a Baldetti". Soy 502 [online]. Rozhovor s Iván 

Velásquez, 2016 [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: https://www.soy502.com/articulo/entrevista-ivan-velasquez-

aniversario-linea 
269 Rechazo a la Cicig en el 32 Foro de Sao Paulo, realizado en El Salvador. El Comercio [online]. 2016 [cit. 

2019-04-16]. Dostupné z: https://www.elcomercio.com/actualidad/rechazo-cicig-foro-sao-paulo.html 
270 Detrás de la Línea. El Periódico. Guatemala, 17.4. 2016, 14-17. 
271 MALKIN, Elisabeth. Roxana Baldetti’s Resignation as Vice President Shadows Guatemala Politics. The New 

York Times[online]. 2015 [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: 

https://www.nytimes.com/2015/05/11/world/americas/roxana-baldettis-resignation-shadows-guatemala-

politics.html 
272 HÉRNANDEZ, Oswaldo. Roxana Baldetti, la despedida. Plaza Pública [online]. 2015 [cit. 2019-04-16]. 

Dostupné z: http://www.plazapublica.com.gt/content/roxana-baldetti-la-despedida 
273 ARRAZOLA, Carlos. Otto Perez, Sleepless Nights and the CICIG. InsightCrime [online]. 2015 [cit. 2019-04-

16]. Dostupné z: https://www.insightcrime.org/news/analysis/otto-perez-sleepless-nights-and-the-cicig/ 
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udržení svého postu. Těmto podezření nahrával i fakt, že odvolání Baldetti i ministra vnitra 

Bonilla vždy předcházela schůzka Moliny s generální prokurátorkou Aldanou a 

Velásquezem274. CICIG i USA pravděpodobně zpočátku skutečně chtěly udržet Molinu ve 

funkci a zajistit tím stabilitu v zemi. Velásquez je ve svých vyjádřeních během léta opatrný a 

nepřiživuje spekulace o vedení „La Línea“ Baldetti a Molinou.  

Veškeré pochybnosti o dohodě jsou však umlčeny výsledky druhé fáze vyšetřování (na 

základě nálezů při domovních prohlídkách zatčených členů „La Línea“). Během konference 

na konci srpna Velásquez označuje prezidenta a viceprezidentku za skutečné vedoucí „La 

Línea“, žádá o zatčení Baldetti a zbavení Moliny imunity275. Jako důkazy jsou prezentovány 

tabulky Excel, uvádějící rozdělení příjmů (50% z čehož jde Molinovi a Baldetti), 

korespondence mezi Gonzálesem a Molinou o stavu výběru cel, faktury nákupů luxusního 

zboží a letenek prezidentovi a viceprezidentce Carlosem Monzónem a další dokumenty 

spojující vedoucí představitele vlády s vedením struktury276. 

Během pár měsíců tak dochází k úplnému rozpadu vlády. Kromě Baldetti odstupují i ministři 

energetiky a vnitra (Bonilla), stejně jako kandidát strany na prezidenta277. Molina je 

v kongresu jednomyslně zbaven imunity (i jeho nejvěrnějšími straníky)278 a je nucen 

resignovat. V tu chvíli se iniciativy chopí Thelma Aldana a nařizuje Molinu zatknout. Ten se 

symbolicky 3. září dostavuje před soud279. Přesně v den, kdy měl skončit mandát CICIG, je 

Molina poslán do vazby. 

Veškerá obvinění, které CICIG společně s prokuraturou do té doby představily, byly na 

základě přímých důkazů, jako jsou odposlechy, dokumenty a emaily. První výpovědi svědků, 

které v podstatě potvrdily nalezené skutečnosti, zazněly z úst Gonzálese a Monzóna až během 

podzimu 2015 a jara 2016. Monzón po zatčení Moliny přilétá zpět do Guatemaly a u soudu 

žádá o přidělení statusu spolupracujícího obviněného. Dohodou je ochrana jeho a jeho rodiny 

a zkrácení trestu výměnou za vrácení zpronevěřených peněz a dodání informací o trestné 

činnosti bývalého prezidenta a viceprezidentky. Stejnou dohodu uzavírá i Gonzáles a oba jsou 

                                                           
274 Detrás de la Línea. El Periódico. Guatemala, 17.4. 2016, 14-17. 
275 CAPTURAN A EX VICEPRESIDENTA INGRID ROXANA BALDETTI ELÍAS Y SOLICITAN 

ANTEJUICIO CONTRA PRESIDENTE OTTO FERNANDO PÉREZ MOLINA. CICIG [online]. Tisková 

zpráva, 2015 [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: https://www.cicig.org/casos/capturan-a-ex-vicepresidenta-ingrid-

roxana-baldetti-elias-y-solicitan-antejuicio-contra-presidente-otto-fernando-perez-molina/ 
276 Ibid. 
277 Bastaron 129 días para ver caer el gobierno del PP. La Nación. Guatemala, 23.8. 2015, 4-5. 
278 Ni la bancada del PP apoyó a Pérez. Prensa Libre. Guatemala, 2.9. 2015, 2-3. 
279 Detrás de la Línea. El Periódico. Guatemala, 17.4. 2016, 14-17. 
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asi o 2 roky později propuštěni na svobodu280. Jejich výpovědi neslouží ani tak v případu „La 

Línea“, kde jen potvrzují, to co se již vědělo, ale CICIG díky nim získává důkazy v případu 

nezákonného financování kampaně politické strany Moliny ve volbách 2012281 a také 

v mnoha případech nekalého zadávání státních zakázek282. Roxana Baldetti byla díky tomu 

v roce 2018 odsouzena na 15 let.  

V případu „La Línea“ je však konečný verdikt pro ní, stejně jako pro Molinu zatím 

v nedohlednu. Tak, jak to bývá v Guatemale zvykem, jejich obhajoba od počátku úspěšně 

brání rychlému postupu procesu. Advokát Moliny ihned po zahájení procesu obvinil soudce 

z podjatosti, odvolal se proti způsobu odebrání imunity, zamítl předložené důkazy jako 

neprůkazné a snažil se zkrátit čas pro předložení konečných důkazů CICIG na polovinu283. 

Oba dva se pro zdravotní problémy téměř neobjevují u jednotlivých líčení. Navíc vězeňský 

systém je celkově neochotný spolupracovat se soudem a obviněné vedoucí „La Línea“ nenutí 

před něj předstupovat284, což ukazuje na speciální přístup, z kterého vysoce postavení nadále 

v justičním systému těží. 

 

9. Srovnání postupu CICIG v případu Portillo a La Línea a pozitivní vliv 

komise na vyšetřování 

CICIG měla v případu „La Línea“ velkou výhodu v tom, že si mohla vyšetřování od začátku 

řídit, a nevstupovala do procesu v jeho průběhu, kdy už byla obvinění daná, jako v případu 

Portillo. Velásquez při svém příchodu do vedení komise zavádí vyšetřování na základě 

ucelených tematických celků, podle kterého CICIG postupuje i v případu „La Línea“. 

Nejedná se tedy o stíhání konkrétních osob, ale o odhalení celého fenoménu, následkem čehož 

má výsledek práce CICIG mnohem dalekosáhlejší dopad.  

                                                           
280 Juez Miguel Ángel Gálvez concede libertad a Juan Carlos Monzón. El Siglo [online]. 2018 [cit. 2019-04-16]. 

Dostupné z: http://elsiglo.com.gt/2018/06/20/juez-miguel-angel-galvez-concede-libertad-a-juan-carlos-monzon/ 

Salvador González, alias Eco, es puesto en libertad. Prensa Libre [online]. 2017 [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: 

https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/salvador-gonzalez-eco-queda-libre-caso-la-linea/ 
281 Monzón spravoval asi 15 fiktivních společností náležící Baldetti a Molinovi, jejíž cílem bylo utajování 

množství a původu peněz, které přicházeli pro účely kampaně od různých společností. Po výhře ve volbách byly 

na oplátku firmám zadávané výhodné státní zakázky. 
282 Juez Miguel Ángel Gálvez concede libertad a Juan Carlos Monzón. El Siglo [online]. 2018 [cit. 2019-04-16]. 

Dostupné z: http://elsiglo.com.gt/2018/06/20/juez-miguel-angel-galvez-concede-libertad-a-juan-carlos-monzon/ 
283 A PRISIÓN PREVENTIVA EX PRESIDENTE OTTO PÉREZ MOLINA. CICIG [online]. Tisková zpráva, 

2015 [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: https://www.cicig.org/casos/a-prision-preventiva-ex-presidente-otto-perez-

molina/ 
284 POCASANGRE, Henry. Caso La Línea se retrasaría hasta tres años. República [online]. 2018 [cit. 2019-04-

16]. Dostupné z: https://republica.gt/2018/07/04/caso-la-linea-roxana-baldetti/ 

http://elsiglo.com.gt/2018/06/20/juez-miguel-angel-galvez-concede-libertad-a-juan-carlos-monzon/
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Komplexní vyšetřování vede nejen k větší odezvě guatemalské společnosti, ale i k řetězové 

reakci v dalších případech. Odhalení spojená s „La Línea“ tak poskytly základ pro odhalení 

řady dalších korupčních kauz285, které by jinak zůstaly skryty286. Naopak v případu Portillo 

CICIG nenásledovala stopy spojené s hlavním případem a ten tak v důsledku k ničemu 

dalšímu nevedl. Ještě lépe je toto srovnání mezi počátky a pozdějším stylem vyšetřování 

komise vidět v případu Rosenberg (viz kapitola 3). CICIG sice velmi chytře odhalila, že tento 

významný právník najal vrahy sám na sebe a tím zachránila prezidentství Colomovi, ale již se 

nezajímala o to, kdo za distribucí jeho videa stál, kdo měl zájem na odstranění prezidenta 

z funkce či došetření případu, které vedl Rosenberga k jeho činu na prvním místě (Dudley 

2011: 41). Kvůli tomu jsou nakonec zatčeni pouze ti nejníže postavení pachatelé a případ 

dopadá celkově kontraproduktivně ke snaze komise dokázat, že nikdo není nepostihnutelný 

(intelektuální strůjci celé aféry odhalení nejsou). 

CICIG kromě změny přístupu k vyšetřování silně těžila i z legislativy a vyšetřovacích 

postupů, které se jí během let podařilo v Guatemale zavést a které zjednodušily každému 

novému vrchnímu komisaři práci. Konkrétně se jednalo o výpovědi svědků Salvadora 

Gonzálese a Carlose Monzóna, kteří byli ochotní vypovídat díky tomu, že byla zajištěna větší 

bezpečnost svědků a jejich rodin a zavedena postava spolupracujícího obviněného. Monzón se 

dokonce rozhodl sám přiletět z relativního bezpečí v Evropě do Guatemaly a vydat se soudu, 

něco co by bylo u tak vysoce postaveného člověka před několika lety v Guatemale takřka 

nemyslitelné. Žádný ze svědků v případu Portillo se důležitostí těm z „La Línea“ nerovnal. 

Přestože však oba hlavní svědci byli součástí úzkého vedení „La Línea“, žaloba CICIG se o 

jejich výpověď vůbec neopírala (byla sestavená ještě před ní). Komise se poučila z případu 

Portillo, kdy panel soudkyň zpochybnil integritu svědků a odůvodnil jí osvobozující rozsudek 

pro bývalého prezidenta, a spoléhala se výhradně na přímé důkazy. Jejich množství navíc 

zmnohonásobila. 

                                                           
285 Z těch nejvýznamnějších „Bufete de Impunidad“, „Cooptación del Estado de Guatemala“ nebo „La 

Cooperacha“, nemluvě o dalších, na kterých se CICIG nepodílela, jako byly podivné okolnosti nákupu deníku 

Siglo 21 investiční skupinou spojenou s Baldetti a Gonzálesem. Na odhalení všech se z velké části podílely 

skutečnosti odhalené v La Línea. Zdroj:  

Listado de Casos. CICIG [online]. [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: https://www.cicig.org/casos-listado/ 

Contrabando, Poder y Noticias. El Periódico [online]. 2015 [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: 

https://elperiodico.com.gt/investigacion/2015/07/07/contrabando-poder-y-noticias/ 
286 Velásquez: es falso que íbamos tras Morales; lo de los empresarios, un paso “importantísimo”. La 

Hora [online]. Rozhovor s Iván Velásquez, 2018 [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: https://lahora.gt/velasquez-es-

falso-que-ibamos-tras-morales-lo-de-los-empresarios-un-paso-importantisimo/ 
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Komise ale těžila i z neformálního vlivu (respektu), který se jí podařilo od případu Portillo 

vybudovat. Už nebyla zpochybňována její kompetence vyšetřovat případ, a to přesto, že se 

odkláněl od původního mandátu CICIG. Navíc se soudkyní Sierra Stalling, která byla 

zodpovědná za propuštění podezřelých na kauci, bylo zahájeno trestní řízení pro podezření 

z braní úplatků287, něco co se CICIG nepodařilo prosadit u žádného ze soudců/soudkyň 

v případu Portillo (jejich rozhodnutí Nejvyšší soud vždy posoudil jako kompetenční chybu, ne 

záměr). Celkově CICIG zatím čelila ze strany soudů v případu „La Línea“ daleko méně 

překážkám. I přístup hlavních obviněných je jiný288. Zatímco Portillo dal několikrát svými 

činy najevo svou jistotu v osvobozující rozsudek, Molina se zdá daleko méně jistý.  

Je nutné podotknout, že k dobrému průběhu procesu „La Línea“ přispěla i řada šťastných 

okolností. Jedna je to, že si vedení „La Línea“ neuvědomilo, že CICIG odposlouchává jejich 

telefony, a to ani poté, co byli jeho členové zatčeni. To vedlo nejen k odhalení struktury celé 

sítě, ale zabránilo to i rychlému propuštění jejích klíčových členů. Ti tak nemohli zvenčí 

ovlivňovat případ, tak jak to bylo u několikrát propuštěných generálů a ministrů v případu 

Portillo. Navíc byl díky tomu případ přesunut před soud pro vysoká rizika, kde se dostal před 

soudce, který již v minulosti prokázal svou neovlivnitelnost. Další příhodnou okolností bylo, 

že odhalení vyvolala u veřejnosti obrovskou odezvu, skrze níž byl vyvíjen neustálý tlak na 

Baldetti a Molinu. I když asi nikdo nečekal tak silnou reakci veřejnosti, je nezpochybnitelné, 

že k intenzitě protestů velkou mírou přispěla dlouhodobá práce CICIG, která již dříve odhalila 

působení představitelů vládní strany v jiných případech (včetně dosazování soudců Judy 

Riverou výměnou za jejich kladný rozsudek) – „La Línea“ byla pouze tou poslední kapkou. 

Přes řadu pozitivních změn, některé okolnosti případů zůstaly stejné. Neúměrně využívání 

prostředků jako je amparo nebo recaso (viz kapitola 2) zůstává v soudním systému Guatemaly 

symptomatické a obhajobě obou prezidentů se díky nim podařilo zdržet průběh procesu o 

mnoho let.  

V obou případech také hrála klíčovou roli armáda. Vedení „La Línea“ se poznalo v 90. letech 

právě díky úzkým vztahům jich nebo jejich otců v důstojnickém sboru289 a samotný celní 

                                                           
287 RAMOS, Jerson. Retiran la inmunidad a jueza Marta Sierra de Stalling. Prensa Libre [online]. 2015 [cit. 

2019-04-16]. Dostupné z: https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/retiran-la-inmunidad-a-jueza-marta-

sierra-de-stalling/ 
288 Preferenční přístup, který si oba prezidenti ve vězení užívali, pomíjeje. 
289 CASO "LA LÍNEA": MINISTERIO PÚBLICO Y CICIG SOLICITAN AL GOBIERNO DE 

GUATEMALA. CICIG[online]. Tisková zpráva, 2015 [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: 

https://www.cicig.org/casos/caso-la-linea-ministerio-publico-y-cicig-solicitan-al-gobierno-de-guatemala/ 
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podvod byl inspirován velmi podobnou sítí „El Moreno“, tvořenou zejména armádními 

důstojníky, která celní úřady ovládala během vlády prezidentů Portilla a Bergera290. Portillo 

zase zpronevěřil část státního rozpočtu skrze převod na armádní účet ve spolupráci s dvěma 

generály.  

Komise také vždy těžila z podpory USA, která jí v mnoha situacích umožnila pokračovat ve 

vyšetřování a nepochybně jí zajišťuje značnou politickou sílu v Guatemale. 

Konečně, ani v jednom případu se nepodařilo zadržet „muže v pozadí“, neboli někoho, kdo 

není tolik vidět, ale kdo ve skutečnosti řídí celou operaci (někdo komu se i prezident 

zodpovídá) - šéfa „La Cofadría“ a asi hlavních tvář originálních CIACS Francisca Ortega 

Menaldo, o kterém se spekuluje jako o někom, kdo ve skutečnosti řídil zemi během vlády 

Portilla (Deibert 2008: 148) a Luise Mendizábala, jehož podnik zase sloužil jako sídlo „La 

Línea“.  

Z výše uvedeného je patrné, že některé aspekty procesu se během doby mezi případy Portillo 

a „La Línea“ zlepšit nepodařilo a na některé CICIG nemohla mít vliv. Co je ale pro mou práci 

klíčové a kde práce komise vedla k prokazatelným změnám, je získání respektu před 

guatemalskými institucemi a prosazení některých legislativních změn v období mezi oběma 

případy. Toto v kombinaci s kvalitním vedením vyšetřování vrchním komisařem 

Velásquezem vedlo k pozitivním změnám během procesu „La Línea“, které se dají na základě 

výše uvedené analýzy shrnout do následujících bodů: 

a) využití poznatků z „La Línea“ v jiných případech či k zahájení nového vyšetřování 

b) mobilizace společnosti 

c) zajištění bezpečnosti u soudu291 a spravedlivějšího procesu 

d) předložení rozsáhlých a kvalitních důkazů (na základě moderních technologií) a 

odhalení řady souvislostí 

e) rychlé zadržení podezřelých 

f) zabránění úniku informací během vyšetřování 

                                                           
290 Red Moreno. WikiGuate [online]. [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: https://wikiguate.com.gt/red-moreno/ 
291 Ze strany obviněných, žalujících i soudících. Zatímco při procesu extradice s Portillem bylo během líčení 

všem 3 soudcům vyhrožováno, soudce Miguel Galvéz prohlásil, že neobdržel v souvislosti s případem „La 

Línea“ ani jednu výhružku. 

Zdroj: El Juez que con su fundamentación consolida el Estado de Derecho. República [online]. 2015 [cit. 2019-

04-16]. Dostupné z: https://republica.gt/2015/09/17/el-juez-que-con-su-fundamentacion-consolida-el-estado-de-

derecho/ 
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Všechny tyto aspekty byly přímým důsledkem práce komise či příznačné pro její způsob 

vyšetřování „La Línea“ v porovnání s případy v minulosti (ať již CICIG nebo prokurátora) a 

slouží k naplnění hlavního cíle jejího mandátu, tedy boji s organizovaným zločinem 

napojeným na státní instituce a jeho nepostihnutelností v Guatemale. 

 

10. Závěr 

Působení CICIG v Guatemale je většinou považováno za velmi úspěšné a i výsledky mé práce 

tyto závěry potvrzují. Z výše uvedeného je patrná naprosto zásadní role, kterou komise ve 

vyšetřování případů hrála. Domnívám se, že v případu Portillo by bez zásahu CICIG 

k hlavnímu líčení nedošlo a prezident by ze země zmizel. Samotný Molina v rozhovoru 

z věznice označuje CICIG jako „hnací motor vyšetřování“292. V tomto případu řídila CICIG 

vyšetřování a poté sestavila obžalobu od začátku do konce. Na konečné rozsudky už komise 

takový vliv neměla, z čehož je vidět, že její kritika jako „imperialistického orgánu“ západního 

světa nahrazující domácí instituce je neopodstatněná.   

Komise měla velký vliv i u volby do vyšších soudů, tedy oblasti, ve které nemá přímé 

kompetence. Tlakem na prezidenta a kongres si ve volbě 2009 vyžádala výměnu řady 

zvolených soudců, a v roce 2014 skrze legislativní prostředky a vlastní vyšetřování poslala 

před soud řadu zvolených soudců a lidí s volbou spojených. Celkově lze práci komise ve 

všech analyzovaných případech hodnotit jako velmi efektivní. 

 Po několika počátečních letech se navíc komise zaměřila na vysoce exponované případy, tak 

aby její vyšetřování měla co největší dopad. Činnost CICIG se celkově řídila v souladu s jejím 

mandátem, a to snížení vlivu organizovaného zločinu ve státních orgánech a 

nepostihnutelnosti v zemi. Takový cíl je však poměrně obecný a tak mohla být komise velmi 

flexibilní. Ovlivnění volby prokurátora v roce 2010, trénování policie a úřadu prokurátora 

během let, vzdělávací semináře pro státní úředníky i veřejnost, vytvoření komise pro 

legislativní návrhy v oblasti soudnictví, vyřešení desítek případů či zasazení se o zahájení 

disciplinárního řízení se stovkami státních zaměstnanců a další činnosti jsou velmi odlišné, 

nicméně je lze všechny shledat jako vedoucí k naplnění mandátu komise. 

                                                           
292 A PRISIÓN PREVENTIVA EX PRESIDENTE OTTO PÉREZ MOLINA. CICIG [online]. 2015 [cit. 2019-

04-30]. Dostupné z: https://www.cicig.org/casos/a-prision-preventiva-ex-presidente-otto-perez-molina/ 
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Indikátory spojené s nepostihnutelností či indikátory, které ji přímo měří v období 2007 – 

2017 vykazují pozitivní změnu v Guatemale. Tou není nějaký drastický skok, ale spíše 

pomalý pokrok. Limitem pro větší zlepšení se zdá být nedostatek finančních prostředků, které 

by umožnily najmout více schopných policistů a soudců. Vrchní komisař Velásquez v roce 

2013 identifikoval nízký výběr cla, jako jeden z klíčových problémů země a CICIG zaměřila 

svojí činnost tímto směrem, což nakonec vedlo k odhalení skupiny „La Línea“. CICIG také 

během let odhalila řadu státních zakázek, které byly zadávané za úplatu či jinou protislužbu, 

ale to všechno má pouze jednorázový efekt a k nějakému razantnějšímu zvýšení příjmů státu 

by bylo potřeba větší spolupráce kongresu a vlády, což je však mimo dosah CICIG.  

Malá spolupráce těchto orgánů se pojí i s některými chybějícími legislativními změnami, což 

jsem identifikoval jako jeden z největších nedostatků působení komise a jako něco, co může 

ohrozit výsledky její práce po jejím odchodu z Guatemaly. K jejich zachování bude nadále 

nutná vysoká angažovanost občanské společnosti, která v řadě momentů podpořila práci 

komise a donutila státní představitele k akci.  

 

Protože řada osob, včetně vrchního komisaře Velásqueze293, věří v úspěch vývozu podobného 

modelu do dalších zemí, a mise MACCIH294 v Hondurasu může být příkladem tohoto trendu, 

v samotném závěru bych rád uvedl krátkou diskuzi o tom, jaké aspekty mandátu CICIG jí 

zajistily úspěch a jakých věcí by se měl podobný model v budoucnu naopak snažit vyvarovat. 

Hlavní příčinou úspěchu CICIG je určitě její mimořádná nezávislost. Ta je daná jednak tím, 

že se jedná o mezinárodní orgán, který není nijak vázaný na prostředí, kde působí295, není jím 

snadno ovlivnitelný a díky tomu slouží jako „štít úřadu generálního prokurátora“296. Daná je 

ale i tím, že nepodléhá rozhodnutím OSN nebo jejích členských států. Velká autonomie 

                                                           
293 JARAMILLO, Velia. Iván Velásquez, comisionado de Cicig: “No estamos condenados a vivir en la 

impunidad”. Estrategia y Negocios [online]. 2016 [cit. 2019-05-01]. Dostupné z: 

https://www.estrategiaynegocios.net/lasclavesdeldia/965973-330/iv%C3%A1n-vel%C3%A1squez-comisionado-

de-cicig-no-estamos-condenados-a-vivir-en-la 
294 Mission to Support the Fight against Corruption and Impunity in Honduras. OAS [online]. 2016 [cit. 2019-05-

01]. Dostupné z: http://www.oas.org/en/spa/dsdsm/maccih/new/default.asp 
295 Její členové nemají v Guatemale žádné zájmy, nikomu nic nedluží, nemusí se bát civilního života po 

ukončení vyšetřování. 
296 "La CICIG es como una coraza que ha podido proteger a la Fiscalía de Guatemala”. El Faro[online]. 2015 

[cit. 2019-05-01]. Dostupné z: https://elfaro.net/es/201511/noticias/17500/La-CICIG-es-como-una-coraza-que-

ha-podido-proteger-a-la-Fiscal%C3%ADa-de-Guatemala%E2%80%9D.htm 
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pomohla komisi rafinovat své postupy a skrze svého vrchního komisaře směřovat svůj mandát 

k aktuálním potřebám Guatemaly297.  

Tato nezávislost ale není neomezená. Díky svému designu komise nemůže konat bez souhlasu 

domácích institucí a její pokračování je také pouze v kompetenci domácí vlády. Jinými slovy 

CICIG nenahrazuje guatemalské instituce, ale pouze jim pomáhá v práci. Nikdy tak nemůže 

sloužit proti státním zájmům.  

Přestože CICIG nepodléhá zájmům žádného státu, podpora USA (a do menší míry dalších 

mezinárodních aktérů) byla po celou dobu jejího působení naprosto klíčová. Spojené Státy 

vyvíjely skrze svého ambasadora, kongres i viceprezidenta na guatemalskou vládu velký tlak 

a zároveň stály jako obrovská politická síla za CICIG, tak aby v klíčových momentech buď 

postrčily zastavené vyšetřování, nebo zajistily prodloužení mandátu CICIG na další 2 roky. 

Sílu USA je vidět jak v jejich přítomnosti, tak i v jejich absenci po roce 2016. Pasivní politika 

americké administrativy výrazně usnadňuje současnému prezidentovi Moralesovi ukončit 

mandát CICIG. Bez jasné podpory USA tak podle mého názoru nelze ve střední Americe 

podobnou organizaci zakládat, respektive nelze od ní mnoho očekávat. 

Podporu našla CICIG ale i uvnitř země v podobě médií a zejména veřejnosti, která jí 

dlouhodobě hodnotí jako nejdůvěryhodnější instituci v Guatemale298. Bez intenzivních 

protestů, kterými veřejnost mnohokrát299 vyvinula tlak na vládní představitele, by se zřejmě 

řadu výsledků práce komise nepodařilo prosadit.  

Poslední věcí, kterou je třeba zmínit jako zásadní pro úspěch CICIG jsou rozsáhlé pravomoci, 

kterými od začátku disponovala. Toto je v mé práci nejlépe vidět na analýze volby soudců. 

CICIG ve snaze o zkvalitnění procesu jejich výběru použila, mimo jiné, „naming and 

shaming“, stížnosti k Ústavnímu soudu, žádost o disciplinární vyšetřování, stíhání domnělých 

pachatelů či podávání návrhů legislativních změn. Zejména tato poslední pravomoc je 

(společně s trénováním domácích institucí) naprosto klíčová k dosažení dlouhodobějších 

výsledků práce komise, i po jejím odchodu. 

                                                           
297 To bylo patrné zejména po nástupu Ivána Velásqueze, který „odmítl“ přání prezidenta Portilla pouze předat 

kompetence domácím institucím, ale naopak výrazně změnil směřování komise a zahájil řadu nových 

vyšetřování, z nichž jedno nakonec vedlo až k Portillově zatčení. 
298 Guatemala. Barómetro de las Américas [online]. Vanderbilt [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: 

https://www.vanderbilt.edu/lapop/guatemala.php 
299 Například v létě 2015 nebo při volbách do vyšších soudů v roce 2009. 
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Přes tyto pozitivní stránky se CICIG v Guatemale potýkala i s řadou problémů. Jak tedy 

zlepšit design podobných organizací v budoucnu? Zaprvé by se měla zavést určitá přípravná 

fáze. Během prvních dvou let CICIG strávila mnoho času najímáním personálu, zařizováním 

zázemí a navazováním kontaktů na úkor samotného vyšetřování a trénování guatemalských 

institucí. S tím souvisí i délka mandátu, která by měla být delší než 2 roky300 – pokud by 

nebyl CICIG mandát v roce 2009 prodloužen, její výsledky by byly prakticky nulové. Delší 

mandát navíc umožní komisi pracovat v rámci dlouhodobějších koncepcí a dá jí více 

nezávislosti na vrtkavé náladě vlády. Zadruhé by OSN měla poskytnout organizaci větší 

podporu, tak aby si byla schopná snáze zajistit kvalitní nástroje, personál a jeho ochranu. 

Ohled je však třeba brát na to, aby tato podpora nešla na úkor její nezávislosti, která je asi 

nejdůležitější složkou takové organizace. A zatřetí by se mělo hned od začátku dbát na dobrou 

komunikaci s veřejností, něco k čemu CICIG dospěla až po pár letech.  

V září tohoto roku vyprší CICIG mandát301 a současný prezident Morales několikrát avizoval, 

že jej nehodlá prodloužit302. Jak bude pokračovat boj s nepostihnutelností a organizovaným 

zločinem v Guatemale po odchodu komise je tedy kritické. Bohužel, v tomto ohledu jsem 

spíše pesimistický. Občanským společnostem v zemi chybí politický kapitál, kterým komise 

disponuje a velmi aktivní zapojení občanů do chodu země (tak jako například v létě 2015) 

není trvale udržitelné. Postava generálního prokurátora je nadále závislá na vládě, zejména 

proto, že se nepodařilo prosadit některé zásadní legislativní a ústavní reformy. Jejich absence 

ohrožuje i nezávislost soudů. Nejlépe to nakonec vyjádřil obhájce obviněného prezidenta 

Moliny, který mu údajně nabídl 2 možnosti: buď 10 let vězení po rychlém procesu anebo 3 

leté zdržování, než CICIG vyprší mandát a pak osvobozující rozsudek303. Síla komise 

v Guatemale je obrovská. Právem zařadil server Nómada vrchního komisaře Velásqueze na 

první místo ve svém žebříčku nejmocnějších lidí Guatemaly304. Její pravděpodobný konec 

v září tohoto roku, tak zřejmě bude v zemi velmi znát.  

Jistá útěcha zůstává ve skutečnosti, že po sobě CICIG zanechá důležité dědictví. Výsledky její 

práce posvítily občanům Guatemaly na problémy v jejich zemi a ukázaly na jejich viníky. 

                                                           
300 Komise v Guatemale měla působit původně od roku 2007 do roku 2009, ale její mandát byl celkově 5x 

prodloužen, vždy na nové 2 roky. 
301 Naposledy byl prodloužený Jimmy Moralesem v roce 2017, klasicky na 2 roky. 
302 Viz kapitola 3 a střety mezi CICIG a Moralesem. 
303 Velásquez: es falso que íbamos tras Morales; lo de los empresarios, un paso “importantísimo”. La 

Hora [online]. Rozhovor s Iván Velásquez, 2018 [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: https://lahora.gt/velasquez-es-

falso-que-ibamos-tras-morales-lo-de-los-empresarios-un-paso-importantisimo/ 
304 Los 30 que cuentan. Nómada [online]. [cit. 2019-05-01]. Dostupné z: https://nomada.gt/ranking-de-poder/ 
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Jednotlivé případy, kterých se komisi podařilo vyřešit během 12 let její činnosti desítky, 

v konečném důsledku nic nezmění. Jedna zkorumpovaná politická strana může být nahrazena 

jinou, na místo jednoho odsouzeného starosty může být zvolen další. K čemu však taková 

odhalení vedou je zavedení kultury legality v zemi. Vědomí, že nikdo nestojí nad zákonem, 

vědomí že tvůj zločin bude potrestán. To jsou charakteristiky skutečně funkčního státu práva. 

A CICIG ukázala, že i v Guatemale je takový stát možný. 
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Teze Diplomové práce 

Úvod k tématu 

La Comisión Internacional Contral la Impunidad en Guatemala (CICIG) je speciální Komise 

OSN, jmenovaná v roce 2007 s cílem potírat organizovaný zločin a korupci ve státních 

složkách Guatemaly305. Její jedinečnost spočívá v mandátu, který je, co se týká pravomocí, 

někde na půli cesty mezi tradičním poradním orgánem OSN a mírovou misí306. CICIG může 

předkládat trestní obvinění jako doplňující žalobce u Guatemalských soudů, může podávat 

kongresu návrhy na soudní a institucionální reformy (v souladu s cíli svého mandátu) a může 

si také vyžádat disciplinární řízení proti veřejnému činiteli, který by blokoval její činnost307. 

CICIG však působí v rámci soudního systému Guatemaly a podléhá guatemalským zákonům 

a institucím, tudíž výsledek její práce je do velké míry závislý na kooperaci domácích 

institucí. Přestože se jedná o unikátní agenturu, v některých jejích aspektech se nabízí 

srovnání s takzvanými „mixed courts“ v Sierra Leoně, Kambodži či Východním Timoru. Ty 

byly založeny, mimo jiné, jako reakce na demokratický deficit mezinárodních tribunálů 

v Jugoslávii a Rwandě a měly přinést spravedlnost blíže k obětem zločinů proti lidskosti308. 

Jednalo se o tribunály s dočasným mandátem, tvořenými mixem domácích a mezinárodních 

soudců a žalobců, působících v dané zemi a v rámci jurisdikce dané země309. Zásadním 

rozdílem je, že zatímco tyto tribunály se zabývaly (mezinárodními) zločiny proti lidskosti, 

CICIG bojuje výhradně proti národním trestným činům. 

Důležité je také postavení CICIG vis a vis OSN. Přestože OSN poskytuje komisi podporu, 

asistenci a promlouvá do její agendy, CICIG není součástí OSN. To zajišťuje CICIG 

finanční310, organizační a politickou nezávislost, avšak za cenu například slabšího mandátu, 

zajištění kvalitního personálu a vybavení nebo těžší spolupráce se sousedními zeměmi311.  

                                                           
305 Mandato y Acuerdo. CICIG [online]. [cit. 2018-09-19]. Dostupné z: https://www.cicig.org/cicig/mandato-y-

acuerdo/ 
306 GUTIÉRREZ, Édgar. Guatemala fuera de control: La cicig y la lucha contra la impunidad. Nueva 

Sociedad [online]. 2016, (263), 81 – 95. ISSN 0251-3552. [cit. 2018-09-19]. Dostupné z: 

http://nuso.org/media/articles/downloads/3.TC.Gutierrez_263.pdf 
307 LA COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA. WOLA: Advocacy for 

Human Rights in America [online]. Washington: Washington Office on Latin America, 2010 [cit. 2018-01-24]. 

Available at: 

https://www.wola.org/sites/default/files/Citizen%20Security/2015/WOLA_CICIG_ENG_FNL_extra%20page.pd

f 
308 Tím je myšleno geografické umístění soudu v Haagu, tedy daleko od dotčených zemí. 
309 Kromě zločinů proti lidskosti, které byly souzeny na základě mezinárodního práva. 

LINTON, Suzannah. Cambodia, East Timor and Sierra Leone: Experiments in International Justice. Criminal 

Law Forum. Netherlands: Kluwer Academic Publishers. 2001, 12, 185 - 246. 
310 Nicméně je potřeba zmínit, že téměř polovina finančních prostředků pro CICIG je původem od administrativy 

USA. 
311 . LA COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA. WOLA: Advocacy 

for Human Rights in America [online]. Washington: Washington Office on Latin America, 2010 [cit. 2018-01-

24]. Available at: 

https://www.wola.org/sites/default/files/Citizen%20Security/2015/WOLA_CICIG_ENG_FNL_extra%20page.pd
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CICIG je prvním dlouhodobým a robustním projektem OSN, jehož úkolem je boj proti 

organizovanému zločinu. Jedním z cílů mé práce bude zvýšit povědomí o této komisi a její 

práci. Že se jedná o možný počátek trendu v regionu pronásledovaném korupcí a 

organizovaným zločinem by mohlo být založení Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la 

Impunidad en Honduras (MACCIH) Organizací Amerických Států v roce 2016. Inspirováno 

působením CICIG, MACCIH je také nezávislou organizací, jejímž cílem je boj proti korupci a 

organizovanému zločinu ve státních složkách, tak jako reforma justičního systému312. Věřím, 

že další státy by v budoucnu mohly vsadit na podobnou kartu, jak přivést ke spravedlnosti 

často nedotknutelné pachatele, se silnými vazbami na domácí elitu. Podrobná analýza 

pilotního projektu v Guatemale by mohla být dobrým ukazatelem, zda je toto vhodná cesta 

k dosažení daného cíle. 

Výzkumné cíle a otázka 

Mandát CICIG se skládá ze tří hlavních úkolů313: 

1. Vyšetřit existenci skupin organizovaného zločinu, které porušují základní lidská 

práva občanů Guatemaly a identifikovat strukturu těchto ilegálních skupin, tak jako jejich 

vazby na funkcionáře státu, aktivity, způsob operace a zdroje financí. 

2. Spolupracovat se státem na rozbití skupin organizovaného zločinu a podporovat 

vyšetřování, perzekuci a potrestání zločinů spáchaných členy těchto skupin. 

3. Posílat státu Guatemaly doporučení veřejných politik, které pomohou odstranit 

skupiny organizovaného zločinu a zabrání jejich znovuobjevení, ve formě nutných reforem 

jurisdikce a institucí k dosažení tohoto cíle. 

Jedná se tedy o celkový proces stíhání (konkrétních) pachatelů organizovaného zločinu314, od 

samotného vyšetřování, přes dohlížení na jejich odsouzení, po schválení zákonů k lepší 

prevenci jejich působení.  

Cílem má práce bude zhodnotit, jak si CICIG vedla, respektive jaké bylo působení 

(výkonnost) této organizace vis a vis výše uvedené tři úkoly. Mimo to budu analyzovat, jaké 

byly zdroje dobrého či špatného fungování, jejich příčiny a jak by šlo případně fungování 

organizace zlepšit. Jelikož se jedná o unikátní organizaci, výzkum bude mít převážně 

interpretační charakter. 

Revize literatury 

Vzhledem k tomu, že CICIG je mimo hlavní proud zájmu315, v mých silách by mělo být 

obsáhnout značnou část literatury vztahující se přímo k této komisy. Navíc, není mi známo, že 

                                                           
312 Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. OEA [online]. [cit. 2018-09-19]. 

Dostupné z: http://www.oas.org/es/sap/dsdme/maccih/new/mision.asp 
313 Mandato y Acuerdo. CICIG [online]. [cit. 2018-09-19]. Dostupné z: https://www.cicig.org/cicig/mandato-y-

acuerdo/ 
314 Tím je myšleno těch napojených na vysoké státní představitele. 
315 Zejména mimo Latinskou Ameriku. 
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by existovala knižní publikace týkající se konkrétně této organizace, vycházet tedy budu vždy 

pouze z odborných či novinových článků. Jako stručný přehled lze uvést například krátký, ale 

detailní popis historie CICIG od Édgara Gutiérreze316, dále pohled do vnitřního fungování 

(autonomie) organizace od Laury Zamudio Gonzáles317, Günther Mainhold318 se zabývá 

vztahem mezi CICIG a suverenitou vlády Guatemaly, Hudson a Taylor319 zase srovnávají 

práci CICIG s jinými mechanismy mezinárodního práva (mezinárodní tribunály). 

Z neodborných zdrojů lze vyzdvihnout články nadace Insight Crime320, Amnesty 

International321, Prensa Libre322, reporty samotné organizace CICIG323 nebo výzkumné a 

poradní organizace WOLA324. 

K lepšímu porozumění širšího kontextu mi poslouží studie o korupci a beztrestnosti, stejně tak 

jako o politické situaci v Guatemale. Kniha „Measuring Corruption“ od C.J.G. Sampforda325 

se zabývá definicí tohoto konceptu a podává řadu podnětů k jeho studii. Diane Orentlicher 

napsala několik významných prací k problému beztrestnosti v Latinské Americe326. José 

Miguel Cruz a jeho článek k problematice násilí a beztrestnosti v poválečném období 

v zemích střední Ameriky327 popisuje situaci, která vedla ke vzniku CICIG. Pokud zamíříme 

ještě hlouběji do historie, o občanské válce v Guatemale toho bylo napsáno mnoho. Za 

zmínku stojí například kniha „Breve Historia Contemporánea de Guatemala“ Jorge Muñoze 

nebo „Huehuetenanango: Historia de una Guerra“ Paula Kobraka. Konečně, velkou osobní 

                                                           
316GUTIÉRREZ, Édgar. Guatemala fuera de control: La cicig y la lucha contra la impunidad. Nueva 

Sociedad [online]. 2016, (263), 81 – 95. ISSN 0251-3552. [cit. 2018-09-19]. Dostupné z: 

http://nuso.org/media/articles/downloads/3.TC.Gutierrez_263.pdf 
317 GONZÁLES, Laura. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG): Una 

Organización Autoridigida. Foro Internacional. El Colegio de Mexico, 2018, 58(3), 493 - 536. 
318 GÜNTHER, Mainhold. Intervention by Invitation?: Shared Sovereignty in the Fight against Impunity in 

Guatemala. European Review of Latin American and Caribbean Studies. Amsterdam: Centre for Latin American 

Research and Documentation, 2016, (101), 5 - 31. 
319 HUDSON, A. a A. W. TAYLOR. The International Commission against Impunity in Guatemala: A New 

Model for International Criminal Justice Mechanisms. Journal of International Criminal Justice [online]. 

2010, 8(1), 53-74 [cit. 2018-09-19]. DOI: 10.1093/jicj/mqq003. ISSN 1478-1387. Dostupné z: 

https://academic.oup.com/jicj/article-lookup/doi/10.1093/jicj/mqq003 
320 Insight Crime [online]. [cit. 2018-09-19]. Dostupné z: https://www.insightcrime.org/ 
321 Amnesty International [online]. [cit. 2018-09-19]. Dostupné z: https://www.amnesty.org/en/ 
322 Prensa Libre [online]. [cit. 2018-09-19]. Dostupné z: https://www.prensalibre.com/ 
323 Historial de Comunicados. CICIG [online]. [cit. 2018-09-19]. Dostupné z: 

https://www.cicig.org/comunicados/ 
324 WOLA: Advocacy for Human Rights in the Americas [online]. [cit. 2018-09-19]. Dostupné z: 

https://www.wola.org/ 
325 SAMPFORD, Charles. Measuring Corruption. 1. vyd. Aldershot: Ashgate Publishing, 2006. ISBN 

9780754624059. 
326 ORENTLICHER, Diane. Settling Accounts: The Duty to Prosecute Human Rights Violations of a Prior 

Regime. The Yale Law Journal [online]. 1991, 100(8) [cit. 2018-09-19]. DOI: 10.2307/796903. ISSN 00440094. 

Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/796903?origin=crossref; 

ORENTLICHER, Diane. 'Settling Accounts' Revisited: Reconciling Global Norms with Local 

Agency. International Journal of Transitional Justice[online]. 2007, 1(1), 10-22 [cit. 2018-09-19]. DOI: 

10.1093/ijtj/ijm010. ISSN 1752-7716. Dostupné z: https://academic.oup.com/ijtj/article-

lookup/doi/10.1093/ijtj/ijm010; 

ORENTLICHER, Diane. Whose Justice? Reconciling Universal Jurisdiction with Democratic 

Principles. Georgetown Law Journal. Washington, 2004, 92(6), 1057 - 1134. 
327 CRUZ, Miguel. Violencia y democratización en Centroamérica: el impacto del crimen en la legitimidad de 

los regímenes de posguerra. Ámerica Latina Hoy [online]. Salamanca: Universidad de Salamanca, 2003, 35, 19 – 

59 [cit. 2018-09-19]. Dostupné také z: http://www.redalyc.org/pdf/308/30803502.pdf 

https://www.jstor.org/stable/796903?origin=crossref
https://academic.oup.com/ijtj/article-lookup/doi/10.1093/ijtj/ijm010
https://academic.oup.com/ijtj/article-lookup/doi/10.1093/ijtj/ijm010
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inspirací ke zvolení tohoto tématu mi byla kniha „Una Historia de Violencia: Vivir y Morir en 

Centroamérica328“ od renomovaného novináře Óskara Martíneze.  

Teoretický rámec a hypotézy 

Protože se ve své diplomové práci budu zabývat mezinárodní organizací a věřím v její 

kapacitu a autonomii329, přirozeně vycházím z liberalismu, konkrétně neoliberálního 

institucionalismu. Ten zastává názor, že mezinárodní organizace jsou vhodným prostředkem 

k řešení globálních problémů a umožňují státům lépe kooperovat v mezinárodním prostředí, 

tím že snižují nejistotu mezi aktéry a řeší problémy kolektivní akce330. Z pohledu principal-

agent teorie331 stojí CICIG jako organizace, které bylo delegované OSN velké množství moci 

(respektive nezávislosti) a její vnitřní byrokracie má na její chod mnohem větší vliv než vnější 

aktéři332. Budu s ní tedy primárně pracovat jako s nezávislým orgánem, podobně jako 

organizační teorie333. 

Hlavním zdrojem mé metodologie je článek Tamara Gutnera a Alexandra Thompsona 

vypracovávající rámec pro měření výkonnosti mezinárodních organizací334. Ti presentují 

schéma, kde na jedné straně je výkonnost mezinárodních organizací měřena s ohledem na 

jejich fungování, chování a rozhodování – mikroúroveň. Důraz je v tomto případě kladen na 

specifické úkoly, jenž jsou cílem organizace, a na to, zda byly úspěšně uskutečněné. Na druhé 

straně jsou to indikátory jistého problému, jehož řešením byla daná organizace pověřena - 

makroúroveň. To může být například množství skleníkových plynů v atmosféře, čistota vody, 

množství mezinárodních konfliktů a podobně. Každý z těchto způsobů měření výkonnosti má 

samozřejmě své klady a zápory. Problém s měřením indikátorů či výsledků (makroúrovně) je 

ten, že jen vzácně lze tyto výsledky spolehlivě připsat zkoumané organizaci a my si tedy 

nemůžeme být jistí její výkonností335. Na druhou stranu, zkoumáním jejího fungování 

můžeme usoudit, jak dobře organizace pracovala, ale to nemusí být dostatečná podmínka pro 

dosáhnutí jejich cílů336. Slabiny každého z přístupů lze kompenzovat jejich aplikací na 

                                                           
328MARTÍNEZ, Óscar a Jon Lee ANDERSON. Una historia de violencia: Vivir y morir en Centroamérica. 

Ciudad de México: Debate, 2016. ISBN 9786073148474. 
329 GONZÁLES, Laura. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG): Una 

Organización Autoridigida. Foro Internacional. El Colegio de Mexico, 2018, 58(3), 493 - 536. 
330 Uvádím zde Roberta Keohane (KEOHANE, Robert O. International institutions and state power: essays in 

international relations theory. Boulder: Westview Press, 1989. ISBN 9780813308371.) a Josepha Grieco 

(GRIECO, Joseph M. Anarchy and the limits of cooperation: a realist critique of the newest liberal 

institutionalism. International Organization [online]. 1988, 42(03) [cit. 2018-09-19]. DOI: 

10.1017/S0020818300027715. ISSN 0020-8183. Dostupné z: 

http://www.journals.cambridge.org/abstract_S0020818300027715) jako asi 2 nejznámnější představitele tohoto 

směru. 
331 HAWKINS, Darren G. Delegation and agency in international organizations. New York: Cambridge 

University Press, 2006. ISBN 978-0-521-86209-7. 
332 GONZÁLES, Laura. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG): Una 

Organización Autoridigida. Foro Internacional. El Colegio de Mexico, 2018, 58(3), 493 - 536. 
333 BARNETT, Michael N a Martha FINNEMORE. Rules for the world: international organizations in global 

politics. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2004. ISBN 9780801488238. 
334 GUTNER, Tamar a Alexander THOMPSON. The politics of IO performance: A framework. The Review of 

International Organizations [online]. 2010, 5(3), 227-248 [cit. 2018-09-19]. DOI: 10.1007/s11558-010-9096-z. 

ISSN 1559-7431. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/s11558-010-9096-z 
335 A ne tím, že na výsledky měli větší vliv jiní aktéři nebo náhoda. 
336 Opět do hry může vstupovat jiný faktor, který přes dobré fungování organizace zabrání jejímu úspěchu. 
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vhodnou mezinárodní organizaci. Měření výsledků je například spolehlivější ukazatel 

výkonnosti organizace, pokud působí v dané oblasti jako jediná (nebo jedna z mála) a je co 

nejvíce autonomní.  

To je případ CICIG, která je velmi samostatná a má exkluzivní postavení při řešení problému 

korupce a organizovaného zločinu v Guatemale. Já přesto zapojím ve své práci oba způsoby 

měření, neboť je vidím jako provázané. Nejprve se na makroúrovni budu zabývat řešením 

třech výše uvedených úkolů CICIG, konkrétně vyšetřováním, stíháním a adopcí veřejných 

politik proti skupinám organizovaného zločinu (a v širší souvislosti, zda toto pomohlo 

s problémem korupce a beztrestnosti v zemi). Poté na mikroúrovni tyto cíle spojím s prací 

Komise detailní analýzou jejího působení v konkrétních případech. Jinými slovy se pokusím 

propojit, jak práce Komise vedla k dosažení stanovených cílů v jejím ustanovujícím 

programu. 

Moje hypotéza je, že Komise měla zásadní vliv na dění v Guatemale a cíle se jí dařilo plnit 

nad očekávání dobře. Toto očekávání vychází jednak z neobyčejně pozitivního vnímání 

CICIG v literatuře, a jednak z množství významných případů, které Komise vyšetřila. Jeden 

příklad za všechny je investigace nazvaná „La Línea“, která postavila před soud nejprve 

viceprezidentku Roxanu Baldetti a později dokonce prezidenta Ottu Peréze Molinu337. Ti byli 

později usvědčeni z několika korupčních skandálů a nyní čekají ve vazbě na soudní řízení. 

Nakonec fakt, že Honduras se v roce 2015, inspirován úspěchy CICIG, rozhodl vydat 

podobnou cestou, jako o 8 let dříve Guatemala, hovoří jasně o pozitivním vnímání práce 

Komise. 

Data a analýza 

Zdrojem mých dat k výzkumu působení CICIG budou novinové články, odborná literatura 

týkající se této Komise, rozhovory s představiteli CICIG, stejně tak jako dalších organizací 

zabývajících se korupcí a organizovanou trestnou činností v regionu (Transparency 

International, Amnesty International, The OECD Latin America and Carribean Anti-

Corruption Initiative, The Washington Office on Latin America a další), statistiky a výroční 

zprávy o korupci a organizovaném zločinu v zemi. Z posledních dvou skupin stojí za to 

podtrhnout komuniké CICIG338, Global Impunity Index od Universidad de las Américas339 a 

Corruption Perception Index Transparency International340. Abych však předešel zkreslení 

dat, bude třeba čerpat z rozličných zdrojů. Tak jako u dalších statistik, zaměřujících se na 

měření sociálních ukazatelů, i žebříček Transparency International bývá podrobený kritice341 

                                                           
337 DAUGHERTY, Arron. Guatemala’s Big Corruption Scandal, Explained. Insight Crime [online]. Guatemala, 

2015 [cit. 2018-09-19]. Dostupné z: https://www.insightcrime.org/news/analysis/guatemala-la-linea-customs-

scandal-explained/ 
338 Historial de Comunicados. CICIG [online]. [cit. 2018-09-19]. Dostupné z: 

https://www.cicig.org/comunicados/ 
339 Global Impunity Index. UDLAP [online]. Mexico: UDLAP, 2017 [cit. 2018-09-19]. Dostupné z: 

https://www.udlap.mx/cesij/files/IGI-2017_eng.pdf 
340 Corruption Perception Index. Transparency International [online]. 2017 [cit. 2018-09-19]. Dostupné z: 

https://www.transparency.org/research/cpi/overview 
341 GATLUNG, Fredrik. The non-perception based measurement of corruption : a review of issues and methods 

from a policy perspective. SAMPFORD, Charles. Measuring corruption. Aldershot: Ashgate, 2006, 108 - 136. 

ISBN 9780754624059. 
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ohledně jeho schopnosti měřit fenomén, který se měřit snaží. CICIG by ve svých zprávách 

zase mohla mít tendenci vykreslovat své fungování lépe, než tomu ve skutečnosti bylo, ve 

snaze uhájit důvody své existence. 

Mou hlavní metodou analýzy (mikroúrovně) bude process-tracing. Vyberu nejvýznamnější 

události týkající se korupce a organizovaného zločinu, které se v Guatemale od roku 2007 

staly a zanalyzuji roli CICIG v nich. To mi umožní odhalit kauzální link mezi komisí a 

plněním jejích cílů. Dále vyhodnotím nutnost a dostatečnost Komise jako proměnné při 

odhalení viníků a jejich případným odsouzením. Nakonec, pro kontrolu, se pokusím 

simulovat, jak by daná situace vypadala bez existence CICIG. 
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