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Abstrakt 

 

Cílem této práce je analyzovat vztah mezi konceptem R2P a násilnou změnou 

režimu. Práce se zprvu zabývá etablováním konceptu R2P na mezinárodní scéně 

a následně se věnuje problému jeho selektivnosti při aplikaci v praxi. Po roce 2005 

se totiž ukázalo, že i přes formální přijetí konceptu R2P všemi členskými státy OSN, 

je koncept R2P aplikován na podobné případy humanitárních krizí různým způsobem. 

Otázka selektivnosti konceptu R2P tak významně přiživuje kritiku jeho legitimity, 

neboť je podle mnohých prostředkem ke změně režimu. Tento nejvýznamnější důvod 

kritiky konceptu R2P, tedy spojitost mezi konceptem R2P a násilnou změny režimu, 

je centrálním motivem této práce. Na základě analýzy dokumentů upravujících podobu 

konceptu R2P práce dochází k závěru, že vojenská intervence v rámci konceptu R2P 

nesmí být ke změně režimu záměrně použita. Mohou však nastat situace, kdy je změna 

režimu pro ochranu obyvatel nutná; změna režimu tak může být považována 

za oprávněnou pouze tehdy, je-li nepřímým důsledkem intervence. Z toho vyplývá, 

že změna režimu je neoddělitelnou součástí konceptu R2P. Práce si klade za cíl tento 

ambivalentní vztah prozkoumat a zjistit, kde leží hranice pro oprávněné svržení režimu 

z důvodu ochrany civilistů, a kdy je již změna režimu činěna z oportunistických důvodů 

intervenujících států. Závěrečná část této práce ověřuje, zda byly v průběhu intervence 

do Libye v roce 2011 splněny opravňující principy pro vojenskou intervenci v rámci 

konceptu R2P navrhované ICISS a posuzuje, jestli bylo svržení Kaddáfího vlády nutné 

pro ochranu civilistů v zemi. Práce tedy rovněž hodnotí, zdali byl koncept R2P použit 

ke změně režimu v zemi oprávněně.    

 



   

Abstract 
 

The aim of this work is to analyze the relationship between R2P and violent 

regime change. The work gives an overview of the establishment of R2P on the 

international scene, and then deals with its problem of selectivity in its application 

in practice. Despite the formal adoption of R2P in 2005 by all UN member states, R2P 

has been since then applied to similar cases of humanitarian crises in different ways. 

The problem of selectivity of R2P is fuelling the criticism of its legitimacy, because it is 

according to many a mean for achieving regime change. The most important reason for 

R2P's criticism is the connection between R2P and violent regime change, and that is 

the central theme of this work. Based on an analysis of the documents which form R2P, 

the work concludes that military intervention under R2P must not be deliberately used 

for regime change. However, there may be situations, when regime change is necessary 

for the protection of civilians; which means that regime change can be regarded 

as legitimate only if it is as an indirect result of the intervention. Therefore regime 

change is an integral part of R2P. The work aims to explore this ambivalent relationship 

and find out, where lies the boundary between legitimate overthrowing of a régime 

for the protection of civilians, and regime change held for opportunistic reasons 

of intervening states. The final part of this study verifies, if was the legitimizing 

principles for intervention under R2P proposed by ICISS fulfilled during 

the intervention in Libya in 2011, and analyzes whether was the overthrowing 

of Gaddafi's government necessary for the protection of civilians in this country. Thus, 

the work also assesses whether was the regime change in Libya under R2P legal. 
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Úvod 
Téma ochrany civilistů během ozbrojených konfliktů začalo být na půdě OSN 

významněji řešeno relativně nedávno. Opravdu významněji až na konci 90. let 

20. století, a to i přes skutečnost, že daný fenomén představoval znatelný problémem 

celého 20. století, a to zejména kvůli konfliktům, které primárně zasahovaly civilní 

obyvatelstvo. V průběhu 20. století došlo k velmi znepokojivé situaci - počet civilistů, 

kteří zemřeli následkem ozbrojených konfliktů, převýšil počet vojáků. Ačkoli se data, 

zabývající touto problematikou liší (zejména kvůli využití různých metodologií, kritérií 

a zdrojů), odhaduje se, že v průběhu 20. století zemřelo přibližně 230 milionů civilistů, 

jejichž smrt byla způsobena jednak mezistátními konflikty, ale také masivním týráním 

civilistů ze strany vlastních států (Security Council Report 2008). Podle Bellamyho 

zapříčinily státy ve 20. století smrt až 170 milionů vlastních obyvatel a dodnes jsou 

právě občanské války nejbrutálnějšími konflikty současnosti, které zahrnují státem 

sponzorovaný teror namířený proti vlastnímu civilnímu obyvatelstvu (Bellamy 2006: 

199).  

Ukončení studenoválečného konfliktu na přelomu let 1989 a 1990,  

spolu s kolapsem SSSR o rok později, mělo za následek nastolení nového prostředí 

na mezinárodním poli a umožnilo věnovat se novým mezinárodním tématům a otázkám 

(Waisová 2003: 25-26). Do popředí zájmu OSN, se kvůli enormnímu nárůstu 

vnitrostátních konfliktů na mnoha místech světa, dostalo systematické porušování 

lidských práv ze strany států a páchání zločinů proti lidskosti během vnitrostátních 

ozbrojených konfliktů (Evans 2008: 25). Současně se během 90. let uvnitř 

mezinárodního společenství začal formovat názor, že porušování základních lidských 

práv ze stran států a páchání válečných zločinů během vnitrostátních konfliktů 

je nesmírně tragické, neboť nejvíce postihuje nezúčastněné civilní obyvatelstvo, 

a proto je nutné přijímat opatření, prostřednictvím kterých by bylo možné 

do vnitrostátních záležitostí států zasahovat (Bílková 2010: 27-28). Bylo tak nastoleno 

období plné očekávání a nadějí. Ačkoli se v 90. letech v mezinárodním systému objevil 

zvýšený počet humanitárních intervencí, jejich implementace byla velmi složitá. OSN 

nejednala vždy tak, jak by bylo vhodné, často jednala chaoticky, neúplně 

či kontraproduktivně. Za zásadní selhání OSN je považována neschopnost zabránit 

genocidám ve Rwandě, Srebrenici a Kosovu (Bellamy 2011a: 3; Evans 2008: 25). 
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Právě neschopnost OSN zastavit státem organizovaný teror proti vlastnímu 

obyvatelstvu vedla v roce 2000 k založení Mezinárodní komise pro intervenci a státní 

suverenitu – ICISS. Úkolem ICISS bylo: „rozvíjet globální politický konsensus o tom, 

jak a kdy by mezinárodní společenství mělo reagovat na vznikající krize zahrnující 

potenciální hrozbu masového vraždění a dalších zločinů prosti lidskosti.“ ICISS se tak 

musela vypořádat s celou řadou otázek - právních, morálních, provozních i politických, 

které od počátku 90. let provázely debatu o humanitárních intervencích. Závěrečná 

zpráva ICISS nese název Responsibility to Protect - Odpovědnost za ochranu. Hlavní 

myšlenku této zprávy lze odvodit již z názvu. Je jím tvrzení, že primární odpovědnost 

za ochranu obyvatel před masovými zločiny mají státy. A pokud ty nejsou schopny 

či ochotny tuto svou povinnost naplňovat, musí povinnost za ochranu jejich obyvatel 

převzít mezinárodní společenství (Bellamy 2011a: 16; ICISS 2001: VII).  

Koncept R2P byl podpořen všemi členskými státy OSN na Světovém summitu 

v New Yorku v roce 2005, nicméně o jeho právním statusu se dodnes vede diskuse, 

proto tato práce používá nejméně kontroverzní a zároveň nejvyužívanější označení, 

a to koncept. Avšak v odborné literatuře je možné se setkat i s označením norma, 

doktrína, idea, princip či rámec (Branch 2012; Bílková 2010: 34). I když k přijetí 

konceptu R2P došlo poměrně rychle, a to pouhé čtyři roky po jeho vzniku, nejednalo 

se o snadný proces, protože schválení provázela averze mnoha států, což ve svém 

důsledku vedlo ke změně v jeho znění. Závěrečná zpráva ICISS navrhovala 

odpovědnost za ochranu civilních obyvatel ve chvílích, kdy v ochraně jejich vlastní stát 

selže. Odpovědnost měla být přenesena na mezinárodní společenství, k tomu však 

nedošlo. Formulace, která byla přijata v Závěrečném dokumentu summitu OSN v roce 

2005, nenařizuje mezinárodnímu společenství civilní obyvatelstvo chránit, nicméně 

„pouze“ dává RB OSN možnost tak učinit. Aplikování konceptu R2P tak funguje 

na zcela dobrovolné bázi a o jeho aplikování se rozhoduje tzv. případ od případu (UN 

2013: 1-2). 

Po roce 2005 se ukázalo, že aplikace konceptu R2P v praxi je velice 

problematická, jelikož záleží především na ochotě a schopnostech relevantních aktérů 

převést koncept R2P do praxe. Přestože byl koncept R2P již mnohokrát aplikován, 

existuje jen málo případů, které by byly považovány za úspěšné. Naopak převládají 

případy, ve kterých koncept R2P měl být aplikován, ale nebyl, nebo byl naopak 

aplikován nedostatečně, jako tomu bylo například v Súdánu či Sýrii. Dokonce existují 

i případy, kdy se státy pokusily zneužít koncept R2P pro ospravedlnění vojenských 
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intervencí motivovaných vlastními národními zájmy - jedná se o intervenci USA 

do Iráku a intervenci RF do Gruzie (Bílková 2010: 103). Nejostřejší kritika je 

směřována na první a zároveň poslední využití konceptu R2P, ke kterému došlo v roce 

2011 v Libyi, když 23. března RB OSN schválila rezoluci 1973 a poprvé v historii 

udělila členským státům OSN mandát k vojenské intervenci do vnitřních záležitostí 

jednoho ze svých členů, a to proti jeho vůli (Resolution 1973 2011). Ačkoli se této 

intervenci podařilo dostát svého cíle a páchání násilí na civilistech ze strany Libyjské 

vlády bylo zastaveno, je intervence kritizována za spojitost se svržením režimu, 

ke kterému v Libyi v roce 2011 došlo (Bílková 2014: 21; ICRtoP 2016b).  

  Záměrem této práce je kritické prozkoumání právního a politického rámce 

konceptu R2P, s důrazem na problematiku nekonzistentního aplikování konceptu R2P 

v praxi, jenž úzce souvisí s nejvýznamnějším důvodem ke kritice konceptu, kterým je 

možnost aplikovat koncept R2P příliš široce, což jak ukázala praxe, může vyústit až ve 

změnu režimu. V samotném centru kritiky konceptu R2P tak leží protichůdný vztah 

konceptu R2P, který představuje spojitost ochrany civilních obyvatel s násilnou změnou 

režimu. Právě analýza tohoto ambivalentního vztahu, který koncept R2P tvoří, je 

hlavním motivem této práce. Ta následně směřuje k posouzení, kdy je ještě změna 

režimu činěná v rámci vojenské intervence odvolávající se na koncept R2P hajitelná, 

tedy nutná pro ochranu civilních obyvatel, a kdy je již důsledkem oportunistické 

politiky intervenujících států. Práce se na základě analýzy pro koncept R2P určujcích 

dokumentů a kritérií, jež pro ospravedlnění intervence do vnitřních záležitostí cizích 

států navrhovala ICISS, pokusí určit, za jakých podmínek může být změna režimu 

vykonaná v rámci intervence odvolávající se na koncept R2P považována za legitimní, 

a kdy již dochází k překročení pomyslné „opravňující hranice“ pro ochranu civilistů. 

Následně se práce pokusí posoudit, zda bylo svržení Kaddáfího režimu v Libyi v roce 

2011 v rámci intervence odvolávající se na koncept R2P nutné k naplnění jejího – tedy 

k ochraně civilistů v zemi.  

Práce je strukturovaná do čtyř hlavních kapitol. K tomu, aby bylo porozuměno 

smyslu této práce, podává první kapitola ucelený přehled vzniku konceptu R2P. Tato 

kapitola mapuje vývoj konceptu R2P od doby vzniku teorie spravedlivé války 

až po přijetí konceptu R2P členskými státy OSN. Kapitola se zabývá okolnostmi 

a důvody, které jeho vznik a přijetí umožnily. Zároveň se věnuje jeho očekávané funkci 

a pravidlům, jimiž by se měl koncept R2P podle ICISS řídit. Následně se tato kapitola 

řeší otázku využívání konceptu R2P po roce 2005 v praxi. 
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Druhá kapitola zkoumá, proč dochází k selektivnosti při aplikování konceptu 

R2P, což je dílčím cílem této práce. Za důvody selektivnosti označuje nedostatky 

ve formulaci konceptu R2P. Aktuální formulace nijak nelimituje zneužívání konceptu 

R2P, který ze své povahy vykazuje chování podle premis teorie realismu. Jinými slovy 

realismus je inherentní normou tohoto konceptu, která do vysoké míry předurčuje to, 

jak je koncept R2P využíván v praxi, tedy i to, že může být aplikován zbytečně široce, 

a v důsledku toho pak „otevírá dveře“ k nastolení změny režimu v suverénním státě, 

kde dochází k porušování lidských práv.  

Třetí kapitola navazuje na problematiku selektivnosti konceptu R2P, 

a již se přímo zabývá ambivalentním vztahem konceptu R2P, který představuje spojitost 

ochrany civilních obyvatel s násilnou změnou režimu. Kapitola se zpočátku zabývá 

fenoménem násilné změny režimu a její spojitostí se selektivností konceptu a s Teorií 

demokratického míru, která slouží jako ospravedlnění intervencí do vnitřních záležitostí 

cizích států. Následně kapitola detekuje změnu režimu v určujcích dokumentech 

konceptu R2P, vysvětluje proč je tento ambivalentní vztah problematický a především 

definuje, kdy je možné považovat změnu režimu provedenou v rámci vojenské 

intervence odvolávající se na koncept R2P za legitimní.  

Poslední, tedy čtvrtá kapitola představuje případovou studii vojenské intervence 

v Libyi v roce 2011, na níž práce empiricky dokazuje ambivalentnost konceptu R2P, 

která vyplývá z jeho spojitosti s násilnou změnou režimu. Cílem této kapitoly je 

zhodnotit, jestli byla intervence do Libye, a to včetně zde vykonané změny režimu, 

příkladovou implementací konceptu R2P, nebo zda došlo k překročení „oprávněné 

hranice“ pro ochranu civilistů a intervenujícím státům se zde podařilo prosadit vlastní 

oportunistické zájmy.   

Metodologickým východiskem této práce je konceptuální analýza - metoda 

společenských věd, pomocí které dochází k rozboru jednotlivých složek filosofických 

konceptů. Tato metoda zahrnuje precizní definici konceptu tak, aby bylo dosaženo 

lepších znalostí a lepšího porozumění určitým otázkám a tématům, kterých se koncept 

týká (Beaney 2003). V případě této práce je cílem dosáhnout zlepšení porozumění 

konceptu R2P a především jeho vztahu se změnou režimu. Tato práce si za dílčí cíle 

klade nalezení situace, kdy je možné považovat změnu režimu činěnou v rámci 

vojenské intervence odvolávající se na konceptu R2P za oprávněnou. Práce se následně 

pokouší o přímé prokázání problematičnosti ambivalentního vztahu konceptu R2P 

a změny režimu na případové studii intervence do Libye, ke které došlo v roce 2011.   
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Tato práce využívá jak primárních pramenů, tak sekundární literatury. Mezi 

nejdůležitější primární prameny patří jednoznačně Charta OSN, Všeobecná deklarace 

lidských práv, Závěrečná zpráva ICISS, Závěrečný dokument Světového summitu OSN 

z roku 2005, zpráva generálního tajemníka OSN Pan Ki-moona - Implementace 

odpovědnosti za ochranu a rezoluce RB OSN zabývající se situací v Libyi.  

Problematika konceptu R2P je téma, kterému je v odborné literatuře 

mezinárodních vztahů, mezinárodního práva, bezpečnostních studií i lidských práv 

věnováno poměrně velké množství pozornosti, nicméně oblast vztahu konceptu R2P 

se změnou režimu je tématem, kterému by mělo být věnováno větší množství 

pozornosti, než tomu bylo doposud. Úskalím této práce nebyl nedostatek literatury, 

ale její množství a s tím související třídění.  
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1. Vývoj konceptu R2P od jeho vzniku po přijetí v roce 2005 
Tato kapitola podává přehled teoretického pozadí a vývoje konceptu R2P. Zprvu 

se věnuje teorii spravedlivé války, ze které se koncept R2P vyvinul. Dále se zabývá 

problematikou humanitárních intervencí, zejména jejich kontroverzi v otázkách 

legitimity a ospravedlnění. Kapitola postupně představuje podstatu konceptu R2P tak, 

jak jej formulovala ICISS. Následuje představení konceptu R2P ve znění, v jakém byl 

přijat státy na Světovém summitu OSN v roce 2005. Kapitola končí institucionalizací 

a využíváním tohoto konceptu v praxi. 

 

1.1 Teorie spravedlivé války 

Pro vysvětlení vývoje a teoretického pozadí konceptu R2P je nutné představit 

teorii spravedlivé války a nastínit její historii a obsah, protože teorie spravedlivé války 

slouží jako základní etický zdroj, podle kterého by se měly státy řídit ve chvílích, 

kdy zvažují nasazení fyzické síly. Jinými slovy - teorie spravedlivé války v podstatě 

pojednává o posouzení oprávněnosti užití vojenské síly.  

Teorie spravedlivé války je základním analytickým a normativním nástrojem 

ke zkoumání legitimity válek a humanitárních intervencí. Zabývá se etickými dilematy 

spojenými s válčením, které ačkoli přináší utrpení a destrukci, je od jakživa politickým 

nástrojem států a národu k tomu, aby vyřešily své spory, a zejména aby ochránily 

svá nezadatelná práva vyplývající ze státní suverenity. Tento paradox destruktivnosti 

války a její přítomnosti v lidských dějinách, je jedním z hlavních motivů teorie 

spravedlivé války. Není pochyb o tom, že teorie spravedlivé války je nejvlivnějším 

myšlenkovým směrem zaměřeným na etiku války a míru, jelikož mnohé její myšlenky 

se podařilo kodifikovat do současného mezinárodního práva o ozbrojených konfliktech, 

jako například do Charty OSN, Haagských a Ženevských konvencí (Orend 2008; 

Rosůlek 2007: 159).  

Podle této teorie musí válka - aby byla považována za správnou a spravedlivou  - 

splňovat určitá filosofická, teologická a politická kritéria. Prvním kritériem 

pro posouzení spravedlnosti války je právo na válku, neboli jus ad bellum, které stanoví, 

kdo a za jakých podmínek může vstoupit do války. Druhým kritériem je právo ve válce, 

tzv. jus in bello, neboli kritériu o pravidlech a přiměřenosti způsobu jakým je válka 

vedena. Třetím kritériem je jus post bellum, které se týká spravedlnosti mírových dohod 

a fází ukončení války (Fabre 2008: 963).  
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Pro tuto práci je nejdůležitější první kritérium, tedy ius ad bellum, protože 

představuje tradiční rámec a užitečný nástroj pro zkoumání oprávněnosti užití 

donucovací síly. Jedním z autorů, který se zabývá podmínkami pro splnění 

spravedlnosti války je i Brian Orend, který přichází s následujícími šesti podmínkami 

ius ad bellum, které musí být splněny pro to, aby bylo možné válku považovat 

za spravedlivou.  

1) Spravedlivý důvod – stát může zahájit válku pouze z důvodu obrany proti vnější 

agresi, obrany druhých ze stejného důvodu, obrany nevinných před agresivními režimy 

2) Správný úmysl - zejména oproštěný o nenávist či pomstu 

3) Legitimní autorita - válka musí být vyhlášena legitimní vládou a veřejně deklarována 

4) Poslední možnost - musí být využity všechny nenásilné možnosti řešení problému 

5) Rozumná šance na úspěch – o válce může být rozhodnuto pouze v případě, 

že existuje pravděpodobnost úspěchu 

6)  Proporcionalita cílů - celkové dobro akce musí převážit negativní důsledky (Orend 

2008). 

Koncept R2P je ve své podstatě vystavěn na teorii spravedlivé války, 

protože podmínky spravedlivé války jus ad bellum byly adaptovány do Závěrečné 

zprávy ICISS, které (byť nikdy nenabyly právní závaznosti) tvoří principy legitimizující 

využití vojenské intervence v rámci konceptu R2P. O vlivu teorie spravedlivé války 

na koncept R2P tak nelze pochybovat (ICISS 2001: XII). 

Otázky spojené s etikou válčení jsou dnes stejně aktuální, jako v době, 

kam sahají kořeny spravedlivé války, tedy do doby antické. Mezi první učence 

zabývající se teorií spravedlivé války patří Aristoteles a Cicero, na které navázal Svatý 

Augustin zabývající se etikou války z křesťanské perspektivy. Svatý Augustin ve svém 

učení odkazoval zejména na Bibli, avšak jako první zpochybnil křesťanské radikální 

odmítání násilí a nahradil jej vizí aktivních křesťanských vojáků, kteří bojují v zájmu 

míru, vždy spravedlivě a bez hněvu. Jako první tak přišel s vizí, že některé války jsou 

nevyhnutelné v boji se zlem. Augustin tvrdil, že Křesťané se nemusí bát chránit mír 

a trestat zlo, avšak kladl důraz na legitimní autoritu křesťanských panovníků (Holy 

Bible 2011: Romans 13:4; Walzer 2002: 926). Na učení Svatého Augustina ve 13. 

století navázal Svatý Tomáš Akvinský, který se problematikou spravedlivé války 

zabýval již o něco systematičtěji a vytvořil tři kritéria spravedlivé války, a to kritérium 

legitimní autority, spravedlivého důvodu a správného úmyslu. Svatému Tomáši 

Akvinskému se podařilo prezentovat obecný nástin toho, co se později stalo tradiční 
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teorii spravedlivé války, tak jak ji známe dnes. Pojednával jednak o spravedlivých 

důvodech k válce, ale i o činnostech, které jsou přípustné a které ne. Právě myšlenky 

Tomáše Akvinského se staly vzorem pro pozdější scholastiky1 (Moseley 2016).  

Pro smysl této práce jsou důležití zejména Hugo Grotius a Samuel Pufendorf, 

kteří položili základ mezinárodního právního systému, založeného na přirozeném 

zákonu2, který podle jejich předpokladů formoval i právo mezi národy (Vacura 2011; 

Walzer 926-927).  Hugu Grotius tvrdil, že obrana civilistů žijících v jiných zemích 

je povinností, v tomto tvrzení odkazoval na přirozené právo sebezáchovy, avšak trval 

na tom, že státy a jejich panovníci jsou povinni plnit tuto povinnost pouze do přiměřené 

míry vlastních ztrát (Grotius 2005: 1158). Samuel Pufendorf podobně prohlašoval, 

že státy mají povinnost pomáhat a chránit i obyvatele mimo své hranice, 

avšak připouštěl, že se jedná spíše o věc svědomí než povinnosti (Pufendorf 2005: 81).  

Učení Grotia a Pufendorfa je důkazem, že myšlenky ochrany civilistů mimo 

vlastní hranice mají velmi dlouho tradici. Avšak se vznikem moderních států 

v 17. století bylo přirozené právo nahrazeno právem pozitivním. Státům tak bylo 

zabráněno chránit obyvatele mimo své hranice3 (Glanville 2012). Do popředí se dostalo 

všeobecně uznané právo jednotlivých států na vlastní suverenitu a s tím spojené právo 

na nevměšování se do vnitřních záležitostí (Walzer 926-927).  

Nelze pochybovat o tom, že válka je a vždy bude brutální a hrůzostrašná, přesto 

zůstává i nadále základním prostředkem historických a sociálních změn lidské historie. 

Právě násilná povaha války a její kontroverzní sociální důsledky ještě zvyšují 

kontroverznost samotných humanitárních intervencí a tím spíše nás nutí přemýšlet 

nad otázkami, jestli je válka opravdu vždy špatná a zda může existovat situace, 

kdy válka může pomoci (Rosůlek 2007: 159). Právě teorie spravedlivé války spolu 

                                                 
1 mezi které patří: Francisco de Vitoria, Francisco Suarez, Hugo Grotius, Samuel Pufendorf, Christian 

Wolff, Emerich de Vattel (Orend 2008). 
2 „Přirozený zákon (lex naturalis) je předpis nebo obecné pravidlo zprostředkované rozumem, podle 

něhož se člověku zakazuje dělat to, co může zničit jeho život nebo ho zbavit prostředků nezbytných pro 

zachování jeho života a opominout to, co by jej podle jeho domnění mohlo nejlépe zachovat.“ (Hobbes 

2010: 91).  
3 Velmi často bývá za předělovou událost vzniku suverénních států v Evropě označován rok 1648, kdy 

došlo k ukončení Třicetileté války, podepsáním Vestfálských mírových smluv. Nicméně vliv těchto 

smluv na vznik suverénních států v Evropě bývá často zveličován, ačkoli jejich podepsáním byla uznána 

nezávislost světských politických autorit v rámci Svaté říše římské. Je proto nepřesné, tak jak se často 

děje, považovat Vestfálské mírové smlouvy za radikální předěl a náhlé objevení se moderního systému 

států. Vhodnější je pohlížet na Vestfálské mírové smlouvy spíše jako na symbol politické transformace, 

které probíhala již od 15. století, avšak vyvrcholila v 17. století, kdy byla evropská politika vystavěná na 

normách respublicy Christiana postupně přetvořena na systém založený na pluralitních normách 

suverénních států a na politické nezávislosti (Jackson 2000: 165). 



   

18 

 

s tradicí přirozeného práva tvoří teoretický základ a důležitý rámec pro studium 

legitimity donucovací síly a tedy i konceptu R2P.  

 1.2 Humanitární intervence 

Tato část práce je zaměřena na doktrínu humanitárních intervencí a zejména 

jejich kontroverzi v otázkách legitimity a ospravedlnění vojenských intervencí, jejichž 

účelem je ochrana lidských životů. Dále tato část práce nastiňuje vývoj, který 

se v tématice humanitárních intervencí udál po skončení studené války. 

Zpočátku je nutné jasně vysvětlit základní pojmy, se kterými tato práce pracuje. 

Pojem humanitární (v českém překladu znamenající lidský či lidumilný) referuje 

k motivům pro intervenci, konkrétně k důvodům pro ochranu civilistů před nebezpečím 

v jejich domovině. Základním cílem humanitární intervence je zmírnit lidské utrpení - 

ve smyslu této práce pak především utrpení způsobené vládou či ozbrojeným 

konfliktem v určitém státě. Jinými slovy tento pojem referuje k ochraně lidí v jejich 

domovině.  

Naproti tomu pojem intervence je možné vysvětlit jako vměšování či zásah. 

Tento pojem se vžil do lidské paměti v souvislostech s nedovoleným zasahováním 

(vměšováním) jednoho nebo více států do vnitřních záležitostí jiného státu a pro mnohé 

má tak v sobě zakořeněnou negativní konotaci, a to proto, že pokud je intervence 

spojena s použitím ozbrojené síly, hovoří se potom o agresi, která je ve svém důsledku 

považována za jedno z nejtěžších mezinárodních provinění (Zbořil 2001: 117). 

Jedním z nejčastějších výrazů, který se s humanitárními intervencemi váže, 

je pojem etika nebo etická dimenze humanitárních intervencí. Pojem etika, 

jenž je odvozen od řeckého slova ethós, znamená mrav či zvyk. V odborné literatuře 

nenajdeme jednotnou definici etiky obecně, což je způsobeno především tím, že obsah 

pojmu etika prošel dlouhým historickým vývojem. Etika je však většinou chápána jako 

nauka o lidských záměrech, jednáních a vztazích z hlediska jejich dobrých nebo zlých 

důsledků pro člověka jako jedinečnou osobnost či pro společnost jako celek. Předmět 

etiky se tak potenciálně týká veškerého lidského jednání. Etika ovšem nemůže 

za nikoho rozhodovat, jak se má chovat, ani nepředstavuje pravidla chování jakožto 

mravní normy. Etika studuje lidské jednání a zkoumá mravní postoje, aby ukázala 

předpoklady, možnosti a důsledky určitého způsobu jednání a s nimi spojených 

závazných předpisů. V tématice humanitárních intervencí je etická dimenze této 

problematiky reprezentována přesvědčením, že žádá-li někdo nebo je-li evidentní, 
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že někdo potřebuje pomoc, jako bližní a morální člověk mám povinnost mu pomoci 

(Plhoňová 2013; Zbořil 2001: 117). 

Pojem humanitární intervence má v odborné literatuře řadu definic, řada z nich 

je však nejasných, nebo pojem příliš široce vysvětluje. Nicméně za nejjasnější vymezení 

považuji následující definici: „Humanitární intervence je akt hrozby nebo využití 

vojenské síly napříč státními hranicemi, tento akt vykonává stát nebo skupina států, 

jejichž cílem je prevence nebo ukončení rozšířeného a závažného porušování základních 

lidských práv uvnitř daného státu, a to bez povolení toho státu, proti kterému je 

intervence konána.“ (Holzgrefe – Keohane 2008: 18).  

Pokud se blíže věnujeme definicím jednotlivých autorů, není možné 

si nevšimnout, že určitý konsensus ohledně základní charakteristiky humanitárních 

intervencí existuje. Podle Fryeho se jedná o shodu v následujících třech bodech: 

1) hlavním rysem humanitární intervence je hrozba a využití vojenské síly 

2) jedná se o zásah proti jinému státu, který s sebou nese vměšování do státní suverenity 

daného státu tím, že daný stát je vystaven vojenské síle, aniž by spáchal akt agrese proti 

jinému státu 

3) humanitární intervence je motivována humanitárními cíli (Frye 2000: 4). 

 

Humanitární intervence může být použita v širším nebo užším pojetí, přičemž 

širší pojetí humanitární intervence, lze vymezit jako kombinaci jak ozbrojené, 

tak neozbrojené formy intervence, tedy jako využití všech možných činností, 

které přispívají k udržení míru, k humanitární pomoci nebo obnově postižené země. 

Užší pojetí humanitární intervence je spojováno především s vojenským intervenováním 

za účelem ochrany lidských práv v intervenované zemi (Štěpánek 2003: 33). 

Principiální spor debaty o humanitárních intervencích má svůj základ 

v nejednoznačnosti právních zásad, konkrétně v protichůdnosti závazků dodržování 

lidských práv a naproti tomu v závazku nevměšování do vnitřních záležitostí 

jednotlivých států. Ačkoli se státy v průběhu 20. století zavázaly k ochraně lidských 

práv prostřednictvím různých lidsko-právních smluv, jako například akceptací 

Všeobecné deklarace lidských práv nebo Mezinárodního paktu o občanských 

a politických právech, měly by tak zákonitě s sebou nést veškeré důsledky za své 

jednání. Zejména pokud dojde k hrůznostem jako je páchání zločinů proti civilnímu 



   

20 

 

obyvatelstvu, konkrétně k páchání zločinů genocidy4, válečným zločinům5, etnickým 

čistkám6 a zločinům proti lidskosti7 (Zbořil 2001: 118).  

Zásadním problémem legitimity humanitárních intervencí tak je, že státy jsou 

současně zavázány jak k dodržování lidsko-právních smluv, tak k akceptaci tradičního 

pojetí státní suverenity, tak jak jej definuje Charta OSN. Tradiční pojetí státní 

suverenity neboli zásada nevměšování do vnitřních záležitostí jednotlivých států, 

se na evropském kontinentu vyvíjela již od 17. století a postupně se rozšířila po celém 

světě. Zásada nevměšování je ukotvena v Chartě OSN (1945), a to v 7. odstavci 

2. článku: „Žádné ustanovení této Charty nedává Organizaci spojených národů právo, 

aby zasahovala do věcí, které podstatně patří do vnitřní pravomoci kteréhokoli státu, 

ani nezavazuje členy, aby takové věci podrobovali řešení podle této Charty; tato zásada 

však nebrání, aby se použilo donucovacích opatření podle kapitoly VII“ (Charta OSN 

1945: čl. 2). 

Tento odstavec Charty OSN říká, že státy ani OSN se nemohou vměšovat 

do vnitřních záležitostí členských států, neboť při vzniku charty OSN se počítalo s tím, 

že území státu je také jeho nedotknutelnou oblastí. Spolu se 7. odstavcem 2. článku 

Charty OSN, který OSN zakazuje vměšovat se do záležitostí spadajících výhradně 

do vnitřních záležitostí jednotlivých států, tvoří principy Charty OSN složitou překážku 

pro mezinárodní aktivismus, právě tehdy, pokud jde o humanitární intervence (Bellamy 

2011a: 3). 

Tato kontroverze vede k mnoha otázkám týkajících se legitimity a oprávněnosti 

humanitárních intervencí z hlediska politického, právního a morálního. Ačkoli někteří 

považují porušování lidských práv za dostatečný důvod k použití ozbrojené síly, jiní 

takovou intervenci pokládají za zcela protiprávní čin, který je v rozporu se základními 

                                                 
4 genocida je podle Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidia označení pro násilné zločiny 

spáchané v úmyslu úplného i částečného zničení určité národní, etnické, rasové nebo náboženské skupiny 

(UN TS 1951: 277). 
5 hlavní myšlenkou termínu válečný zločin je myšlenka, že každý jednotlivec i voják je zodpovědný za 

nepovolené činy, které během boje spáchal a může za ně být podle mezinárodního trestního práva 

potrestán, za nepovolené konání, tedy válečný zločin je považováno například týrání zajatců či civilistů, 

použití nedovolených zbraní nebo vedení útočné války (ICRC 2016). 
6 etnické čistky referují k počáteční fázi genocidy, kdy dominantní etnická skupina vyhání, vězní nebo 

páchá násilí na příslušnících etnické menšiny z důvodu dosažení etnické homogenity (Petrovič 1994: 342-

343). 
7 zločiny proti lidskosti zahrnují podle Úmluvy o nepromlčitelnosti válečných zločinů a zločinů proti 

lidskosti jak válečné zločiny, tak zločiny genocidy a zločiny proti lidskosti spáchané jak v době války, tak 

v době míru, mezi která patří nelidské činy jako například vraždy, zotročování či deportace (UN HR 

2016). 
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zásadami, na kterých je postaveno moderní psané mezinárodní právo (AL Haj 2012: 

76).  

Koncept R2P se na mezinárodní scéně začal formovat po skončení studené 

války, kdy došlo k rapidnímu vývoji ohledně etické dimenze mezinárodních vztahů, 

a postmoderní státy začaly pracovat na vzniku etických měřítek, která by platila pro 

všechny členy mezinárodního společenství. V 90. letech se tak na mezinárodní scéně 

vytvořily podmínky pro znovu otevření debaty o vztahu suverenity a lidských práv 

a o možnosti humanitární intervence (Bílková 2010: 27) 

Tento morální obrat v mezinárodních vztazích souvisel především s proměnou 

charakteru mezinárodního systému, který přešel od bipolárního modelu studené války 

k modelu multilaterálnímu, což umožnilo posílit mezinárodní instituce v čele s OSN 

a poskytlo možnost věnovat se problémům, jakými byly systematické porušování 

lidských práv ze strany některých států a masivní páchání válečných zločinů v rámci 

vnitrostátních ozbrojených konfliktů (Bílková 2010: 28). 

Dále morální obrat v mezinárodních vztazích souvisel i se změnou charakteru 

členů mezinárodního společenství. Právě v souvislosti s touto proměnou nabyla 

v demokratických liberálních společnostech etika nebývalého významu a tato situace 

začala postupně narušovat tradiční pojetí státní suverenity. Došlo k přehodnocení zásad, 

ze kterých mezinárodní společenství vycházelo, jako nemožnost vedení války 

a zasahování do státní suverenity. Humanitárně naladěným postmoderním státům se tak 

podařilo prosadit myšlenku, že vyspělé společnosti mají odpovědnost za udržení 

stability a bezpečnosti mezinárodního systému a zájem byl přesunut k ochraně lidských 

práv (Waisová 2008: 139-151).  

Obrovský vliv na změnu vnímání humanitárních intervencí měla i série vážných 

humanitárních krizí, ve kterých mezinárodní společenství, buď v důsledku nereagování 

v případě Rwandy a Srebrenice, anebo neschválení vojenské akce v případě Kosova, 

zásadním způsobem selhalo. Právě neschopnost adekvátně reagovat v průběhu 90. let 

na humanitární katastrofy ve světě, ukázala problémy, na které humanitární intervence 

naráží. Rwandská tragédie poukázala na problém, kdy nelze najít státy, jež by byly 

ochotny vyslat do oblasti vlastní vojsko, s tím vyvstala otázka, zda by měla OSN mít 

pravomoc rozhodnout o kolektivní akci k zastavení závažné humanitární krize. Naopak 

Kosovské události poukázaly na otázku, jak řešit situaci, kdy státy zasáhnout chtějí, 

ale RB OSN jim v tom brání díky vetu stálých členů (Bílková 2010: 32). 
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Otázky, jež kvůli selhání v řešení humanitárních krizí vyvstaly, se týkaly 

například možného omezení práva stálých členů RB OSN vetovat rezoluce schvalující 

humanitární intervence a dilematu neschválené humanitární intervence. Nicméně právě 

těmito dilematy se zabýval již generální tajemník OSN Boutrus Butrus-Ghálí v roce 

1992 v dokumentu OSN Agenda pro mír. V této zprávě Boutrus Butrus-Ghálí vyzýval 

k posílení a zefektivnění rámce a kapacit OSN tak, aby OSN mohla plně naplňovat 

preventivní diplomacii a dostát svým cílům o nastolení a udržování míru. Právě 

Boutrus-Ghálí, jako jeden z prvních, vznesl myšlenku o nutnosti redefinice státní 

suverenity. Ačkoli tvrdil, že stát je základní složkou mezinárodních vztahů 

a respektování státní suverenity a integrity musí být zachováno, poukazoval na fakt, 

že doba absolutní a výlučné suverenity pominula a vyzval mezinárodní společenství 

k nalezení rovnováhy mezi dobrým vnitrostátním vládnutím a požadavky stále více 

propojeného světa (Boutros-Ghali 1992). 

Vztahem mezi státní suverenitou a lidskými právy se zabýval i nástupce Boutrus 

Butrus-Ghálího, Kofi Annan, který během probíhající vojenské intervence NATO 

v Kosovu přichází s tzv. „dvojím pojetím suverenity“. Annan ve článku pro časopis 

Economist uvádí, jak by mělo mezinárodní společenství jednat během humanitárních 

krizí a k jakým opatřením by mělo sáhnout, aby bylo schopné efektivně jednat. Annan 

vyzýval, aby se mezinárodní společenství odklonilo od chápání suverenity dle jejího 

tradičního principu, kterým je princip nevměšování spojený s nezájmem o to, jakým 

způsobem se státy chovají ke svým obyvatelům. Annan nově redefinovanou suverenitu 

označil za suverenitu individuální. Annan tvrdil, že jsou to právě státy, které mají 

fungovat jako nástroj sloužící lidem, a to zejména ve smyslu ochrany práv a svobod 

jednotlivých občanů, tak jak jsou zachyceny v Chartě OSN a v jiných lidsko-právních 

smlouvách. Annan uvedl, že mezinárodní společenství by mělo interpretovat Chartu 

OSN tak, aby chránila jednotlivce a ne ty, kteří uvnitř států zneužívají lidská práva 

(Annan 1999; Bellamy 2011a: 10). Kofi Annan vznesl otázku, která jasně zdůraznila 

nutnost zasáhnout v případech, kdy ve světě dochází k humanitárním katastrofám: 

„Představuje-li humanitární intervence skutečně nepřijatelný zásah do suverenity, 

jak máme reagovat tváří v tvář takovým situacím, jakých jsme byli svědky ve Rwandě 

či ve Srebrenici, při hrubém, masivním a systematickém porušování lidských práv, které 

protiřečí všem principům, na nichž je založeno naše pojetí společné lidskosti?“ (Annan 

2000: 48). Annan dále zdůraznil, že ozbrojené humanitární intervence musí být vždy až 
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poslední možností, která však zůstává alternativou vůči masovému vraždění, které 

se mezinárodní společenství nesmí zříci (Annan 2000: 48). 

1.3 ICISS zpráva 

Byl to právě generální tajemník OSN Kofi Annan, kdo vyzval mezinárodní 

společenství, aby se pokusilo definovat nový vztah mezi humanitární intervencí, státní 

suverenitou a lidskými právy. Této úlohy se zhostila kanadská vláda, která v roce 2000 

ustanovila ICISS (ICISS 2001: VII). 

Úkolem ICISS bylo vyjasnit celou řadu legálních, morálních, operačních 

i politických otázek, které jsou s debatou o humanitární intervenci, státní suverenitě 

a lidských právech neodmyslitelně spjaty. Snahou kanadské vlády bylo sestavit tým 

odborníků s nejrůznějšími názory, pocházejících z různých zemí světa. ICISS tak měla 

být schopná vytvořit zprávu, jež pomůže generálnímu tajemníku OSN a OSN samotné 

najít společnou řeč. ICISS fungovala jako samostatná skupina naprosto oproštěná 

od vlivu ze strany OSN či jiného politického subjektu. Předsedy ICISS se stali bývalý 

australský ministr zahraničí a zároveň ředitel nevládní organizace International Crisis 

Group, Gareth Evens spolu s Mohammedem Sahnounem, bývalým alžírským 

diplomatem. Deset dalších komisařů pocházelo ze zemí napříč světem. Zastoupení 

zde měla Evropa, Severní Amerika, RF, Afrika, Jižní Asie a Blízký východ. Během 

svého působení ICISS vedla 11 regionálních jednání. V práci jim pomáhala 

Mezinárodní konzultativní rada, která fungovala jako poradní orgán v politických 

záležitostech a řada dalších vědeckých pracovníků.  Během svého působení se ICISS 

jako celek setkala pětkrát na plenárním zasedání a dále se její členové zúčastnili mnoha 

kulatých stolů a konzultací v různých částech světa. Jednání u kulatých stolů se ukázala 

být velmi bohatým zdrojem informací, neboť nabízela řadu různých politických 

perspektiv. Již rok po svém vzniku, v roce 2001 ICISS vydala zprávu nesoucí název 

Odpovědnost za ochranu - Responsibility to Protect. Podle komisařů ICISS je text jejich 

závěrečné práce důkazem toho, že se podařilo najít společný postoj, který odráží sdílené 

názory všech členů komise, a proto se jedná o konsens, který by měl být politicky 

dosažitelný i na půdě OSN. Podle Annana se jednalo o doposud nejvíce souhrnnou 

a nejpropracovanější odpověď na dilema humanitárních intervencí (Bellamy 2011a: 16; 

Bílková 2010: 35; Evans 2008: 38; ICISS 2001: VII). 

 Závěrečná zpráva ICISS s názvem Odpovědnost za ochranu byla dokončena 

v prosinci 2001 a podává odpovědi na otázku, jak v předmluvě zdůrazňují její autoři, 
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na to, „kdy, pokud vůbec, je pro státy vhodné realizovat donucovací, zvláště vojenskou 

akci proti jinému státu s cílem ochránit ohrožené osoby v daném státě“ (ICISS 2001: 

VII). ICISS k tomuto problému přistupuje novým způsobem, pomocí kterého se snaží 

překonávat problémy, na něž v minulosti humanitární intervence narážely. Jednou 

ze zásadních změn je změna v terminologii, protože ICISS nahrazuje zdiskreditovaný 

pojem humanitární intervence spojením odpovědnost za ochranu, což odráží snahu 

autorů o odlišné a širší zaměření, v jehož centru se již nenachází aktér, 

který intervenuje, ale důraz je kladen na jedince, kteří strádají, a kterým je nutné 

pomoci. Namísto práva na intervenci se začíná mluvit o právu na ochranu. Zároveň 

dochází k zásadní změně ve vnímání státní suverenity. Ta již neznamená kontrolu 

nad územím, ale odpovědnost za toto území. Každý stát tak má povinnost chránit 

obyvatele uvnitř vlastního teritoria. Odpovědnost za vlastní území pak v praxi znamená, 

že stát (v případě, že nechce nebo nedokáže, pak mezinárodní společenství) má 

povinnost tyto obyvatele chránit, tato povinnost potom obsahuje tři základní elementy 

konceptu R2P a to triádu odpovědnost za prevenci, reakci a rekonstrukci (Bílková 2010: 

35; Evans 2008: 40-43).  

Dvě následující teze představují základní principy konceptu R2P: „Státní 

suverenita v sobě nově zahrnuje odpovědnost, a prvořadým nositelem odpovědnosti 

za ochranu vlastních obyvatel je stát (1). V případě, že obyvatelstvo trpí vážnou újmou 

v důsledku vnitrostátní války, povstání, represe nebo rozpadu státu a dotyčný stát není 

ochoten nebo schopen újmu zastavit nebo odvrátit, princip nevměšování musí dát 

přednost konceptu odpovědnost za ochranu (2)“ (ICISS 2001: XI). 

Zpráva dostála svým cílům a přišla s novým pohledem na všechny klíčové 

oblasti, na které se ICISS soustředila, a to na státní suverenitu, lidská práva a zákaz 

použití síly. Podle ICISS zůstala státní suverenita základním principem mezinárodních 

vztahů, ale nově s sebou státy nesou i odpovědnost vůči svým obyvatelům, 

kdy je povinností států vlastní obyvatele chránit a pečovat o jejich blaho. Dodržování 

lidských práv uvnitř jednotlivých států se tak stává záležitostí zájmu celého 

mezinárodního společenství. Současně již přestalo být použití síly považováno 

za nemožné, existují případy, kdy je použití síly nutným a užitečným nástrojem ochrany 

lidských práv. Povinnost ochrany lidských práv tak výlučně spadá na státy, pokud 

ty nejsou schopny tuto svou povinnost splnit, nastupuje na jeho úlohu mezinárodní 

společenství (Bílková 2010: 35). Jinými slovy: „Státy jsou primárně zodpovědné 

za ochranu vlastních obyvatel před genocidou, masovým vražděním, etnickými čistkami, 



   

25 

 

a pokud nechtějí nebo nejsou schopné vlastní obyvatele chránit, spadá odpovědnost 

za ochranu těchto jedinců na mezinárodní společenství“ (Bellamy 2011a: 16). 

Použití ozbrojené síly hraje v konceptu R2P klíčovou roli. ICISS potvrdila, 

že zásahy v rámci tohoto konceptu má vést ideálně RB OSN, nicméně ICISS 

se ve své zprávě věnuje i faktu, že je pravděpodobné, že se v budoucnu bude opakovat 

rwandský nebo kosovský problém, kdy nebude o akci v RB OSN zájem, nebo bude 

naopak zablokována vetem (ICISS 2001: VII). Podle ICISS by se takovéto případy 

měly řešit zavedením souboru kritérií, při jejichž splnění by RB OSN měla - a jiní aktéři 

případně mohli - použít ozbrojenou sílu. Eventuálně navrhuje modifikaci rozhodovacího 

systému RB OSN, a případném rozšíření okruhu aktérů oprávněných rozhodnout 

o humanitárním zásahu. ICISS dále zmiňuje nutnost odstranění logistických problémů 

tak, aby byly kolektivní humanitární zásahy včasnější, efektivnější a koordinovanější. 

Principy pro vojenský zásah podle ICISS, jsou rozděleny do dvou kategorií, 

na spravedlivý důvod a na principy opatrnosti  (Bílková 2010: 36-37). 

Spravedlivý důvod pro ozbrojený humanitární zásah z důvodu ochrany lidí je 

výjimečné opatření, které může být použito pouze tehdy, existuje-li hrozba 

nebo realizace závažné a nenapravitelné škody lidem, a to tehdy, pokud jsou splněny 

dvě následující podmínky: „pokud dochází k rozsáhlým ztrátám na životě, 

uskutečněným či předvídatelným, ať již zahrnují genocidní úmysl nebo nikoli, které jsou 

výsledkem úmyslného jednání státu, nebo jeho nekonání či neschopnosti konat, 

nebo jeho selhání (1)“ nebo „pokud dochází k rozsáhlým etnickým čistkám, 

uskutečněným či předvídatelným, ať již jsou realizovány vraždami, násilným vyháněním, 

akty teroru nebo znásilněními (2)“ (ICISS 2001: XII). 

 Principy opatrnosti jsou dohromady čtyři, a to: správný úmysl, vyčerpání jiných 

prostředků, přiměřenost prostředků a rozumné vyhlídky na úspěch. ICISS tak ve své 

podstatě vystavěla principy opatrnosti na teorii spravedlivé války a její podmínky jus ad 

bellum s menšími změnami adaptovala do své závěrečné zprávy:  

„1) správný úmysl: primárním účelem intervence, bez ohledu na jiné motivy 

intervenujících států, musí být zastavení či odvrácení lidského utrpení. Správný úmysl je 

nejlépe zaručen díky využívání multilaterálních operací 

2) vyčerpání jiných prostředků: vojenská intervence může být odůvodněna pouze tehdy, 

až poté kdy se všechny možné nevojenské prostředky pro prevenci či mírové řešení krize 

neosvědčí nebo se předem jeví jako neúspěšné 
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3) přiměřenost prostředků: vojenská intervence musí být svým rozsahem, trváním 

a intenzitou úměrná okolnostem, mělo by být využito minima nezbytného k zajištění 

ochrany daných lidí 

4) rozumné vyhlídky na úspěch: musí existovat rozumná šance na úspěch 

nebo odvrácení utrpení, které odůvodní zásah s jeho důsledky, které nesmí být horší 

než následky nečinnosti“ (ICISS 2001: XII). 

 

ICISS se ve své zprávě zabývala i otázkou oprávněné autority schvalující 

humanitární zásahy, avšak oddělila tuto podmínku spravedlivé války ad bellum 

(legitimní autorita) od ostatních podmínek, které ve své zprávě nazývá principy 

opatrnosti a věnovala ji tak samostatný prostor pro výzkum. Jak již bylo zmíněno, 

ICISS potvrdila, že zásahy v rámci tohoto konceptu má vést ideálně RB OSN 

a doporučila, aby její akceschopnost byla posílena, a to následujícími způsoby: „Rada 

bezpečnosti OSN by se měla zabývat okamžitě všemi žádostmi o intervenci, 

které zahrnují tvrzení o rozsáhlých ztrátách na životech či etnických čistkách, měla 

by v tomto kontextu usilovat o odpovídající ověření skutečností, tak aby vojenská 

intervence mohla proběhnout“ (ICISS 2001: XII). Dále ICISS doporučila pěti stálým 

členům RB OSN: „Aby neuplatňovali svá veta v záležitostech, které se netýkají jejich 

životních zájmů a aby tak nebránili ve schvalování vojenských intervencí na ochranu 

lidských životů, které mají většinovou podporu“ (ICISS 2001: XIII). Nicméně ICISS 

se ve své zprávě zabývá i situací, kdy tato opatření selžou, a proto navrhuje 

i alternativní možnosti řešení, kterými jsou: možnost, že situaci převezme do vlastních 

rukou VS OSN a bude situaci projednávat podle procedury Sjednocení pro mír, 

které bylo do OSN zavedené v 50. letech. V případě, že i tato možnost selže, je možné, 

aby jednaly regionální organizace v rámci území vlastních členských států - tito aktéři 

by se však vždy měli snažit o získání mandátu RB OSN, a to předem nebo alespoň 

následně a o průběhu svého jednání by měli RB OSN informovat (Bílková 2010: 38; 

ICISS 2001: XIII). 

Záběr konceptu R2P je v porovnání s klasickými humanitárními intervencemi 

velmi široký, protože ochrana obyvatelstva ve zprávě ICISS obsahuje celou řadu 

činností směřujících k odvrácení krize nebo jejímu zastavení (Bílková 2010: 36). Podle 

ICISS obsahuje koncept R2P tři specifické elementy odpovědnosti8, a to odpovědnost 

                                                 
8 které lze tatké chápat jako po sobě následující fáze konceptu, které jsou vzájemně spjaté a nemohou 

fungovat jedna bez druhé 
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za prevenci vzniku situací během kterých dochází k masovému vraždění, odpovědnost 

za reakci pokud takové situace nastanou a odpovědnost za rekonstrukci po intervenci 

(Evans 2008: 43; ICISS 2016: XI).  

Odpovědnost za prevenci je dle ICISS nejdůležitějším elementem, protože má 

řešit základní příčiny vnitřního konfliktu i jiné člověkem způsobené krize, 

které ohrožují obyvatelstvo, a to pomocí nástrojů jako budování státní kapacity, náprava 

křivd a zejména zajišťování vlády práva. Prevenci je podle ICISS potřeba věnovat 

značnou pozornost a zároveň je důležité, aby při prevenci bylo využito všech možných 

nevojenských opatření tak, aby byla vojenská síla vždy až poslední možností řešení. 

Odpovědnost za reakci má reagovat na situace vhodnými opatřeními, které mohou 

zahrnovat donucovací opatření, jako jsou sankce, mezinárodní stíhání a v posledním 

případě vojenská intervence. Odpovědnost za rekonstrukci je činnost, která má zajistit 

pomoc po vojenském zásahu, zahrnuje rekonstrukci a usmíření stejně jako řešení příčin 

konfliktu (Evans 2008: 43; ICISS 2001: XI). 

Součástí konceptu R2P se tak stávají i nejrůznější neozbrojené nástroje pomoci, 

ochrany i donucení jako například vyjednávání, preventivní diplomacie, mírové operace 

OSN či cílené hospodářské sankce (Bílková 2010: 36). 

Závěrečná zpráva ICISS se zabývá i operačními principy konceptu R2P, 

mezi něž řadí jasné cíle a nutnost mandátu OSN k intervenci. Zároveň vyzdvihuje 

i nutnost společného vojenského přístupu mezi partnery a jasnou hierarchii ve velení.  

Poukazuje i na zvažování možných limitů intervence, které musí reflektovat zásadu 

proporcionality. Intervence musí za každých okolností dodržovat mezinárodní 

humanitární právo, ICISS dále navrhuje maximální možnou koordinaci s humanitárními 

organizacemi (ICISS 2001: XIII). 

Závěrečná zpráva ICISS byla publikována v prosinci 2001 bezprostředně 

po teroristických útocích na USA v září tohoto roku. Pochopitelně se tak nejednalo 

o ideální dobu pro její publikaci. Mezinárodní společenství bylo zaujato bojem 

proti terorismu a ochrana lidských práv a humanitárně motivovaných zásahů tak byla 

částečně upozaděna. Nicméně i přes šok, který teroristické útoky na USA způsobily, 

se zprávě ICISS dostalo pozornosti a významně ovlivnila diskusi o humanitárních 

intervencích v mezinárodní politice (Evans 2008: 44).  

Za velkou část svého úspěchu vděčí koncept R2P generálnímu tajemníkovi Kofi 

Annanovi, který ihned po publikaci Závěrečné zprávy ICISS začal usilovato jeho 

integraci do své reformní agendy. To se projevilo ve zprávách, které na závěrečnou 
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zprávu ICISS - Odpovědnost za ochranu navázaly, a to zpráva Panelu na vysoké úrovni 

pro hrozby, výzvy a změnu9 - Bezpečnější svět: naše sdílená odpovědnost publikovaná 

v roce 2004 a zpráva samotného generálního tajemníka Kofi Annana - Ve větší svobodě: 

směrem k rozvoji, bezpečnosti a lidským právům pro všechny publikovaná v roce 2005. 

Tyto zprávy vznikly jako východisko pro jednání Světového summitu OSN konaného 

v září 2005, ačkoli obě zprávy ze Závěrečné zprávy ICISS vycházely, určitým způsobem 

ji změnily pro potřeby a možnosti OSN a svými úpravami zvýšily pravděpodobnost 

formálního přijetí konceptu R2P (Bílková 2010: 39).  

Zpráva panelu na vysoké úrovni pro hrozby, výzvy a změnu - Bezpečnější svět: 

naše sdílená odpovědnost je v porovnání se závěrečnou zprávou ICISS mnohem širšího 

rozsahu, za svůj přijímá přístup lidské bezpečnosti a zabývá se proto řadou problémů 

dnešního světa jako: chudoba, nemoci, environmentální problematika, mezistátní 

a vnitro státní konflikty, terorismus, WMD a mezinárodní organizovaný zločin. Zpráva 

podává obsáhlé doporučení vůči zmíněným problémům, pro smysl této práce je potom 

důležité zejména doporučení vůči konceptu R2P. Zpráva přijímá základní principy 

a východiska tohoto konceptu, panel nově vznikající normu podpořil a potvrdil, 

že existuje kolektivní mezinárodní odpovědnost chránit obyvatelstvo, panel dále 

potvrdil, že tato odpovědnost je uplatnitelná pouze RB OSN. Současně zpráva obsahuje 

základní kritéria, která mají legitimizovat použití síly za strany RB OSN. Jedná 

se o následující kritéria: závažnost ohrožení, přiměřenost a skutečnost, že se jedná 

o poslední možnost (Evans 2008: 45; UN 2013). 

V roce 2005 na zprávu ICISS navázal i samotný generální tajemník Kofi Annan, 

ve zprávě Ve větší svobodě: směrem k rozvoji, bezpečnosti a lidským právům 

pro všechny. Tato zpráva byla směřována ke světovému summitu OSN v New Yorku, 

kde se měli sejít světoví lídři, aby zhodnotili vývoj a pokrok, který byl dosažen od roku 

2000, kdy byly schváleny Rozvojové cíle tisíciletí. Ve své zprávě Kofi Annan shrnul 

všechny reformní návrhy OSN, a to zejména reformní návrhy Panelu na vysoké úrovni 

pro hrozby, výzvy a změnu a dále návrhy zprávy o implementaci Rozvojových cílů 

tisíciletí. Zpráva byla tak jakýmsi rámcovým seznamem oblastí, který bylo potřeba 

na summitu projednat. Annan v této zprávě jasně upozornil na nutnost projednat 

a přijmout koncept R2P (UN 2005a: 1-6). Kofi Annan v této zprávě vyzval státy, 

aby: „přijali koncept Odpovědnost za ochranu jako základ pro společnou akci proti 

                                                 
9 tento panel vznikl v roce 2003 proto, aby na základě pečlivé analýzy možných budoucích hrozeb pro 

světový mír a bezpečnost, doporučil jasná a praktická opatření pro zajištění účinné kolektivní akce 
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genocidě, etnickým čistkám, zločinům proti lidskosti a uznali, že tato odpovědnost 

za ochranu leží především na jednotlivých státech, jejichž úkolem je vlastní obyvatele 

chránit, ale pokud nejsou státy schopny nebo ochotny vlastní občany chránit, potom 

odpovědnost za ochranu spadá na mezinárodní společenství, které v takovém případě 

musí využít všechny možné diplomatické, humanitární i jiné metody, aby obyvatele 

ochránilo, pokud se i tyto metody ukáží jako nedostatečné může Rada bezpečnosti 

rozhodnout o podniknutí opatření podle Charty OSN včetně donucovacích akcí“ (Evans 

2008: 46).  

Annan tak ve své zprávě používá téměř totožnou rétoriku jako Závěrečná zpráva 

ICISS, s důrazem na státní odpovědnost a současně klade důraz na využití všech 

možných nevojenských prostředků preventivní, reaktivní i rekonstrukční povahy a bere 

ozbrojený zásah s mandátem OSN jako poslední možnost. Právě díky Annnanově 

zprávě byly nastoleny dobré podmínky pro debatu o konceptu R2P během Světovém 

summitu OSN (Evans 2008: 46). 

Nicméně zpráva Panelu na vysoké úrovni pro hrozby, výzvy a změnu, spolu 

se zprávou Kofiho Annana, nejsou naprosto totožné se závěrečnou zprávou ICISS. 

Rozdílnosti se nalézají zejména v tom, že obě zprávy kladou větší důraz na mechanismy 

OSN, což je vzhledem k jejich účelu a prostředí vzniku pochopitelné. Současně oddělují 

koncept R2P od otázek reformy RB OSN a jsou umírněnější v otázkách použití síly, 

neboť nepřipouští možnost použití síly bez mandátu RB OSN (Bílková 2010: 40). 

V září 2005 došlo k projednávání konceptu R2P během Světového summitu 

OSN v New Yorku. Navzdory rozdělení mezinárodního společenství se nakonec 

koncept R2P dostal do balíčku témat připravených k jednání, a to díky velmi opatrné 

diplomacii, která vedla k postupnému pokroku směrem ke konsensu. Důležitou roli 

zde sehrál lobbing ze strany Kanady, členů ICISS a Kofiho Annana. Významnou roli 

sehrála i dílčí změna postoje USA a také nečekaná podpora ze strany afrických států. 

Jednání však byla velmi složitá, původní návrh ustanovení o konceptu R2P, obsažený 

v předběžném návrhu Závěrečného dokumentu Světového summitu OSN z roku 2005, 

byl během jednání několikrát upraven. Spory se vedly zejména o to, zda má být RB 

OSN jediným orgánem opravňujícím k použití ozbrojených sil, o to jaká mají být 

kritéria použití ozbrojené síly a v jaké chvíli dochází k přesunu odpovědnosti ze státu 

na mezinárodní společenství (Bílková 2010: 44; Bellamy 2009: 84). 

Nebylo překvapením, že jednání o tak kontroverzním konceptu, jakým koncept  

R2P bezpochyby je, byla velmi složitá. Jednání se muselo potýkat s řadou oponentů 
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tohoto konceptu zastávajících tradiční pojetí státní suverenity. Mezi ně patří RF, Čína, 

většina Muslimského světa, velká část států Hnutí nezúčastněných a Skupiny 77 a řada 

nedemokratických států (Bílková 2010: 42). Neshody panovaly dále kolem otázky, 

zda má RB OSN exklusivní pravomoc k autorizaci humanitární intervence. USA spolu 

s Velkou Británií argumentovaly, že okolnosti k ospravedlnění intervence bez mandátu 

Rady bezpečnosti mohou nastat, byly však přehlasování zbývající většinou, 

která zastávala názor, že pokud má být koncept R2P současně nástrojem pro omezení 

tzv. západního intervencionismu, musí povolení k intervenci udělovat výlučně RB OSN. 

Dalším problémem byl nesouhlas ohledně kritérií, jež mají rozhodovat o zásahu. 

Zatímco odborníci spolu s Annanem zavedení jasných kritérií podporovali, 

aby rozhodnutí RB OSN byla více transparentní a zároveň více legitimní; USA, Čína 

a RF se stavěly proti. Dalším významným problémem bylo přesvědčení některých států 

v čele s Indií, že koncept R2P je nástrojem k prosazování a legitimizování západního 

intervencionismu (Bellamy 2011a: 22).  

Navzdory rozdělení mezinárodního společenství se podařilo o konceptu R2P 

jednat během Světového summitu OSN v roce 2005, kde jednání o konceptu R2P 

skončila úspěšně (Bílková 2010: 45, UN 2005b). 

1.4 Přijetí konceptu R2P v roce 2005 

 Koncept R2P je obsažen v Závěrečném dokumentu Světového summitu OSN 

z roku 2005, který přijaly všechny členské státy OSN 20. září 2005, a ve kterém 

se mimo jiné zavázaly ke kolektivní odpovědnosti za ochranu civilistů před genocidou, 

zločinům proti lidskosti, etnickými čistkami a válečnými zločiny. Tento významný krok 

znamenal jednoznačné vyjádření politické vůle všech států, společně předcházet těmto 

zločinům, vzájemně si pomáhat v boji s těmito zločiny a spolupracovat v rámci 

mezinárodních organizací. Ve své podstatě koncept R2P odráží stávající sadu 

mezinárodněprávních nástrojů států a mezinárodního společenství na ochranu práv 

jednotlivce před nejzávažnějšími zločiny podle mezinárodního práva a je spojená 

s deklarovanou vůlí tyto nástroje v konkrétním případě použít. (UN 2005b; UN 2005c; 

Válek 2014: 2). O konceptu R2P pojednávají odstavce 138 a 139 Závěrečného 

dokumentu Světového summitu OSN z roku 2005, jejichž znění je následující:  

 

„138. Každý jednotlivý stát má odpovědnost za ochranu svého obyvatelstva 

před genocidou, válečnými zločiny, etnickými čistkami a zločiny proti lidskosti. 
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Tato odpovědnost zahrnuje předcházení těmto zločinům, včetně jejich podněcování, 

za pomoci odpovídajících a nezbytných prostředků. Přijímáme tuto odpovědnost 

a budeme jednat v souladu s ní. Mezinárodní společenství by mělo, podle okolností, 

povzbuzovat státy a pomáhat jim při výkonu této odpovědnosti a podporovat OSN 

při vytváření schopností včasného varování.  

 

139. Mezinárodní společenství, prostřednictvím OSN, má také odpovědnost, jež spočívá 

v použití odpovídajících diplomatických, humanitárních a jiných mírových prostředků, 

v souladu s kapitolou VI a VIII Charty OSN, s cílem pomoci chránit obyvatelstvo 

před genocidou, válečnými zločiny, etnickými čistkami a zločiny proti lidskosti. 

V této souvislosti jsme připraveni přijmout kolektivní akci, včasným a rozhodným 

způsobem, prostřednictvím Rady bezpečnosti OSN a v souladu s Chartou, 

včetně kapitoly VII, případ od případu a ve spolupráci s relevantními regionálními 

organizacemi, podle okolností, pokud by se mírové prostředky ukázaly 

jako nedostatečné a vnitrostátní orgány by zjevně selhaly v ochraně svého obyvatelstva 

před genocidou, válečnými zločiny, etnickými čistkami a zločiny proti lidskosti. 

Zdůrazňujeme nutnost, aby Valné shromáždění nadále posuzovalo odpovědnost 

za ochranu obyvatelstva před genocidou, válečnými zločiny, etnickými čistkami 

a zločiny proti lidskosti a důsledky této odpovědnosti, berouc v úvahu principy Charty 

a mezinárodního práva. Rovněž máme v úmyslu se zavázat tak, jak je to nutné 

a adekvátní, k tomu, že budeme poskytovat pomoc státům při vytváření schopnosti 

chránit obyvatelstvo před genocidou, válečnými zločiny, etnickými čistkami a zločiny 

proti lidskosti a že budeme pomáhat těm, kteří se ocitnou v tísni ještě před vypuknutím 

krizí a konfliktů“ (Bílková 2014: 19-20). 

 

Historickým závazkem, který státy učinily podepsáním Závěrečného dokumentu, 

byla oficiálně ustanovena tzv. troj pilířová struktura konceptu R2P (Bílková 2010: 45). 

První pilíř obsahuje primární odpovědnost státu za ochranu vlastních obyvatel 

před genocidou, válečnými zločiny, zločiny proti lidskosti a před etnickými čistkami. 

Druhý pilíř obsahuje povinnost mezinárodního společenství napomáhat státům 

při plnění této odpovědnosti. Třetí pilíř obsahuje povinnost mezinárodního společenství, 

které má jednat výhradně prostřednictvím OSN, využívat vhodné diplomatické, 

humanitární a jiné mírové prostředky k ochraně obyvatel před těmito zločiny. 

Pokud stát není schopen chránit své obyvatele, nebo je ve skutečnosti sám pachatelem 
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těchto trestných činů, mezinárodní společenství musí být připraveno použít přísnější 

opatření, včetně opatření kolektivního použití síly prostřednictvím RB OSN (R2P 

2016b). 

Ačkoli je jazyk odstavců 138 a 139 velmi jasný a konzistentní v porovnání 

se zprávou Panelu na vysoké úrovni pro hrozby, výzvy a změnu a zprávou generálního 

tajemníka Kofi Annana, je obsah těchto odstavců oproti původním návrhům výrazně 

zrevidován. Hranice, kdy má být odpovědnost za ochranu přenesena z daného státu 

na mezinárodní společenství, byla přenesena pouze na situace, kdy stát zjevně selhal 

v ochraně civilistů10. Členské státy OSN uznaly svou odpovědnost chránit své vlastní 

obyvatelstvo, ale neuznaly odpovědnost jednat za použití mírových prostředků 

v případech, kdy v jiném členském státě dochází k masovému zabíjení, genocidě 

a etnickým čistkám. Jednoduše znovu potvrdily „pouze“ svou připravenost použít 

vhodná opatření, pokud uznají za vhodné. Pravomoc použít donucovací opatření byla 

svěřena výlučně do rukou RB OSN (Bellamy 2001: 23-24). 

Období od roku 2001 do roku 2005 lze shrnout jako poměrně úspěšnou éru 

pro koncept R2P. Závěrečný dokument Světového summitu 2005 podpořily všechny 

státy světa, čímž se koncept R2P stal právní normou. I když Závěrečná zpráva ICISS 

byla mnohem ambiciosnější, rok 2005 byl bezpochyby důležitým milníkem 

v normativním rozvoji ohledně státní suverenity, lidských práv a humanitárních 

intervencí. 

 

1.5 Institucionalizace konceptu R2P 

Byť schválení konceptu R2P na Světovém summitu OSN v roce 2005 formálně 

znamenalo potvrzení tohoto konceptu, neznamenalo zároveň jeho automatické 

aplikování v praxi. Problémy představovala zejména nedůvěra, která ke konceptu R2P 

ze strany mnohých států převládala, ale také potřeba větší konkretizace 

a operacionalizace (Bílková 2010: 49). 

První výrazná změna nastala v roce 2006, když se ke konceptu R2P otevřeně 

přihlásila RB OSN, a to přijetím rezoluce 1674. Nicméně cesta, která k přijetí vedla, 

nebyla jednoduchá. Již na podzim 2005 se během přijímání rezoluce O ochraně civilistů 

za ozbrojených konfliktů, kterou RB OSN přijímá každoročně od roku 1999, objevily 

snahy o zařazení odkazů na koncept R2P. Proti tomu se však postavila Čína a RF 
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(včetně nestálých členů RB OSN - Alžírska a Egypta), tyto státy nechtěly odkazy 

do rezoluce zařadit a argumentovaly přílišnou vágností konceptu R2P. Přece však se 

text s odkazy na koncept R2P nakonec (kvůli změně postoje oponentů) podařilo 

prosadit. Rezoluce 1674 O ochraně civilního obyvatelstva v ozbrojených konfliktech 

zdůraznila nutnost ochrany civilního obyvatelstva během násilí a nepokojů a stala 

se historicky první rezolucí RB OSN odkazující na koncept R2P, tak jak jej obsahuje 

Závěrečné zpráva Světové summitu z roku 2005 (Bílková 2010: 49-55; ICRtoP 2014; 

(UN 2006a).   

Rezoluce 1674 O ochraně civilního obyvatelstva v ozbrojených konfliktech 

odkazuje na koncept R2P ve čtvrtém odstavci: „Znovu potvrzuje odstavce 138 a 139 

Závěrečné zprávy Světového summitu 2005, které se týkají odpovědnosti za ochranu 

obyvatelstva před genocidou, válečnými zločiny, etnickými čistkami a zločiny 

proti lidskosti“ (UN 2006a). Toto odkázání mělo ve vývoji a praktické implementaci 

konceptu R2P velký význam, a to zejména proto, že RB OSN je hlavním orgánem, 

který je oprávněný rozhodovat o uložení sankcí případně použití síly (Bílková 2010: 

54). 

V roce 2008 vznikl post zvláštního poradce generálního tajemníka pro koncept 

R2P, jehož povinností je psát zprávy, které koncept R2P posouvají dále tím, 

že pomáhají řešit nejasnosti a sporné prvky. Tyto zprávy jsou potom generálním 

tajemníkem předkládány VS OSN, kde jsou k nim vedeny veřejné debaty. Během těchto 

debat se probírá vývoj a pokrok při provádění závazků vyplývajících z rezoluce 1674 

v oblasti ochrany civilistů v ozbrojených konfliktech. Během těchto veřejných debat 

byly vlády pozitivně nakloněny konceptu R2P (Bílková 2014: 10; ICRtoP 2014: 9). 

Další klíčovou událostí, která pomohla prosazování konceptu R2P, byla zpráva 

generálního tajemníka Pan Ki-moona, nesoucí název Implementace odpovědnosti 

za ochranu, zveřejněná v lednu 2009. Hlavní myšlenkou této zprávy, která přímo 

navázala na odstavce 139 a 140 Závěrečného dokumentu Světového summitu z roku 

2005, je, že koncept R2P se nestaví proti suverenitě, ale naopak je jejím spojencem. 

Generální tajemník Pan Ki-moon v ní explicitně vyzval na nutný přechod od slov 

k činům (UN GA 2009: 7).  

                                                                                                                                               
10 Závěrečná zpráva ICISS zahrnovala i možnost, kdy stát nejenže není schopen, ale i ochoten zajistit 

ochranu civilistů, to samé ve své zprávě navrhoval i Annan (Evans 2008: 46; ICISS 2001: XI). 
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1.6 Aplikace konceptu R2P v praxi 

  Po roce 2005 se RB OSN zabývala situací v několika zemích světa, kde 

by koncept R2P mohl být reálně uplatněn (například v Barmě, Demokratické republice 

Kongo, Gaze, Sri Lance, Súdánu, Zimbabwe). Nakonec však na koncept R2P explicitně 

odkázala pouze rezoluce 1706 z roku 2006 týkající se situace v Dárfúru, když odkázala 

na odstavce 138 a 139 Závěrečné zprávy Světového summitu OSN z roku 2005. Jednalo 

se o první případ, kdy RB OSN reálně aplikovala koncept R2P na konkrétní situaci. 

Z důvodu nedostatečného použití konceptu R2P se zde však nepodařilo situaci 

stabilizovat a páchání násilí ukončit (Bílková 2010: 56; Bílková 2014: 20; ICRtoP 

2016a: 4).  

Za vzorové uplatnění konceptu R2P je považováno jeho použití na případ Keni, 

kde docházelo po prezidentských volbách k bojům mezi dvěma kmeny (Bílková 2014: 

20). Etnické násilí trvalo několik týdnu a vyžádalo si smrt více než tisíce lidí a donutilo 

tisíce dalších opustit svoje domovy. Na počátku roku 2008 nabídla OSN ve spolupráci 

s Africkou unií, bojujícím stranám zprostředkování. Díky uplatnění 2. pilíře konceptu 

R2P, který obsahuje povinnost mezinárodního společenství napomáhat státům při plnění 

své primární odpovědnosti - ochrany vlastních obyvatel před genocidou, válečnými 

zločiny, zločiny proti lidskosti a před etnickými čistkami, se podařilo v Keni situaci 

uklidnit a ukončit tak násilí (R2P 2016b). Teror se podařilo zastavit díky mezinárodním 

mediátorům. Týdny jednání pak vedly k rozdělení moci a příslibu reformy politické 

struktury v Keni (Halakhe 2013: 5). Bylo tak dokázáno, že přiměřená pomoc ze strany 

mezinárodního společenství může předejít eskalaci násilí a zaručit stabilizaci situace. 

K poměrně úspěšnému uplatnění konceptu R2P dále patří například Pobřeží Slonoviny, 

kde bylo díky aplikaci konceptu R2P uklidněno povolební násilí v roce 2010 

nebo Kyrgyzstán, kde se v tomtéž roce podařilo vyhnout eskalaci etnického konfliktu 

(Bílková 2014: 21). 

Nicméně existuje řada případů, kdy koncept R2P použit nebyl, ačkoli 

se to nabízelo, nebo byl použit nedostatečně - ve smyslu odmítnutí použít 3. pilíř 

konceptu R2P a aplikovat sankce či vojenský zásah. Doposud největší spory o využití 

konceptu R2P vyvolaly krize v Súdánu po roce 2003 a v Sýrii po roce 2011. V těchto 

zemích nebyl koncept R2P využit dostatečně (Bílková 2014: 22-23). 

Súdán byl od konce Studené války ve stavu občanské války mezi vládou a rebely 

na jihu země a v provincii Dárfúr na západě. V roce 2011 došlo k secesi Jižního Súdánu, 

nicméně konflikt v Dárfúru neustal a situací trpí zejména civilní obyvatelstvo. Přestože 
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se stavem již od roku 2003 zabývá RB OSN, která sice využila řady nástrojů (politická 

jednání, předání případu Mezinárodnímu trestnímu soudu či uvalení sankcí), situaci 

se nepodařilo uklidnit ani nasazením jednotek v rámci mírové mise UNMISS, proto 

se řada států dále dovolává využití vojenské intervence, tomu však oponuje stálý člen 

RB OSN, Čína, která neumožňuje schválení vojenské intervence (Bílková 2014: 22-23; 

Global R2P 2016a). 

Podobně tragická je i situace v Sýrii, tato země je již od roku 2011 ve stavu 

občanské války, kterou vyvolaly protesty v rámci Arabského jara proti režimu Bašára 

Asada. Ačkoli nelze pochybovat o tom, že válka v Sýrii splňuje podmínky pro schválení 

vojenské intervence pro ochranu civilistů v rámci konceptu R2P, neboť zde dodnes 

dochází k páchání zločinů proti lidskosti, jak ze strany vládního režimu, tak ze strany 

opozičních rebelů, k aplikaci konceptu R2P v Sýrii nikdy nedošlo. Dva stálí členové RB 

OSN, jmenovitě Čína a Rusko, snahy o aplikování konceptu opakovaně vetovali 

(ICRtoP 2016c; Global R2P 2016b). 

K udělení mandátu k intervenci s oprávněním použít ozbrojenou sílu, jež byla 

odůvodněna konceptem R2P, doposud došlo pouze jednou, a to v Libyi v roce 2011. 

V březnu 2011 vydala RB OSN rezoluci 1973, která umožnila NATO a jeho spojencům 

ozbrojený zásah v Libyi. Cílem zásahu bylo poskytnout ochranu civilnímu obyvatelstvu 

ohroženému násilím ze strany vládního režimu, které se v zemi rozpoutalo v rámci 

protestů tzv. Arabského jara (Resolution 1973 2011). Tato intervence velmi jasně 

ukázala na rizika, spojená s použitím síly v rámci třetího pilíře konceptu R2P, 

mezi které nepochybně patří idealismus a oportunismus. Objevily se pochyby o tom, 

zda NATO respektovalo mandát udělený RB OSN, protože se zapojilo do občanského 

konfliktu v Libyi tím, že podpořilo protivládní rebely, což, podle některých odborníků, 

ve svém důsledku umožnilo svrhnout režim Muamara Kaddáfího (Bílková 2014: 21; 

McMillan - Mickler 2013: 310). Tento fakt výrazně ovlivnil pokrok, který byl v debatě 

o humanitárních intervencích, lidských právech a suverenitě doposud učiněn. Případu 

intervence do Libye se budu podrobněji věnovat v poslední kapitole této práce. 

 

1.7 Shrnutí 

Koncept R2P, jenž byl členskými státy OSN přijat na Světovém summitu OSN 

v roce 2005, je svým základem vystavěn na teorii spravedlivé války, kterou se mezi 

prvními zabývali již antičtí učenci, a která byla ve středověku zahrnuta do křesťanského 
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učení, což vedlo k faktu, že teorie spravedlivé války a s tím spojené přesvědčení 

o nutnosti ochrany civilistů bylo historicky považováno za morálně správné. Nicméně 

vznik moderních států v 17. století, na které se váže vznik státní suverenity a princip 

nevměšování se do vnitřních záležitostí států, znamenal vznik bariéry v ochraně trpících 

uvnitř hranic cizích států.  

K pozitivním změnám vůči ochraně trpících začalo docházet až po skončení 

studené války, kdy došlo k sérii vážných humanitárních krizí a mezinárodní 

společenství se začalo snažit o vznik pravidel, která by umožnila reagovat na situace, 

kdy dochází k páchání násilí na civilistech ve velkém měřítku. Výsledkem snažení řady 

států v čele s Kanadou bylo založení ICISS, jež v roce 2001 vydala zprávu nazvanou 

Odpovědnost za ochranu, ve které bylo jasně stanoveno, kdy a jakým způsobem 

by mělo mezinárodní společenství intervenovat do vnitřních záležitostí cizích států - 

i proti jejich vůli z důvodu ochrany civilních obyvatel.  

Na Světovém summitu OSN v roce 2005 byl koncept R2P přijat všemi 

členskými státy. Ačkoli byla přijatá formulace v porovnání s ambiciózní zprávou ICISS 

značně minimalistická, jednalo se v tématice ochrany civilistů o velký krok vpřed.  

Po roce 2005 se ukázalo, že aplikování konceptu R2P je v praxi velice složité 

a musí se potýkat s řadou vážných problémů. Kritizován je zejména fakt, že aplikace 

konceptu R2P je velmi selektivní a OSN reaguje na humanitární krize přes všechen 

pokrok, který od 90. let učinila, velmi nekonzistentně. Dodnes tak přetrvávají neshody 

o významu a správném využívání konceptu R2P, který v současnosti není používán tak, 

jak jeho autoři ve zprávě ICISS zamýšleli. Debata se v současnosti vede zejména okolo 

vojenského aspektu tohoto konceptu, protože kvůli změně režimu, ke které ve spojitosti 

s vojenskou intervencí do Libye došlo, se koncept R2P jeví jako velice kontroverzní.  

 

 

 

 

 

 

 



   

37 

 

2. Selektivnost konceptu R2P a změna režimu 

 Není v možnostech této práce zabývat se veškerou kritikou, která padá na hlavu 

konceptu R2P, proto si tato část práce klade za cíl prozkoumat výhradně problém 

selektivnosti konceptu R2P při jeho aplikování, jenž úzce souvisí s centrální 

problematikou této práce. Neboť selektivní aplikování konceptu R2P v praxi může 

ve svém důsledku změnu režimu umožnit. 

Kritiku ohledně selektivity konceptu lze shrnout do dvou základních 

zpochybnění, a to zpochybnění univerzality hodnot, na kterých je koncept R2P vystavěn 

a zpochybnění transparentnosti při rozhodování o aplikaci konceptu R2P (Welsh 2004: 

66; Thakur 2010: 18). Jinými slovy, jedná se o kritiku, která upozorňuje na sobecké 

zájmy těch, kdo mají právo o intervencích rozhodovat, tedy stálých členů RB OSN.  

Právě selektivnost konceptu R2P je jedním z důvodů11, proč je koncept R2P 

mnohými přirovnáván k jakémusi „novodobému Trojskému koni“ a proč je označován 

za nástroj mocných států, který legitimizuje intervenci z důvodu jejich vlastních zájmů 

– která, jak ukázala intervence v Libyi, může dokonce vyústit v násilnou změnu 

režimu12 (Bellamy 2005: 32; Chomsky 2009: 4, Moses 2013: 14-15). Například podle 

Mahmooda Mamdana koncept R2P dokonce umožňuje novodobý kolonialismus, neboť 

obhajobu lidských práv zneužívá k použití síly a ospravedlňuje zásahy ze strany velkých 

mocností do záležitostí malých či slabých států (Mamdani 2010: 59-60). Stejný názor 

sdílí i Mohammad Ayoob, který koncept R2P označuje za návrat imperialismu (Ayoob 

2002: 81–82).  

Kritici konceptu R2P označují za největší problém jeho současnou podobu, která 

stálým členům RB OSN umožňuje „měřit“ porušování lidských práv uvnitř cizích států 

tzv. „dvojím metrem.“ Stálí členové RB OSN mohou podle vlatního uvážení 

rozhodnout, kdy a jakým způsobem intervenovat, avšak jedná se pouze o možnost, 

nikoli o povinnost intervenovat v situaci, na kterou by bylo možné koncept R2P 

aplikovat. Cílem této části práce je podat vysvětlení, z jakých důvodů k selektivnosti při 

aplikaci konceptu R2P dochází. 

 

                                                 
11 dalším důvodem je spojitost konceptu s násilnou změnou režimu, kterou se tato práce zabývá 

v následující kapitole 
12 násilná změna režimu je spojení, jež označuje použití vojenské síly ze strany jednoho nebo více států 

z důvodu snahy o svržení vlády jiného cizího státu (Butler 2014: 504). 
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2.1 Nedostatky ve formulaci konceptu R2P v Závěrečném 
dokumentu Světového summitu z roku 2005 

 Formulace konceptu R2P, tak jak je obsažen ve článcích 138 a 139 Závěrečného 

dokumentu je značně odlišná od podoby konceptu R2P, kterou navrhovala ICISS. V této 

kapitole práce vysvětlí, co to znamená v praxi, a jakým způsobem to ovlivňuje 

selektivní aplikování konceptu R2P. 

2.1.1 Oslabení reakční fáze 

Prvním důvodem, který zapříčiňuje selektivnost při aplikaci konceptu R2P 

je fakt, že reakční fáze konceptu R2P byla během jeho vývoje významně oslabena. 

Podle toho jak koncept R2P formulovala ICISS, by měl obsahovat tři vzájemně 

propojené složky či fáze, a to odpovědnost za prevenci, reakci a rekonstrukci (ICISS 

2001: XI). Reakce má logicky nastoupit ve chvíli, kdy neuspěla prevence a v dané zemi 

dochází k páchání závažných zločinů (ICISS 2001: 29). V době, kdy byl koncept R2P 

formulován, byla fáze reakce nejdůležitější. Postupem času však byla její role oslabena 

ve prospěch prevence, Závěrečný dokument Světového summitu 2005 explicitně zmiňuje 

nutnost chránit ty, kteří „se ocitnou v tísni ještě před vypuknutím krizí a konfliktů“ (UN 

GA 2005: para 139). 

Současně, odstavec 139 v kontextu reakční fáze na selhání států v ochraně 

vlastních obyvatel před genocidou, válečnými zločiny, etnickými čistkami a zločiny 

proti lidskosti využívá mnohem slabší a méně odhodlaný narativ. Namísto povinnosti 

reagovat zmiňuje pouze připravenost jednat. Tím, že byla odpovědnost za reakci 

oslabena, rozhoduje se o použití donucovací síly ze strany mezinárodního společenství -  

tzv. případ od případu a při rozhodování o použití donucovací síly hraje velmi důležitou 

roli připravenost příslušných regionálních bezpečnostních organizací, spíše než žádoucí 

odpovědnost chránit ohrožené populace. 

2.1.2 Chybějící principy pro rozhodnutí o vojenské donucovací 
intervenci 

Druhým důvodem, který vede k selektivnosti při využívání konceptu R2P je 

fakt, že do Závěrečného dokumentu Světového summitu z roku 2005 nebyly zahrnuty 

principy navrhované ICISS, podle kterých by bylo možné zhodnotit, zda daná situace 

splňuje kritéria pro využití donucovacího vojenského zásahu v rámci konceptu R2P. 

Toto se ICISS snažila ošetřit sestavením šesti kritérií neboli principů pro ospravedlnění 

vojenské intervence, kterými je: spravedlivý důvod, správný úmysl, vyčerpání jiných 
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než vojenských prostředků, přiměřenost prostředků, rozumné vyhlídky na úspěch 

a oprávněná autorita (ICISS 2001: XII).  

Jedině splnění těchto principů by podle ICISS mohlo porušit pravidla státní 

suverenity a principu nevměšování se do vnitřních záležitostí států, které chrání nejen 

státy a jejich vlády, ale i národy a kultury, což umožňuje společnostem udržet si vlastní 

náboženské, etnické a kulturní rozdíly. Není pochyb o tom, že donucovací vojenská 

intervence do vnitřních záležitostí států zmíněné společenské atributy poškodí 

a destabilizuje exponovaný stát. Přesto právě splnění zmíněných kritérií mělo podle 

ICISS jasně indikovat zcela výjimečnou situaci, která vojenský donucovací zásah 

vyžaduje a naopak zabránit využívání vojenských donucovacích zásahů v situacích, 

ve kterých to nutné není (ICISS 2001: 31).  

Tato kritéria měla v praxi upozorňovat na rozdíly mezi realitou a rétorikou 

politických aktérů a zejména zabránit neoprávněným vojenským intervencím činěným 

z jiných důvodů13, než kterými je ochrana civilistů. Tato zásadní hodnotící škála však 

v Závěrečném dokumentu Světového summitu z roku 2005 chybí. Koncept R2P 

tak ve své omezené podobě, ve které byl členskými státy OSN přijat, usměrňuje RB 

OSN při využívání kapitoly VII Charty OSN pouhým apelem na adekvátní reakci. 

Takto se ji velmi bezzubě snaží přimět, aby krizové situace skutečně řešila, tak jak je 

to vhodné. Tedy aby takové situace skutečně řešila, a zároveň aby se přikláněla 

k využití vojenských prostředků pouze tehdy, jedná-li se o poslední možnost.  

 

2.1.3 Limity oprávněné autority 

Dalším, tedy třetím důvodem, který vede k selektivnosti při využívání konceptu 

R2P je fakt, že Závěrečný dokument Světového summitu 2005 uznává pouze RB OSN 

jako jedinou autoritu, která má mandát k povolení donucovacího vojenského zásadu, 

a to ačkoli se ICISS problematikou oprávněné autority schvalující humanitární zásahy, 

tedy otázkou kdo může zásah povolit, velmi podrobně zabývala a především navrhovala 

nezbytné dodatky. ICISS jednak vyzývala Stálá členy RB OSN, aby v situacích, 

které vyžadují zásah, jednali rychle, a aby nevyužívali práva veta v záležitostech, 

které se netýkají jejich životních zájmů a mají většinovou podporu. Především 

však počítala i s možným zablokováním RB OSN z důvodu veta jednoho nebo více 

stálých členů. ICISS chtěla takovéto situaci předcházet, proto podněcovala rozšíření 

                                                 
13 tedy nikoli humanitárních důvodů, ale vlastních egoistických důvodů intervenujících aktérů 
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okruhu aktérů, kteří by o autorizaci humanitárního zásahu mohli rozhodnout 

a navrhovala udělit mandát ke schválení intervence i VS OSN či regionálním 

bezpečnostním organizacím pro případy, kdy RB OSN není schopná jednat (ICISS 

2001: XII-XIII).  

Bohužel ani tyto návrhy se nepodařilo do Závěrečného dokumentu Světové 

summitu z roku 2005 zahrnout a RB OSN se stala jedinou autoritou mající mandát 

k rozhodování o použití konceptu R2P, což ve svém důsledku dává pravomoc stálým 

členům RB OSN jednat zcela volným způsobem, podle toho jak uznají za vhodné. 

 

2.2 Realismus jako inherentní norma konceptu R2P 

Tato část práce mapuje postoj teorie realismu vůči konceptu R2P, neboť lze 

praktiky tzv. reál politiky vypozorovat z analýzy aplikování konceptu R2P v praxi, 

právě proto je právě optika teorie realismu schopná vysvětlit jeho selektivnost. 

Podle Williama Wohlfortha je teorie realismu založena na třech hlavních 

motivech, které určují rozhodování politiků a s tím spojené chování států. Jedná 

se o národní soudržnost, egoismus14 a maximalizaci moci. Podle teorie realismu 

potřebují lidé pro zajištění vlastního přežití žít ve společenstvích, které jim poskytují 

určité zázemí a fungují na principu solidarity. V současné době představují tato 

společenství národní státy, ty se však nacházejí v anarchickém mezinárodním prostředí, 

které generuje možnost potenciálních konfliktů mezi nimi. Podle realistického pohledu 

na svět jsou státy uvězněny ve věčném bezpečnostním dilematu a jejich chování 

vyplývá především z jejich mocenských zájmů. Egoismus neboli vlastní zájem, 

je motiv, který ovládá politické jednání státu. Ačkoli určité podmínky mohou generovat 

altruistické15 chování státu, je egoismus dominantním rysem lidského, tedy i státního 

jednání. Ve chvílích, kdy je stát konfrontován s volbou, zda upřednostnit zájem 

mezinárodního společenství nebo vlastní národní zájem, egoismus vítězí 

nad altruismem. Primárním zájmem států je tak vždy především zajištění bezpečnosti 

a dobrých životních podmínek pro vlastní občany. Podle realismu je moc základním 

rysem mezinárodní politiky, neboť klíčem k úspěchu v mezinárodní politice 

je schopnost využívat vlastní moci k přesvědčení jiných aktérů, aby jednali podle našich 

                                                 
14 Egoismus je etická doktrína, která tvrdí, že veškeré lidské chování je motivované primárně vlastním 

sobeckým zájmem, který je bezmezný. Proti egoismu stojí altruismus (American Heritage 2013). 
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představ. Rozdělení moci v mezinárodní politice je však velmi nerovné, proto je cílem 

všech států vlastní moc neustále maximalizovat, neboť jedině tak mohou být schopny 

přežít v anarchickém prostředí. Schopnost přežití státu realisté odvozují od logiky 

neustálého maximalizování moci z důvodu zajištění přežití svépomocí (Wohlforth 2012: 

36). 

Realistická tradice oponuje konceptu R2P, protože tvrdí, že základní povinností 

státu je chránit pouze vlastní obyvatele. Z toho důvodu nepovažuje za legitimní chování 

státu riskování životů vlastních vojáků na záchranu životů civilistů v cizích zemích. 

Zároveň vojenská donucovací intervence spadající do konceptu R2P, pokud probíhá 

a splňuje opravňující kritéria navrhovaná ICISS, nemaximalizuje moc státu, 

ani nenapomáhá jeho národním zájmům. Podle realistů je tak jediným možným 

vysvětlením, proč státy intervenují z důvodu humanitárních otázek, skryté prosazování 

jejich vlastních zájmů právě z důvodu maximalizování moci. Toto je důvod, 

proč se státy uchylují ke kombinování národních a humanitárních zájmů, přímo řečeno, 

proč ukrývají národní zájmy pod rétoriku o humanitárních důvodech (Bellamy : 9-11). 

Podle Michaela Barnetta je nutné mít se na pozoru vždy, když státy tvrdí, že dělají něco 

v zájmech někoho jiného. Takovéto činy jsou vždy zástěrkou k primárním zájmům 

států. Může se stát, že jednotlivé země budou pomáhat nezištně, ale pouze ve chvílích, 

kdy je to nic nestojí. Je však mnohem pravděpodobnější, že státy pomáhají jiným státům 

pouze tehdy, pokud to napomáhá jejich vlastním zájmům, které jsou ve většině případů 

geostrategické (Barnett 2012: 226). Vysvětlení je možné nalézt dle realistické optiky 

v tom, že není možné ztotožňovat morální aspirace jednotlivých národů s vesmírnými 

zákony morálky a současně není možné použít obecné morální zásady na chování států 

v zahraniční politice (Plechanovová: 2003: 23). Toto tvrzení potvrzují například 

i odborníci z The National Interest, podle kterých zažívá realismus v současné době 

pozoruhodnou renesanci, neboť se ukazuje, že právě v dnešní době jsou premisy 

realismu relevantnější než kdy dřív (The National Interest 2016).  

 

2.3 Shrnutí 

Selektivnost aplikování konceptu R2P v praxi lze zdůvodnit kombinací 

realistických premis, které jsou inherentní součástí konceptu R2P a nedostatků v jeho 

                                                                                                                                               
15 Altruismus je etická doktrína, která tvrdí, že obecné blaho společnosti je cílem chování jednotlivců, 

jinými slovy jedná se o upřímný a nesobecký zájem o blaho jiných lidí (Webster's New World College 
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formulaci, kterou členské státy OSN přijaly v Závěrečném dokumentu Světového 

summitu OSN v roce 2005. Oslabení reakční fáze ve prospěch prevence, chybějící 

principy pro posouzení okolností, za kterých je možné koncept R2P využít, včetně 

chybějící autority, jež by byla oprávněna jednat během zablokování RB OSN, 

představují složité překážky pro využívání konceptu R2P. Z důvodu těchto nedostatků 

v současnosti dochází k řadě problémů při ne/využívání konceptu R2P, a to navzdory 

tomu, že se ICISS těmto problémům snažila předcházet. Rozdíl mezi konceptem R2P, 

tak jak jej formulovala ICISS a jeho upravenou verzí, tak jak byla přijata státy 

na Světovém summitu OSN v roce 2005, i tím jak jej praktikuje mezinárodní 

společenství v současné době, je enormní. Koncept R2P je totiž ve svém praktickém 

uplatnění naprosto vázán pouze na vůli pěti stálých členů RB OSN. 

Současná podoba konceptu R2P dává stálým členům RB OSN naprostou volnost 

rozhodovat o tom, kdy a jakou formou by mělo dojít k intervenci, bez toho aniž by 

se jeho pravidla vztahovala na ně samotné. Podle teorie realismu tak koncept R2P trpí 

zásadním problémem. Ačkoli je vystavěn na principech normativního idealismu, je 

zcela přirozeně řízen principy tzv. reál politiky, což znamená, že motivy donucovacích 

vojenských intervencí jsou nikoli humanitární, ale strategické a mohou vést 

až ke změnám režimů v cizích zemích. Liberální snahy o redefinování státní suverenity 

jako odpovědnosti za ochranu nebyly doposud natolik silné, aby aplikování konceptu 

R2P nastavily „nutné mantinely“ a umírnily tak mocenské zájmy stálých členů RB 

OSN. V současné podobě může koncept R2P sloužit jako nástroj mocenské politiky, 

proto je nutné nepodceňovat hrozbu zneužití konceptu R2P. Tudíž je nezbytné zkoumat 

intervence v kontextu okolností daných jejich časem a polohou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
Dictionary 2010). 
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3. Koncept R2P a změna režimu  

Cílem této kapitoly je prozkoumat spojitost konceptu R2P a násilné změny 

režimu a zároveň definovat situaci, kdy je možné považovat změnu režimu v rámci 

vojenské intervence konceptu R2P za oprávněnou, jinýmy slovy, kapitola se pokusí 

vysvětlit, kdy je ještě změna režimu hajitelná, a kdy již změnu režimu za oprávněnou 

považovat nelze. K dosažení vymezených cílů podává tato kapitola zprvu teoretické 

vysvětlení pojmu změna režimu a následně detekuje změnu režimu v zásadních 

dokumentech týkajících se konceptu R2P, kterými je Závěrečná zpráva ICISS, 

Závěrečný dokument Světového summitu OSN z roku 2005 a zpráva generálního 

tajemníka Pan Ki-moona nesoucí název Implementace odpovědnosti za ochranu 

zveřejněná v lednu 2009. Zejména podle těchto dokumentů práce analyzuje vztah 

mezi konceptem R2P a násilnou změnou režimu a zároveň se snaží „načrtnout“ hranici, 

podle které by bylo možné určit, zda je jednání intervenujících států řízeno 

altruistickými či oportunistickými zájmy.  

3.1 Změna režimu 

Spojení změna režimu označuje přechod z jednoho politického režimu16 

na druhý, a to prostřednictvím politické nebo vojenské akce (Collins English Dictionary 

2016). Tato práce se zabývá druhým typem, tedy vojenskou změnou režimu, která bývá 

v literatuře také označována jako násilná změna režimu. Obě dvě spojení referují 

k použití vojenské síly ze strany jednoho nebo více států s cílem svrhnout vládu cizího 

státu (Butler 2014: 504). Odstranění režimu může být provedeno různými způsoby, 

již zmíněnou vojenskou intervencí ústící v přímé zajetí či zabití vládních činitelů, 

nebo se také může jednat o nepřímé svržení režimu pomocí poskytování prostředků, 

jako jsou zbraně a politicko-vojenská podpora třetím stranám s cílem pomoci jim 

v odstranění vlády. Ke změnám režimu tradičně dochází ve chvílích, kdy daný režim 

omezuje, ohrožuje nebo určitým způsobem poškozuje zájmy intervenujícího státu. 

Důvodem pro intervenci bývá například šíření nepřátelské ideologie, neschopnost 

kontrolovat dění na území státu, šíření WMD, podpora terorismu nebo zisk strategické 

výhody. Cílem intervenujícího je pak především neutralizace hrozby a rozšíření 

vlastního vlivu (McMillan - Mickler 2013: 291-292; Downes 2011). 

                                                 
16 režimy (v kontextu domácí politiky) jsou trvalejší formy politické organizace než konkrétní vlády, 

většinou se jedná o sekvenci různých vlád, které mají v podstatě neustále ten samý charakter. Jinými 
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Problematika násilné změny režimu z důvodu ochrany civilních obyvatel, 

na kterých je pácháno násilí ze strany státu, tkví ve sporu mezinárodního práva 

a humanitární dimenze vojenských intervencí, kterým se tato práce zabývá po celou 

dobu, avšak v různých kapitolách z jiného pohledu. V kontextu této kapitoly je stěžejní 

následující otázka, a to, zda platí zákaz použití síly ze strany cizího státu i na případ 

ukončení páchání násilí ze strany státu, který postrádá demokratickou vládu, i když je 

cílem vojenské intervence podle tvrzení intervenujících obnova demokracie a pořádku.  

Z pohledu mezinárodního práva, který je na rozdíl od morálního pohledu 

pro tuto práci podstatný, je zákaz použití síly z důvodu obnovy demokracie 

neporušitelný, neboť porušuje princip suverenity, princip použití síly v mezinárodních 

vztazích i zásadu neintervence do vnitřních záležitostí jednotlivých států. Charta OSN 

předchází násilné změně režimu pomocí následujících opatření. V 1. odstavci 2. článku 

uvádí, že: „Organizace je založena na zásadě svrchované rovnosti všech svých členů.“ 

Ve 4. odstavci stejného článku pak konkrétně zakazuje členským státům hrozbu 

i použití síly jako nástroje zahraniční politiky: „Všichni členové se vystříhají ve svých 

mezinárodních stycích hrozby silou nebo použití síly jak proti územní celistvosti 

nebo politické nezávislosti kteréhokoli státu, tak jakýmkoli jiným způsobem 

neslučitelným s cíli Organizace spojených národů.“ Charta OSN zároveň v 7. odstavci 

stejného článku zdůrazňuje, že ani OSN samotná nedisponuje právem na změnu režimu: 

„Žádné ustanovení této Charty nedává Organizaci spojených národů právo, 

aby zasahovala do věcí, které podstatně patří do vnitřní pravomoci kteréhokoli státu, 

ani nezavazuje členy, aby takové věci podrobovali řešení podle této Charty; tato zásada 

však nebrání, aby se použilo donucovacích opatření podle kapitoly VII“ (Charta OSN 

1945: čl. 2). 

Změna režimu je velmi kontroverzní pojem, neboť k ní v praxi dochází, 

i přestože svržení vlády nesmí být z pohledu mezinárodního práva důvodem k vojenské 

intervenci, podle mezinárodního práva je tak jakákoli vojenská intervence mající za cíl 

svržení režimu nelegální (Palmer 2005). Nicméně političtí představitelé vykazují 

stoupající ochotu diskutovat o možnosti využívání tohoto kontroverzního politického 

nástroje i bez povolení RB OSN (Butler 2014: 504). 

Použití ozbrojené síly může schválit pouze RB OSN, a to podle kapitoly VII 

Charty OSN, která upravuje jednání OSN během ohrožení mezinárodního míru, 

                                                                                                                                               
slovy, zatímco vlády se střídají, režim se nemění, protože moc neustále zůstává pod kontrolou jedné a té 

samé skupiny lidí (Lawson 1993: 185). 
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porušení míru a činů útočných (Charta OSN 1945: kap. VII). Článek 42 této kapitoly 

umožňuje RB OSN schválit použití ozbrojené síly, pokud jsou opatření nezahrnujících 

užití ozbrojené síly spadající do článku 41 nedostatečné, poté může RB OSN dle článku 

42 jednat vojensky: Má-li Rada bezpečnosti za to, že by opatření podle článku 41 

nedostačovala anebo že se ukázala nedostatečnými, může podniknout takové akce 

leteckými, námořními nebo pozemními silami, jaké považuje za nutné k udržení 

nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti. Takové akce mohou zahrnovat 

demonstrace, blokádu a jiné operace leteckými, námořními nebo pozemními silami 

členů Organizace spojených národů (Charta OSN 1945: čl. 42). 

Z výše zmíněného vyplývá, že kompetenci rozhodovat o nasazení a formě 

vojenská intervence má výhradně RB OSN a nikoli jednotliví členové (Taylor 2003). 

Šíření demokracie a zlepšení bezpečnostní situace v mezinárodním systému jsou 

však dva velmi silné typy argumentů, které navzdory tomu že přímo odporují 

mezinárodnímu právu, zároveň poskytují velmi dobrou záminku k zahájení vojenských 

akcí, které však ve většině případů posilují strategické cíle intervenujících (Butler 2014: 

505).  

První typ, tedy šíření demokracie, v sobě zahrnuje základní imperativ změny 

režimu, a to mezinárodní garanci lidských práv, tak jak se ji zavázaly dodržovat 

všechny státy akceptující Všeobecnou deklaraci lidských práv (OSN 2015). Z toho 

vyplývá, že změna režimu a humanitární intervence jsou dva velmi podobné koncepty, 

neboť oba cílí na zastavení páchání násilí na občanech cizích států a tímto argumentem 

boří barikádu státní suverenity ve jménu obhajoby lidských práv. Rozdílnost konceptů 

tkví v době jejich působení. Humanitární intervence je krátkodobá iniciativa zaměřená 

na okamžité ukončení páchání násilí. Naopak změna režimu bývá často obhajována 

nutností předcházet možnému opakování se páchání násilí v budoucnu, jedná 

se tak o dlouhodobou iniciativu (Reisman 2004: 516-517). Vnější aktéři vykonávající 

změnu režimu v dané zemi argumentují rétorikou o naději na zlepšení respektování 

lidských práv v dané zemi, neboť vychází z předpokladu, že díky výměně osob, 

které mají přístup k moci, dojde zároveň i ke změně ve způsobech chování vůči těm, 

kdo u moci nejsou. Jinými slovy, intervenující předpokládají, že změna režimu by měla 

změnit nejen způsob spravování země, ale i způsob chování elit k občanům 

a tak pozvednout úroveň dodržování lidských práv v zemi (Lawson 1993: 185; Zanger 

2000: 215).  
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Není to však jen očekávaná změna k lepšímu uvnitř státních hranic, 

kterou intervenující ve své rétorice používají. Stejnou, ne-li větší váhu, mají jejich 

argumenty o celkovém zlepšení bezpečnostní situace v daném regionu i ve světě. 

Narrativ, který intervenující používají mnohdy vychází z Kantova eseje O věčném míru, 

jehož hlavní myšlenkou je, že demokratické státy se chovají v mezinárodní politice 

mírumilovněji než státy nedemokratické (Müllerson 2013: 161).  Kantovy myšlenky 

z 18. století se v 90. letech 20. století staly hlavním tématem společenských věd a byly 

uceleny v Teorii o demokratickém míru, která se zabývá vztahem mezi domácí 

politikou států a jejich chováním v mezinárodních vztazích17. Podstatou této teorie je 

přesvědčení, že s nárůstem počtu demokratických států klesá pravděpodobnost 

vojenského konfliktu ve světě (Reiter 2012).  

Tuto myšlenku přijaly za svou především USA, které od doby Ronalda Reagana 

kladou důraz na podporu demokracie ve světě (Khalilzad 2016). Právě idea o šíření 

univerzálních demokratických hodnot a lidských práv napříč světem se stala ústředním 

principem zahraniční politiky USA bez ohledu na politickou stranu u moci. V lednu 

1994 prezident Bill Clinton jasně zdůraznil myšlenky vyplývající z Teorie 

demokratického míru, a to během projevu v kongresu, když řekl, že: „nejlepší strategii 

k zajištění naší (rozuměj USA) bezpečnosti a budování trvalého míru je podporovat 

šíření demokracie“ (Clinton 1994). Praktickým naplněním této politiky se staly 

vojenské operace v Afghánistánu a Iráku, vedené prezidentem Georgem W. Bushem, 

jejichž cílem byla obhajoba správných tzv. „Willsonovských principů“ a nastolení 

demokratických vlád (Gitlin 2008; Khalilzad 2016). V obou zemích došlo k násilnému 

svržení stávajících politických režimů; v případě Afghánistánu v roce 2001 došlo 

ke svržení vlády Talibanu, v případě Iráku v roce 2003 ke svržení vlády Saddáma 

Husajna (McMillan – Mickler 2013: 290). Právě při invazi do Iráku došlo ke zneužití 

konceptu R2P, neboť byla částečně opodstatněna americkými i britskými politiky jako 

intervence v rámci konceptu R2P. Bushova administrativa dokonce použila jazyk 

ICISS, když apelovala na RB OSN argumenty o nutnosti převzít odpovědnost 

za obyvatele Iráku. Bush ve svém projevu použil narativ o nutnosti osvobodit Iráčany 

od opresivního režimu a narativ o naléhavosti situace, kdy musí americká společnost 

                                                 
17 Tato teorie obsahuje tři možné typy demokratického míru. Prvním z nich je monadický demokratický 

mír, předpokládající mírumilovnější chování demokratických států vůči všem státům v systému, naopak 

dyadický demokratický mír předpokládá mírumilovnější vztahy pouze vůči ostatním demokraciím. 

Poslední typ, systematický demokratický mír předpokládá, že čím více demokratických států v systému 

je, tím více se stává jak region, tak celý svět bezpečnějším (Reiter 2012). 
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stát za trpícími, dostát svých demokratických hodnot a poskytnout všechny možné 

prostředky pro jejich osvobození (Bush 2003). Lidsko-právní argumenty však pocházely 

i ze strany Velké Británie. Pro premiéra Blaira bylo svržení brutálního Husajnova 

režimu hlavním motivem (Evans 2002: 70). I přes špatnou lidsko-právní situaci v zemi 

však situace nebyla natolik vážná, aby bylo nutné aplikovat koncept R2P. Intervence 

do Iráku je proto považována za neoprávněnou zahraniční vojenskou akci, která koncept 

R2P značně poškodila, neboť byla provedena bez mandátu RB OSN a je zjevné, 

že jejím cílem nebyla ochrana civilistů, ani nebylo dokázáno, že existoval důvod 

pro oprávněnou sebeobranu (Evans 2008: 69; Obenland - Pingeot 2014: 16 a 38).  

Právě pokusy ospravedlnit iráckou intervenci humanitárními záměry upozornily 

na fakt možného zneužití konceptu R2P, a ten je již od roku 2003 „ke své smůle“ 

spojován s praktikou změny režimu (McMillan – Mickler 2013: 290). Jak ukazuje 

praxe, argumenty vycházející z teorie o demokratickém míru, jejichž síla se nalézá 

v první řadě ve schopnosti přesvědčivě apelovat na svědomí mezinárodního 

společenství, bývají využívány jako zástěrka tzv. reál politiky vedené hlavně 

strategickými zájmy. Teorie demokratického míru se stala nástrojem k dosažení míru 

ve světě. A jak ukazuje praxe, nezáleží tolik na tom, zda jsou, či nejsou v dané zemi 

demokratické principy dodržovány, jako spíše na tom, zda se daná země chová 

v souladu s očekáváními států NATO (Müllerson 2013: 176).  

Jak již bylo vysvětleno, násilná změna režimu není mezinárodním právem 

povolená a není právem intervenujících členů rozhodovat o jejím nasazení, nicméně 

praxe ukazuje, že v extrémních případech, jakým byla například intervence USA 

do Iráku, je i unilaterální intervence bez mandátu RB OSN ústící ve změnu režimu 

nejen možná, ale dokonce bývá mnohdy považována za správnou věc (Reisman 2004: 

517).  Nicméně slovy Reismana: „každá vláda, i ta nejlépe vybavená a s nejlepším 

úmyslem uvažující nebo donucená provést změnu režimu, by měla vědět, že ne všechno 

ušlechtilé je povolené; že ne všechno ušlechtilé a povolené je proveditelné; 

a že ne všechno ušlechtilé, povolené a proveditelné je moudré“ (Reisman 2004: 525).   

Namísto dosažení míru vedou změny režimů odůvodněné myšlenkami 

pocházejícími z Teorie demokratického míru k naprostému opaku. Země se začnout 

zmítat v chaosu, ze kterého je jen těžko cesty ven. V zemích po ukončení intervence 

mnohdy nastane situace, která po svržení vlády vede ke vzniku občanské války 

(Downes 2011). I přes to, že před násilnou změnou režimu varoval již sám Kant, 

když tvrdil, že: „demokratizace může být provedena prakticky, pouze pokud není 
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vykonána nucenou revoluční cestou a násilným svržením stávající ačkoli vadné 

konstituce, neboť by to způsobilo zničení celého právního systému společnosti. 

Avšak pokud je myšlenka demokratizace vedena kupředu pomocí postupné reformy, 

která je v souladu s již zavedenými principy, může to vést k vyššímu politickému dobru, 

a trvalému míru“ (Kant 1887: 231). 

Přesto je nutné vzít v úvahu i poněkud nekonvenční chápání změny režimu. 

Podle Mary Kaldor nebo Anne Orford je změna režimu mnohem komplexnějším 

fenoménem v porovnání s poměrně úzkou definicí, kterou se tato část práce doposud 

zabývala. Širší chápání změny režimu přisuzuje podstatně větší váhu vlivu domácích 

aktérů a lze jej charakterizovat jako mix interakcí a motivací vnějších a vnitřních aktérů. 

Právě zmíněný mix lze dopředu jen těžko odhadnout a tak nelze předvídat ani výsledek 

intervence (Kaldor 2011; Orford 2003: 102-110). Podle nekonvenčního chápaní této 

problematiky tak může humanitární intervence zcela nezáměrně vyústit ve změnu 

režimu, aniž by to byl její primární záměr. Je tak možné, že změna režimu může být 

jakýmsi vedlejším důsledkem použití konceptu R2P v praxi. To ve svém důsledku 

znamená, že by ke změně režimu mohlo dojít, aniž by to bylo záměrem intervenujících 

(McMillan – Mickler 2013: 292). Podle Kaldor je spíše potřeba klást důraz na to, jakým 

způsobem by měla intervence probíhat, tedy podle principů, které navrhovala ICISS, 

než na to, zda intervence vyústí ve změnu režimu. Záměrné změně režimu je však podle 

Kaldor, stejně jako podle Kanta, nutné se vyvarovat, neboť jedině postupná a nenásilná 

změna režimu může dosáhnout pozitivních pro-demokratických výsledků (Kaldor 

2011).  

3.2 Detekce změny režimu v konceptu R2P 

Spojitost změny režimu s konceptem R2P je nejvýznamnějším bodem kritiky 

konceptu jako takového a centrálním motivem této práce. Právě díky nařčení, že využití 

konceptu R2P může být intervenujícími využito z důvodu jejich vlastních zájmů, 

přičemž svržení režimu přestavuje naprostý vrchol při sledování vlastních zájmů během 

humanitárních intervencí, je koncept R2P řadou kritiků označován za jakéhosi 

„novodobého Trojského koně.“ Toto spojení zpochybňuje koncept R2P, 

neboť jej označuje za nástroj mocných států, který legitimizuje zásahy do vnitřních 

záležitostí slabých států (Bellamy 2005: 32; Chomsky 2009: 4, Moses 2013: 14-15). 

Kritici tímto spojením upozorňují na fakt, že koncept R2P bývá využíván selektivně 
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pouze na situace v těch státech, kde mají státy RB OSN vlastní zájmy, přičemž se jich 

prostřednictvím vojenské intervence snaží dosáhnout.  

Práce se proto nyní pokusit detekovat pozici změny režimu a ujasnit, zda 

a kdy je možné oprávněně vykonávat změnu režimu v rámci intervencí odvolávajících 

se na koncept R2P. Práce využije zásadních dokumentů pro koncept R2P, kterými je 

Závěrečná zpráva ICISS, Závěrečný dokument Světového summitu OSN z roku 2005 

a zpráva generálního tajemníka OSN Pan Ki-moona - Implementace odpovědnosti 

za ochranu. Pomocí těchto dokumentů práce přiblíží problematický vztah těchto zcela 

protichůdných pojmů a teoreticky tak zmapuje jejich spojitost. Problematika 

ambivalentnosti konceptu R2P bude v následující kapitole empiricky ověřena 

na případové studii intervence v Libyi v roce 2011, která ve změnu režimu vyústila. 

Již při vzniku konceptu R2P se jeho tvůrci obávali možného zneužití vojenské 

intervence v rámci konceptu R2P z důvodu změny režimu. Fakt, že záměrná změna 

režimu byla pro ICISS naprosto nepřípustná dokládá následující teze nacházející 

se v sekci o správném úmyslu, kde je zdůrazněno, že: „Svržení režimu není legitimním 

cílem intervence, ačkoli omezení kapacity režimu z důvodu ochrany ohrožených 

obyvatel může mít zásadní význam pro plnění mandátu intervence“ (ICISS 2001: 35).  

Jak již tato práce vysvětlila v první kapitole, koncept R2P, tak jak jej 

formulovala ICISS, byl primárně mířen na zlepšení schopností mezinárodního 

společenství jednat preventivně. Konkrétně jednat preventivně tak, aby se zabránilo 

vzniku situací, během kterých dochází k masovému vraždění civilistů ze strany států 

(ICISS 2001: XI). Fáze prevence konceptu R2P opravňuje OSN použít různé mírové 

nástroje řešení konfliktů, zcela však vylučuje jakékoliv použití donucovací síly, i kdyby 

cílem byla podpora demokratického vládnutí (McMillan - Micklar 2013: 293). Ve fázi 

prevence musí podle ICISS vnější aktéři za každou cenu dodržet princip státní 

suverenity a respektovat ústavní uspořádání v zemi, které se nesmí pokoušet změnit, 

ale naopak je jejich povinností pomoci dosavadní uspořádání chránit (ICISS 2001: 25). 

Z toho vyplývá, že ICISS ve fázi prevence za každou cenu násilnou změnu režimu 

zakazuje. 

Méně jednoznačné stanovisko však ICISS zaujala vůči potenciální změně režimu 

během reakční fáze konceptu R2P. Tato fáze je ze své podstaty kontroverzní, 

neboť porušuje princip státní suverenity a v extrémních případech opravňuje OSN udělit 

mandát k použití donucovací vojenské síly. Každá vojenská intervence v rámci 

konceptu R2P musí splnit již vysvětlené principy, kterými je: legitimní autorita, 
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spravedlivý důvod, správný úmysl, vyčerpání jiných prostředků, přiměřenost prostředků 

a rozumné vyhlídky na úspěch (ICISS 2001: XII). Právě tato kritéria jsou důležitá 

pro detekování změny režimu v konceptu R2P, přičemž tu nejdůležitější roli má princip 

správného úmyslu, neboť změna režimu v rámci konceptu R2P může být považována 

za legitimní pouze tehdy, je-li změna režimu nutná k ochraně obyvatel (McMillan - 

Micklar 2013: 293).  

Podle principu správného úmyslu musí každá intervence odvolávající 

se na koncept R2P cílit na zastavení nebo odvrácení ztrát na životech ve velkém měřítku 

„použití síly, které od počátku míří například na alternaci státních hranic 

nebo na posílení konkrétních bojujících skupin, které si nárokují právo na sebeurčení, 

nemůže být důvodem pro intervenci.“ Toto prohlášení ICISS dále rozvedla přímou 

referencí ke změně režimu a ujasnila správný postup: „Svržení režimu nemůže být 

legitimním cílem intervence, ačkoli v určitých případech může být oslabení kapacity 

režimu k páchání násilí nutné pro splnění mandátů mise, tedy ochrany obyvatel. Míra 

oslabení režimu se bude lišit případ od případu a je možné, že se vyskytnou případy, 

kdy bude nutná okupace území. Nicméně okupace území nesmí být cílem mise a musí 

existovat jasný závazek k návratu území suverénnímu vládci poté, co bude páchání 

násilí ukončeno. Pokud nebude návrat možný, měla by správa státu probíhat 

pod záštitou OSN“ (ICISS 2001: 35). Z této formulace je jasné, že změna režimu nesmí 

být primárním cílem intervence, nicméně může nastat situace, kdy bude změna režimu 

nutná pro splnění mandátu intervence, ale musí za každou cenu splnit princip správného 

úmyslu. 

Další dva principy, podle kterých je možné zhodnotit, zda byla změna režimu 

v rámci vojenské intervence odvolávající se na koncept R2P oprávněná, představuje 

princip přiměřených prostředků a princip rozumné vyhlídky na úspěch. Podle principu 

použití přiměřených prostředků musí být vojenská intervence svým rozsahem, trváním 

a intenzitou úměrná okolnostem; a zároveň nesmí využít více síly než je nezbytné 

k zajištění ochrany civilistů. Zpráva přímo neuvádí, zda může nastat situace, kdy bude 

změna režimu nutným minimem pro ochranu civilistů, nicméně stanovuje, že musí být 

snahou intervenujících způsobit co nejminimálnější efekt na politický systém v zemi, 

tedy pouze do takové míry, jakou si vyžádá ochrana civilistů. Současně musí 

intervenující splnit i princip rozumné vyhlídky na úspěch. Musí být vyhodnoceno, 

zda má intervence se svými předvýdatelnými důsledky rozumnou šanci na úspěch 

a odvrácení utrpení (ICISS 2001: XII).  
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Důsledkem intervence může být právě změna režimu, proto musí intervenující 

zvážit, zda změna režimu nezpůsobí horší následky než nečinnost. Právě splněním 

těchto principů by bylo možné považovat svržení režimu za legitimní, 

a to zejména v takových situacích, kdy je u moci opresivní vláda, která je vojensky 

silná, a u které hrozí, že se bude v budoucnu opět pokoušet o páchání násilí na vlastních 

občanech. Za každou cenu však podle Závěrečné zprávy ICISS musí intervence v rámci 

konceptu R2P cílit výhradně na zastavení nebo odvrácení ztrát na životech civilistů, 

přesto je možné považovat změnu režimu činěnou v rámci intervence odvolávající 

se na koncept R2P za legitimní tehdy, dojde-li ke splnění výše zmíněných principů: 

principu spravedlivého důvodu, principu použití přiměřených prostředků a principu 

rozumné vyhlídky na úspěch. Domnívám se, že zbylé principy jsou relevantní 

pro zhodnocení legitimity intervence jako takové, nicméně ne pro zhodnocení legitimity 

násilné změny režimu v rámci konceptu R2P, proto se bude práce v následující kapitole 

zabývat pouze těmito principy. V případě, kdy ke změně režimu v zemi dojde, 

a tyto vybrané principy splněny nejsou, nelze považovat využití konceptu R2P 

za správné.  

Zcela určitě je nutné dodat, že Závěrečná zpráva ICISS nikdy nenabyla závazné 

podoby, neboť má pouze ovlivňující či aspirační charakter. Zásadní roli má pro koncept 

R2P ochranu podoba jeho definice, v odstavcích 138 a 139 Závěrečného dokumentu 

Světového summitu OSN z roku 2005 (UN GA 2005: para 138-139). Přijetím odstavce 

138 tohoto dokumentu se státy zavázaly k přijetí primární odpovědnosti za ochranu 

vlastních obyvatel a následně se v odstavci 139 zavázaly i k převzetí odpovědnosti 

za obyvatele cizích států, pokud jejich vláda v odpovědnosti za jejich ochranu selže. 

Nicméně o podobě potenciální kolektivní akce využívající nástrojů kapitoly VII Charty 

OSN, odstavec 139 mnoho informací neposkytuje, podobu kolektivní akce popisuje 

velice stroze. Uvádí, že se bude rozhodovat: „případ od případu a ve spolupráci 

s relevantními regionálními organizacemi, podle okolností, pokud by se mírové 

prostředky ukázaly jako nedostatečné a vnitrostátní orgány by zjevně selhaly v ochraně 

svého obyvatelstva“ (Bílková 2014: 19-20; UN GA 2005: para 138-139). 

Formulace těchto dvou odstavců nezahrnuje pro posouzení legitimity změny 

režimu nutné principy, jež stanovila ICISS, proto z tohoto nejednoznačného narativu, 

nemůžeme jasně určit, zda je změna režimu legitimní prostředkem ochrany civilistů 

v praxi. Ačkoli formulace konceptu R2P, v jaké ji členské státy OSN přijaly, je oproti 

návrhům ICISS velice omezená, výše zmíněná formulace změnu režimu, pokud by byla 
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nutná pro ochranu civilistů, výslovně nevylučuje (McMillan - Micklar 2013: 296). 

Podle Bellamyho je vztah konceptu R2P a změny režimu možné označit za velice 

nepohodlný, neboť se koncept R2P podařilo na půdě OSN prosadit zejména z toho 

důvodu, že státy věřily, že autorita RB OSN spolu s možností aplikovat koncept R2P 

pouze na jasně definované zločiny, zabrání zneužívání konceptu R2P; po zkušenosti 

intervence v Libyi však řada států nabyla dojmu, že tento předpoklad neplatí (Bellamy 

2011b). 

Dalším dokumentem, který měl na koncept R2P zásadní vliv, je zpráva 

generálního tajemníka Pan Ki-moona, nesoucí název Implementace odpovědnosti 

za ochranu zveřejněná v lednu 2009. Tato zpráva představila strategii pro aplikování 

konceptu R2P v praxi, která je založená na třech pilířích: odpovědnost jednotlivých 

států za ochranu vlastních obyvatel, mezinárodní pomoc a budování kapacit a včasné 

a rozhodné zakročení mezinárodní společenství (UN GA 2009: 2). Ačkoli by bylo 

příhodné, kdyby se generální tajemník OSN zejména v části týkající se třetího pilíře, 

blíže vyjádřil ke vztahu konceptu R2P a změny režimu, neučinil tak. Zdůraznil ale, 

že koncept R2P v žádném případě nesmí narušovat suverenitu jednotlivých států, 

naopak ji má pomáhat utužovat (UN GA 2009: 7).  

O poznání jasněji se o vztahu konceptu R2P a změny režimu v roce 2011 

vyjádřil zvláštní poradce generálního tajemníka pro koncept R2P, jehož povinností je 

řešit nejasnosti a sporné prvky konceptu R2P, Edward Luck, který tuto funkci zastával 

v letech 2008-2012 (UN 2016). Luck uvedl, že cílem konceptu R2P nesmí být změna 

režimu, ale ochrana ohrožených obyvatel. Nicméně připustil, čímž potvrdil východiska 

ICISS, že v některých, tedy extrémních případech, může být násilná změna režimu 

jediným možným způsobem, jak chránit obyvatelstvo. Zdůraznil však, stejně 

jako ICISS, že změna režimu nesmí být cílem intervence (Luck 2011).  

 

3.3 Shrnutí 

 

Jak dokázuje tato kapitola, změna režimu je neoddělitelnou součástní konceptu 

R2P, spojitost změny režimu a ochrany civilních obyvatel tak vytváří naprosto 

ambivalentní vztah, který leží v samotném jádru konceptu R2P. Právě tento protichůdný 

vztah, činí koncept R2P značně problematickým a je nejhmatatelnějším důvodem k jeho 

kritice.  



   

53 

 

Faktická absence klíčových principů, jež navrhovala Závěrečná zpráva ICISS, 

i jakékoli zmínky o změně režimu ve formulaci konceptu R2P v Závěrečném dokumentu 

Světového summitu z roku 2005, znamená, že nemůžeme tvrdit, že je změna režimu 

legitimním způsobem ochrany civilistů v praxi. Ačkoli podle ICISS, jejíž doporučení 

však nikdy nenabyla právní platnosti, by bylo možné za legitimní změnu režimu 

považovat pouze tu změnu, která nastala jako nepřímý a nezáměrný důsledek intervence 

v rámci konceptu R2P. Naopak, podle ICISS by za žádnou cenu nebylo možné 

považovat za legitimní takovou změnu režimu, o kterou by intervence odvolávající 

se na koncept R2P od svého počátku primárně usilovala.  

Pozice změny režimu v konceptu R2P je tedy poměrně složitá, přesto je 

však naprosto zřejmá. Je proto pochopitelné, že mnozí považují spojitost konceptu R2P 

se změnou režimu za skutečnost, která koncept R2P činí při aplikaci v praxi značně 

riskantním. Každopádně provedení násilné změny režimu z důvodu nutnosti svrhnout 

opresivní režim, který nezaručuje ani minimální garanci lidských práv a porušuje 

tak svoje lidsko-právní závazky, je z pohledu současného mezinárodního práva, podle 

kterého je princip státní suverenity stále ještě určující mezinárodní princip, nelegální 

akt. Koncept R2P byl od doby svého prvopočátku směřován na zastavení lidského 

utrpení a ne na obhajobu pro-demokratické změny režimu, a právě tak je definován 

v Odstavcích 138 a 139 Závěrečného dokumentu Světového summitu OSN z roku 2005. 

Neexistuje tak nic, co by opravňovalo státy koncept R2P využívat pro účel záměrné 

změny režimu.  

Nicméně během intervence odvolávající se na koncept R2P může nastat situace, 

kdy je změna režimu v dané zemi nutná pro úspěšné naplnění mandátu intervence - tedy 

pro ochranu civilních obyvatel. Není vyloučeno ani to, že intervence do vnitřních 

záležitostí států změně režimu nepřímo napomůže, a ta se objeví jako její důsledek. 

Právě v těchto případech je pro legitimitu intervence a celého konceptu R2P zásadní, jak 

tvrdí například Marry Kaldor, splnění opravňujících principů, jež stanovila, i když 

pouze aspirační zpráva, ICISS. Tato práce se proto při posuzování legitimity změny 

režimu v Libyi v následující kapitole bude splněním opravňujících principů 

navrhovaných ICISS zabývat.  
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4. Koncept R2P a změna režimu v praxi - případ Libye 
Poslední kapitola této práce se zabývá ambivalentním vztahem konceptu R2P 

a změny režimu v praxi a snaží se přímo dokázat problematičnost tohoto vztahu 

na případu intervence do Libye, ke které došlo v roce 2011. Cílem kapitoly je zhodnotit, 

zda byla tato intervence příkladovou implementací konceptu R2P, tedy zda byla změna 

režimu v zemi nutná pro ochranu civilních obyvatel, nebo zda došlo k záměrné a tedy 

nelegitimní změně režimu. Toto posouzení vyplývá ze zhodnocení míry ne/splnění 

opravňujících principů, které ve své Závěrečné zprávě navrhovala ICISS, a to konkrétně 

se změnou režimu souvisejícím principem správného úmyslu, principem použití 

přiměřených prostředků a principem rozumné vyhlídky na úspěch. Jinými slovy, 

tato kapitola ukáže, jak použití konceptu R2P souviselo se svržením vlády Muammara 

Kaddáfího a pokusí se posoudit, jestli při vykonávání změny režimu v Libyi byly 

splněny relevantní principy navrhované ICISS. Práce tak podle posouzení, zda byla 

změna režimu záměrným cílem nebo nezáměrným důsledkem, rozhodne o legitimitě 

Kaddáfího svržení. Pomocí případové studie intervence do Libye tato kapitola usiluje 

o „rozpletení“ ambivalentního vztahu konceptu R2P a změny režimu a snaží 

se zodpovědět otázku, zda bylo v Libyi možné vykonávat politiku konceptu R2P 

bez změny režimu.   

 

4.1 Situace v Libyi v kontextu Arabského jara 

Libye, stát nacházející se na území severní Afriky, jehož severní hranici tvoří 

pobřeží Středozemního moře, byla historickou součástí Otomanské říše. V roce 1911 

však došlo k italské invazi a Libye byla po tři desetiletí Italy spravována. Během druhé 

světové války Libye přešla do britské s francouzské správy, avšak v roce 1949 bylo 

území z důvodu vnitrostátních nepokojů předáno do správy OSN, která v roce 1951 

Libyi prohlásila za nezávislé království a předala ji do rukou Sanuské dynastie (Brown 

2006; Ceviz 2011). Ta se ale ukázala jako příliš slabá pro dobré spravování, v té době, 

jedné z nejchudších zemí světa (Pechter 2008). 

Vláda krále Idrise však netrvala dlouho, již v roce 1969 došlo v zemi 

k populistické revoluci vedená skupinou plukovníků v čele s Muammarem Kaddáfím, 

kterému se poměrně rychle podařilo v Libyi nastolit vojenskou diktaturu (Baghat 2005: 

113; Brown 2006). V době, kdy se Kaddáfí dostal v Libyi k moci, začala se země 

díky ropným nalezištím vymaňovat z chudoby a Kaddáfímu se díky tomuto nerostnému 



   

55 

 

bohatství dařilo budovat, v porovnání s ostatními zeměmi regionu, poměrně silnou 

a bohatou zemi (Ceviz 2011; Wright 1981: 260).  

V počátcích své vlády byl Kaddáfí silně ovlivněn způsobem vlády egyptského 

prezidenta Nassera, a to zejména jeho myšlenkou arabského nacionalismu a jednoty. 

Tyto myšlenky Kaddáfí v 70. letech definoval v tzv. Zelené knize, kde artikuloval svou 

vlastní ideologii, která byla kombinací arabského nacionalismu, socialismu 

a progresivního islámu, a která se poměrně ostře vyhraňovala proti západnímu vlivu 

na region blízkého východu stejně jako proti Izraelské hrozbě (Baghat 2005: 113). 

Kaddáfí v Zelené knize popsal svůj záměr vybudovat v Libyi systém přímé demokracie, 

který by dával velké pravomoci lidu prostřednictvím různých lidových výborů. Namísto 

toho však Kaddáfí v Libyi zavedl velmi opresivní politický systém, který neměl 

s demokracií nic společného. Systém, který Kaddáfí vytvořil, byl silně hierarchický, 

přičemž Kaddáfího rodina a jeho nejbližší spojenci držely v rukou prakticky všechnu 

moc. Ačkoli Kaddáfí uspořádání v Libyi označoval poněkud ironicky slovem 

Džamáhíríje, což v překladu znamená přímá vláda lidové masy, byla Libye spravována 

velmi nedemokraticky, což dokazuje hojná evidence o mučení, věznění, 

nespravedlivých soudních procesech, popravách či zmizeních těch, kdo se odvážili 

režim kritizovat, nebo se snažili o změnu libyjské ústavy (Asser 2011; Freedom House 

2007). 

Kaddáfího primárním cílem v počátku jeho vlády bylo vybudovat z Libye 

vedoucí zemi regionu a on sám se viděl v pozici vůdce arabského světa. Z toho důvodu 

se hned od převzetí moci v Libyi pokoušel o zisk WMD, ačkoli usiloval primárně o zisk 

jaderných zbraní, nikdy se mu to nepodařilo, o poznání úspěšnější byl však v získání 

zbraní chemických (Busch - Pilat 2013: 456; Miller 2016). Od 90. let bylo zjevné, 

že Kaddáfího autoritářský režim, postavený na státem vedené ekonomice a agresivní 

zahraniční politice, nedosahuje kýžených cílů. Režim se musel potýkat s ochromujícími 

sankcemi ze strany USA i RB OSN, které byly na Libyi uvaleny z důvodu držení WMD 

a podpory mezinárodního terorismu, a které poměrně silnou Libyjskou ekonomiku 

pochopitelně velmi zatěžovaly18. Nicméně i přes sankce se Kaddáfímu dařilo držet 

                                                 
18 USA na Libyi uvalily sankce z důvodu podpory terorismu a z důvodu držení WMD již na začátku 80. 

let, v roce 1992 pak OSN rozhodla o sankcích z důvodu zadržování podezřelých z podílení se na výbuchu 

na palubě letu Pan Am 103 (BBC 2004). 
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v Libyi nejvyšší životní úroveň v Africe19, a to zejména díky státem vlastněnému 

ropnému sektoru, díky kterému byl Kaddáfí schopen v zemi udržovat pokrokový systém 

sociálního zabezpečení. Kaddáfí však musel čelit kromě zhoršující se ekonomické 

situace například i nařknutím z korupce a v zemi tak došlo ke značnému zesílení 

opozice, kterou představovaly zejména radikální islámské skupiny (Baghat 2006:  9-10; 

Baghat 2008: 115; Chengu 2014; UN HDI 2016).  

Kaddáfí si začal vážnost situace, stejně jako neúspěch svého sociálního 

experimentu, uvědomovat a pod vlivem svého syna Saifa al-Islama se po roce 2000 

uchýlil k řadě pragmatických změn. Snažil se změnit libyjskou zahraniční politiku 

tak, aby do ropného sektoru přilákal zahraniční investory (Baghat 2006: 10). Kaddáfího 

snažení o vymanění se ze škatulky tzv. „rogue state“ vyvrcholilo v roce 2003, kdy Libye 

přiznala spoluúčast na řadě teroristických činů20 a dobrovolně se vzdala WMD21 

(Kaplan 2007).  

Snaha o začlenění se do mezinárodního společenství Kaddáfího vedla 

k oznámení o uskutečnění řady vnitrostátních reforem, zahrnující jak ekonomické, 

tak lidskoprávní změny. K jejich praktickému naplnění však došlo jen minimálně. 

Kaddáfí jasně ukázal, že nemá zájem výrazně měnit politický systému v Libyi, 

kde během jeho vlády neexistovala opozice, občanská společnost ani nezávislá média. 

Přestože k určitému uvolnění došlo22, byl v roce 2005 Libyi udělen organizací Freedom 

House, jež hodnotí stav politických práva a občanských svobod, statut nesvobodné 

země (Freedom House 2005; Freedom House 2007; Stamp 2011). Docílit změn 

se po roce 2000 Kaddáfímu podařilo zejména v zahraniční politice než v Libyi samotné, 

důkazem může být oficiální vyjmutí z US seznamu států sponzorujících terorismus 

v roce 2006 a následná obnova bilaterálních vztahů s USA (Freedom House 2007). 

Tyto změny jak v domácí, tak zahraniční politice se však ukázaly jako nedostačující, 

                                                 
19 Podle UN DP byl HDI neboli index lidského rozvoje v Libyi dlouhodobě nejvyšší v porovnání 

s ostatními africkými státy. HDI je souhrnný nástroj pro měření rozvoje zemí, zohledňuje tři základní 

faktory lidského života, a to délku života, znalosti a životní úroveň (UN DP 2016). 
20 Kaddáfího režim byl usvědčen z podpory mezinárodního terorismu, k nejznámějším útokům 

sponzorovaných libyjským režimem, ke kterým došlo ve druhé polovině 80. let, patří výbuch na palubě 

letu Pan Am 103 nad Lockerbie ve Skotsku, výbuch na palubě francouzského letu nad Nigerem a útok na 

berlínskou diskotéku. 
21 Nicméně řada odborníků toto rozhodnutí označuje za krok činěný ze strachu, nikoli vlastní vůle a 

připisuje jej hrozbě ze strany USA. Ty se totiž jak tato práce již zmínila, rozhodly ke svržení režimu 

Saddáma Husejna v Iráku, z důvodu údajného držení WMD, které se však nepodařilo dokázat. Přesto 

bývá Libye označována za vzorový případ, kdy se mezinárodnímu společenství podařilo zastavit šíření 

WMD (Bahgat 2008: 105). 
22 došlo k určité toleranci kritiky režimu, umožnění návratu disidentů do země, propuštění řady 

politických vězňů či umožnění návštěv lidsko-právních organizací 
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neboť byl Kaddáfí v říjnu 2011 zabit protivládními povstalci (Beaumont – Stephen 

2011).  

V únoru 2011 v Libyi propuklo protivládní povstání inspirované událostmi 

v regionu, jež jsou známé pod označením Arabské jaro. Tento dnes běžně používaný 

eufemismus označuje náhlou politologickou a ideologickou evoluci z konce roku 2010, 

která se z Tuniska postupně rozšířila do řady zemí Blízkého východu a severní Afriky 

a naprosto otřásla stabilitou celého regionu, neboť jejím heslem byl následující slogan: 

„Lidé chtějí svrhnout režim“ (Ajemi 2012). Hlavním motivem nepokojů bylo vyjádřit 

nespokojenost s autoritářskými vládami, jejich praktikami, ale také s ekonomickou 

situací a nezaměstnaností v regionu. Dříve než se nepokoje rozšířily do Libye, došlo 

v Tunisku a Egyptě ke svržení vlád (Manfreda 2011). Na rozdíl od Libye byl průběh 

protestů v těchto zemích o poznání mírnější, i když se neobešel bez obětí na životech. 

V Tunisku došlo na počátku roku 2011 ke svržení prezidenta Ben Aliho, během 

kterého podle odhadů zemřelo kolem 250 lidí (Gilbert 2012). Svržení následovaly 

spravedlivé volby a v roce 2014 přijetí, na poměry arabské části světa, poměrně 

liberální státní ústavy. Události v Egyptě byly již znatelně násilnější, vývoj událostí 

v této zemi vyvrcholil v únoru 2011 odstoupením prezidenta Husního Mubaraka, 

a to po 11. týdnech protestů, ve kterých podle odhadů přišlo o život přes 800 lidí (BBC 

2016b).  

V porovnání s vývojem v Libyi lze protivládní protesty, které vyvrcholily 

svržením autoritářských režimů v Tunisku a Egyptě, označit za poměrně umírněné. 

Nenásilné protesty se však Libyi poměrně rychle rozhořely v krvavé masakry, 

během kterých byly prohlášeny za nezvěstné či přišly o život stovky lidí. Kaddáfí 

se proti protestujícím na rozdíl od Alího a Mubaraka postavil doslova jako diktátor 

a dal veřejně jasně najevo, že je rozhodnut čelit svržení vlastního režimu pomocí 

libyjské armády, a to všemi dostupnými způsoby (Totten 2014; ICRtoP 2016b).   

4.2 Chronologie událostí v Libyi: únor 2011 až 17. březen 2011 

Protesty proti Kaddáfího režimu vypukly v Benghází, druhém největším 

libyjském městě a hlavním městě provincie Cyrenaica, kde byla Kaddáfího podpora 

tradičně velmi slabá, a jež bylo centrem islamistických hnutí v Libyi23 (Chivvis 2015: 

11-12). Protesty se zde rozpoutaly 15. února 2011, pouhé čtyři dny po rezignaci 
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egyptského prezidenta Mubaraka (BBC 2016a; Simon 2012: 5). V zoufalé snaze 

vyvarovat se osudu, který postihl prezidenty sousedních zemí, přikázal Kaddáfí 

17. února zatčení desítek opozičních aktivistů a novinářů v naději, že opozici zastraší. 

Výsledek byl však opačný. Došlo k rozdmýchání protivládního odporu a demonstrace 

se naplno rozhořely v Benghází 18. února, a to i přes jasné varování libyjského režimu, 

který na Národní konferenci pro libyjskou opozici rozhodl o použití vojenské síly 

proti protestujícím (Amnesty International 2011: 7).  

I přes nasazení vojenské síly nabraly události v Benghází neočekávaný vývoj, 

vládní bezpečnostní síly byly již 18. února opozicí přemoženy a donuceny se z města 

stáhnout. Opozice v Benghází založila provizorní vládu Národní přechodnou radu – 

NTC, ta veřejně deklarovala snahu o svržení Kaddáfího režimu. Původně nenásilné 

protesty se začaly rychle šířit do dalších libyjských měst jako Baida, Ajdabiya, Misrata 

či Zawiya a postupně se i zde měnily v otevřený konflikt mezi vládními bezpečnostními 

silami a opozicí (BBC 2016a; Houissa 2016; Simon 2012: 5). 

Potlačování protestů ze strany vládních bezpečnostních složek probíhalo velmi 

brutálně. Vládní síly využívaly ostré munice a neváhaly jí bez varování pálit 

do neozbrojených protestujících. Tímto jednáním porušovaly nejen mezinárodní 

standardy o použití síly, ale i vlastní předpisy o veřejných shromážděních (Amnesty 

International 2011: 7, Adetunji 2011). Již v prvním týdnu nepokojů se z Libye začaly 

tajně dostávat důkazy o zabíjení a zatýkání protestujících. Podle Human Rights Watch 

během prvních tří dnů, od doby kdy nepokoje propukly, přišlo v Libyi o život přibližně 

osm desítek lidí (HRW 2011).  

Kaddáfího režim se snažil občany zastrašit a uzurpovat zpět svou doposud 

neotřesitelnou moc. Vážnost situace byla jasná po projevu Kaddáfího syna ve státní 

televizi 20. února, kdy Saif al-Islam vyjádřil skeptický názor na konání opozice 

a dokonce mluvil o možné reformaci režimu, na které by se podíleli všichni občané 

Libye. Doslova varoval, že pokud dojde ke svržení vlády, bude se Libye zmítat 

v klanových bojích a v chaosu. Jeho slova se bohužel naplnila. Svou vinu na tom však 

nese bezpochyby Kaddáfího režim sám. Odhodlání pokoušet se opozici zastavit násilně 

bylo velmi nešťastné. Saif al-Islam ve zmíněném rozhovoru násilnou strategii potvrdil, 

uvedl, že režim nebude mít s opozicí slitování a pokud protesty neskončí, doslova 

                                                                                                                                               
23 Benghází se značně lišilo od hlavního města Tripolis, kde byla naopak podpora Kaddáfího vysoká. Tato 

města byla propojené pouze 1 800 km dlouhým koridorem, vedoucím podél pobřeží středozemního moře, 

kde se v roce 2011 odehrávala většina bojů (Chivvis 2015: 11-12). 
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pohrozil, že: „tisíce lidí zemřou v potocích krve“ (Hilsum 2015; Spencer 2011). 

Následující den promluvil sám Kaddáfí, vyzval sobě loajální občany k boji proti opozici 

a ujistil, že zemi vyčistí „dům od domu od zbabělců a zrádců“ (Ford 2011). 22. února 

se jeho slova přeměnila v činy - začaly letecké útoky na civilní cíle (ICRtoP 2016b; 

Aljazeera 2011). 

Ačkoli je nemožné přesně odhadnout počty mrtvých, kteří během únorových 

protestů padli, neboť v zemi v té době neoperovala žádná mezinárodní organizace, 

která by tato čísla mohla ověřit, a bylo pochopitelným zájmem Kaddáfího režimu počty 

padlých tajit, existuje například odhad prokurátora Mezinárodní trestního soudu, 

který pro New York Times uvedl, že v únoru 2011 přišlo o život 500 až 700 mrtvých 

(MacFarquha-Simons 2011). I přes nedostatek přesných informací, zmatek v zemi 

a množství fám zahalujících libyjské události z února 2011, je páchání extrémního násilí 

na civilistech ze strany Kadddáfího režimu z důvodu udržení se u moci, 

nezpochybnitelné (Simon 2012:  5-6).  

Na situaci v Libyi krátce po rozpoutání nepokojů začala upozorňovat řada 

organizací občanské společnosti, ke které se postupně přidaly i regionální organizace 

jako LAS, AU, OIC včetně EU a společně žádaly aplikování konceptu R2P (ICRtoP 

2016b).  22. února, v den kdy začalo letecké odstřelování, vyzval zvláštní poradce OSN 

pro prevenci genocidy libyjskou vládu k okamžitému ukončení páchání násilí 

na vlastních obyvatelích, odkazem na koncept R2P Kaddáfímu připomněl závazek 

z roku 2005 vyplývající z jeho přijetí, o povinnosti států zajistit ochranu vlastních 

obyvatel (UN SAPG 2011).  

Následovalo přijetí rezoluce S-15/2 v niž Rada OSN pro lidská práva znovu 

odkázala na povinnosti států vyplývající z konceptu R2P, především však došlo 

ke vzniku mezinárodní vyšetřovací komisi pro Libyi - ICIL, jejímž úkolem bylo 

porušování lidských práv v Libyi prošetřit (HRC 2011a). ICIL v červnu 2011 potvrdila, 

že v Libyi již od počátku prvních dnů nepokojů docházelo k porušování lidských práv, 

kvůli použití síly proti osobám účastnících se mírových protestů. ICIL prokázala, 

že postupně začalo docházet i k porušování mezinárodního humanitárního práva, 

neboť od února 2011 docházelo v Libyi k neoprávněnému zadržování, zmizením 

či mučení. Bylo tak jasně dokázáno, že v Libyi docházelo k páchání zločinů 

proti lidskosti i válečným zločinům, proti kterým byl zformulován koncept R2P, 

a to jak ze strany vlády, tak ze strany opozice (HRC 2011b: 4-5). 
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Libyjská vláda však výzvy OSN k zastavení násilí nenaplnila. Z toho důvodu 

byla situace v Libyi24 diskutována na půdě RB OSN, kde bylo 26. února rozhodnuto 

o přijetí rezoluce 1970. Tato rezoluce, využívající nenásilných avšak donucovacích 

opatření kapitoly VII Charty OSN, byla poměrně překvapivě schválena jednohlasně, 

tedy bez zdržení se hlasovaní, a to velmi krátce po vypuknutí násilí v zemi. 

Ačkoli koncept R2P není v rezoluci přímo citován, RB OSN jím byla výrazně 

ovlivněna, a to zejména normativní legitimitou tohoto konceptu. RB OSN vyjádřila 

vážné znepokojení nad situací v Libyi, konkrétně odsoudila: „hrubé a systematické 

porušování lidských práv, včetně represí proti pokojným demonstrujícím“ (Rezoluce 

1970 2011: 1). Z tohoto důvodu vyzvala libyjskou vládu k okamžitému ukončení násilí 

a přijetí nutných kroků k naplnění legitimních požadavků populace. RB OSN 

dále rozhodla o uvalení embarga na dovoz zbraní do Libye; Kaddáfího rodině a osobám 

asociovaným s režimem25 bylo zakázáno vycestovat ze země a současně bylo 

rozhodnuto o zmražení jejich bankovních účtů. Situace v Libyi byla zároveň předána 

Mezinárodnímu trestnímu soudu (Rezoluce 1970 2011: 1-4; UN SC 2011a).  

Kritické období nastalo mezi 12. a 17. březnem. Do této chvíle bylo evidentní, 

že situace v Libyi má významnou mezinárodní pozornost, nicméně mezinárodní 

společenství bylo dosud názorově rozdělené ohledně podoby vhodné reakce. Ačkoli 

někteří volali po zavedení bezletové zóny, mezi které patřila EU, OIC či GCC; jiní 

oponovali, a to jmenovitě AU, RF a Čína. Pozice USA byla doposud velice 

nejednoznačná. Francie spolu s Velkou Británií se začaly zasazovat o prosazení 

bezletové zóny. Poté co se však hrozba masakru civilistů v Benghází jevila jako 

bezprostřední, začala i LAS požadovat bezletovou zónu. Právě reálná hrozba páchání 

masových zločinů ze strany Kaddáfího režimu v Benghází spolu s regionální podporou 

intervence vedla k prosazení Rezoluce 197326 (RUSI 2011: 4). 

RB OSN 17. března 2011 vyhodnotila počáteční nenásilná opatření vyplývající 

z rezoluce 1970 na zastavení páchání násilí na civilistech ze strany libyjské vlády 

za nedostatečné. Proto měsíc po začátku nepokojů v Libyi schválila RB OSN rezoluci 

1973, v níž vyjádřila znepokojení z eskalujícího násilí v Libyi a především z vysokého 

počtu civilních obětí27. Podle RB OSN bylo možné považovat systematické útoky 

ze strany vlády za zločiny proti lidskosti, z toho důvodu se RB OSN opět odvolala 

                                                 
24 vykazující známky hrubého a systematického porušování lidských práv (UN SC 2011). 
25 jejichž konkrétní jmenný seznam rezoluce zahrnuje (Rezoluce 1970 2011: 8-10). 
26 rezoluce 1973 byla navržena Francií, Velkou Británií a Libanonem (UN SC 2011b). 
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na koncept R2P 28 a znovu vyzvala Libyjskou vládu k odpovědnosti za ochranu 

vlastních obyvatel. Na rozdíl od předchozí rezoluce 1970 však udělila členským státům 

OSN mandát k použití „všech nutných opatření k ochraně civilistů a civilisty obývaných 

oblastí“ podle článku 42 kapitoly VII Charty OSN, neboť bylo zřejmé, že nenásilná 

opatření nebyla dostačující proto, aby donutila libyjskou vládu splnit dosavadní 

požadavky (Resolution 1973 2011: 3; Charta OSN 1945: čl. 42).  

Nicméně rezoluce jasně vyloučila možnou změnu režimu, neboť vyjádřila 

respekt ke státní suverenitě Libye a výslovně vyloučila „zahraniční okupaci silou 

v jakékoliv podobě na jakékoliv části libyjského území“ (Resolution 1973 2011: 3). 

Rezoluci podpořilo deset států RB OSN, zatímco pět se zdrželo hlasování, jmenovitě: 

Brazílie, Čína, Německo, Indie a RF. Tyto země vyjádřily obavy z možných 

nezáměrných důsledků vojenské intervence a zastávaly použití nevojenských nástrojů 

pro řešení situace, nicméně což je zásadní, žádný ze stálých členů RB OSN rezoluci 

nevetoval (UN SC 2011b).  

Za nejzásadnější požadavky rezoluce 1973 lze označit žádost k okamžitému 

příměří mezi vládou a povstalci, k nalezení řešení vnitrostátní krize - ve smyslu 

vyhovění legitimním požadavkům občanů a požadavek k respektování mezinárodního 

práva, mezinárodního humanitárního práva, lidských práv i práv uprchlíků v Libyi. 

Z důvodu zmíněných požadavků RB OSN schválením rezoluce 1973 rozhodla 

o již zmíněné možnosti použít všechna nutná opatření k ochraně civilistů, včetně zřízení 

bezletové zóny nad Libyí. Rezoluce dále zpřísnila zbraňové embargo a rozšířila seznam 

sankciovaných osob29. Dále došlo ke vzniku panelu expertů pro kontrolu zavedených 

sankcí. Díky této rezoluci byly prvně v historii členské státy OSN oprávněny 

intervenovat do vnitřních záležitostí členského státu bez jeho souhlasu, a to samostatně 

nebo prostřednictvím regionálních organizací za účelem ochrany civilistů podle 

konceptu R2P (Resolution 1973 2011: 1-6; UN SC 2011b).  

4.3 Operace Odyssey Dawn a Unified Protector 

Ihned po přijetí rezoluce RB OSN 1973, 17. března 2011, zformovaly USA, 

Francie a Velká Británie koalici pro zajištění okamžité ochrany civilistů v Libyi. 

Tato počáteční operace, jejímž nástrojem bylo letecké a raketové ostřelování, nesla 

                                                                                                                                               
27 podle Gauba v té době přišlo v Libyi o život přibližně 2 tisíce civilistů (Gaub 2013: vii). 
28 rezoluce 1970 i rezoluce 1973 nezmiňují koncept Odpovědnost za ochranu explicitně, nicméně zmiňují 

odpovědnost libyjské vlády za ochranu vlastních obyvatel  
29 na něž se vztahoval zákaz vycestovat i rozhodnutí o zmrazení účtů (Resolution 1973 2011). 
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název Oddyssey Dawn (Gaub 2013: vii; NATO 2015). Po pěti dnech, tedy 23. března30, 

bylo vedení války v Libyi přeneseno na NATO, čímž začala operace Unified Protector, 

jejímž cílem bylo zajistit implementaci rezolucí RB OSN - 1970 a 1973. Šlo tedy 

primárně o zajištění dodržování bezletové zóny a zbraňového embarga, spolu 

se zajištěním všech nutných opatření pro ochranu civilního obyvatelstva (NATO Aktual 

2012a, NATO Aktual 2016; Resolution 1973 2011: 1-6). 

Od 17. března do 31. října 2011 tak koalice vybraných států NATO,31 spolu 

s dalšími partnery převážně z arabských zemí,32 vedla pouze ze vzduchu a moře 

pozoruhodnou33 leteckou válku s libyjskou vládou. Obě operace disponující mandátem 

RB OSN Odyssey Dawn i Unified Protector, byly vytvořeny primárně pro zajištění 

ochrany obyvatel v Libyi, nicméně pro koalici intervenujících států bylo velmi složité 

najít rovnováhu mezi ochranou civilistů a přímým bojem proti Kaddáfího režimu. 

To, zda se vůbec koalice pokusila rovnováhu hledat, je předmětem výzkumu této části 

práce (Mueller 2015: iii; RUSI 2011: 5). 

Jak bylo vysvětleno v předchozí kapitole této práce, při zjišťování jestli je změna 

režimu v rámci intervence odvolávající se na koncept R2P legitimní, je zásadní, 

jak tvrdí například Marry Kaldor, zhodnotit jakým způsobem intervence probíhala, 

tedy zda probíhala podle principů, které navrhovala ICISS (Kaldor 2011). Proto se nyní 

tato kapitola bude věnovat splnění těchto principů v případě intervence do Libye 

v roce 2011. 

O tom, že rozhodnutí o intervenci z důvodu ochrany civilistů v Libyi v březnu 

2011, bylo podle principu spravedlivého důvodu, tak jak jej navrhovala ICISS legitimní, 

není pochyb. V zemi byla v březnu 2011 evidentní jak existence hrozby, tak dokonce 

realizace závažné a nenapravitelné škody na lidech, podmínka rozsáhlých ztrát 

na životech z důvodu úmyslného jednání státu tak byla splněna (HRC 2011b: 4-5; 

ICISS 2001: XII). Splněn byl i princip oprávněné autority, neboť intervence 

disponovala mandátem RB OSN. Zároveň nelze zpochybnit ani princip vyčerpání 

jiných prostředků, neboť se nevojenské prostředky pro zastavení páchání násilí ze strany 

                                                 
30 NATO převzalo plné vedení intervence od koalice složené z Francie, Velké Británie a USA až 31. 

března (RUSI 2011: 5). 
31 ze států NATO se na operaci Unified Protector podílely tyto státy: USA, Francie, Velké Británie, Itálie, 

Dánsko, Belgie, Kanada, Španělko, Nizozemsko, Turecko a Norsko (Barry 2011). 
32 dalšími členy koalice byly tyto státy: UAE, Katar, Jordánsko a Švédsko (Barry 2011). 
33 pozoruhodnou z důvodu nulových aliančních ztrát na životech a z důvodu relativně nízké ceny (Mueller 

2015: iii). 
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Kaddáfího režimu na civilistech prokazatelně jevily jako nedostatečné (ICISS 2001: 

XII; RUSI 2011: 4). 

Další tři principy, princip správného úmyslu, princip použití přiměřených 

prostředků a princip rozumné vyhlídky na úspěch, tak jak je definovala a navrhovala 

ICISS ve své zprávě, jsou rozhodující principy pro zhodnocení legitimity průběhu 

intervence. Tyto principy jsou tedy zároveň zásadní pro zhodnocení legitimity změny 

režimu, ve kterou může intervence vyústit. Jak vysvětlila předchozí kapitola této práce, 

podle zásadních dokumentů pro koncept R2P, je možné za legitimní považovat pouze 

takovou změnu režimu, která je nezáměrným důsledkem intervence. Proto tato část 

práce sleduje průběh operace Unified Protector a snaží se vyhodnotit, zda při jejím 

průběhu došlo k záměrnému svržení Kaddáfího režimu, nástrojem tohoto zhodnocení 

jsou pak již zmíněné tři zbývající principy. Jako první bude zhodnocen princip 

spravedlivého důvodu a následně princip použití přiměřených prostředků spolu 

s principem rozumné vyhlídky na úspěch. 

4.3.1 Princip správného úmyslu 

V počátku operace Unified Protector se koalice intervenujících států 

pod velením NATO, složená ze států, jež byly ochotné podílet se na ostřelování 

pozemních cílů, mezi které patří: USA, Francie, Velké Británie, Itálie, Dánsko, Belgie, 

Kanada, UAE, Katar a Norsko spolupracující se skupinou států, které se na ostřelování 

přímo nepodílely, jmenovitě: Španělko, Nizozemsko, Švédsko, Turecko a Jordánsko, 

soustředila zejména na boj proti přímým hrozbám, tedy proti vládním silám a zejména 

jejich těžké technice, která přímo ohrožovala civilisty, došlo v průběhu operace 

ke změně (Barry 2011). 

Již v první polovině dubna se začaly objevovat zásadní rozdíly mezi vojenským 

a politickým cílem mise. Vojenská pravidla pro zapojení NATO jasně vylučovala 

změnu režimu jako cíl mise, naproti tomu politický tlak ze strany některých států byl 

den ode dne silnější (Gaub 2013: 20). 13. dubna na setkání tzv. Kontaktní skupiny, 

jež se stala platformou pro diskusi a koordinaci mezinárodní politiky v Libyi a jež byla 

složena ze zástupců 21 zemí a zástupců z OSN, LAS, NATO, EU, OIC a GCC 

se zformoval velmi nekompromisní postoj vůči Kaddáfího režimu, kdy kontaktní 

skupina deklarovala, že Kaddáfího přítomnost brání vyřešení krize, neboť jeho režim 

ztratil veškerou legitimitu, Kontaktní skupina konkrétně deklarovala, že: „Kaddáfi 

a jeho režim ztratil veškerou legitimitu, proto musí odejít z funkce a umožnit libyjským 
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lidem svobodně rozhodnout o své budoucnosti“ (Hague 2011). Tento postoj včetně 

výzvy Kaddáfího k rezignaci, byl podpořen hned následující den 14. dubna na schůzce 

ministrů zahraničních věcí intervenujících států NATO (NATO 2011a).  

Přestože se představitelé intervenujících států snažily tento nekompromisní 

postoj ospravedlnit jako nutný pro ochranu civilních obyvatel a tedy jako strategii, 

jež je plně v mezích Rezoluce 1973, důkazy o porušení principu správného úmyslu byly 

již v tuto chvílí více či méně hmatatelné. Ačkoli ve společně zpracovaném článku, který 

14. dubna otiskl například New York Times, ujistili hlavní představitelé intervenujících 

zemí, David Cameron, Barack Obama spolu s Nicolasem Sarkozym, že primárním 

cílem intervence je především ochrana civilistů a nikoli zájem na odstranění Kaddáfího 

režimu silou, došlo z jejich strany ke konstatování, že je nemožné představit 

si budoucnost Libye s Kaddáfím u moci, neboť s Kaddáfím u moci bylo podle nich 

nemožné představit si obnovení míru a demokracie v zemi (Cameron - Obama - 

Sarkozy 2011). Na druhé schůzce kontaktní skupiny v květnu 2011 pak generální 

tajemník NATO Anders Fogh Rasmussen potvrdil zájem NATO na podpoře opozice 

i zájem na svržení Kaddáfího režimu, ve výroku silně kontrastujícím s interpretací 

Rezoluce 1973 uvedl, že je: „přesvědčen, že kombinace silného vojenského 

a politického tlaku spolu s podporou opozice nakonec povedou ke zhroucení režimu“ 

(Bull - Logan 2011; Gaub 2013: 21). 

Na konci července 2011 Mezinárodní trestní soud vydal zatykač na Kaddáfího, 

jeho syna Saifa al-Islama a šéfa libyjských tajných služeb Abdullaha al-Senussiho 

(McMillan – Mickler 2013: 305). Zároveň touto dobou, kdy již USA nebyly součástí 

koalice34 a více než polovina bojové síly byla zajišťována Velkou Británií a Francií, 

převzala koalice intervenujících poněkud agresivnější strategii, jež se již znatelně 

vzdálila mandátu Rezoluce 1973. Intervenující státy se začaly soustředit 

na systematické minimalizování veškeré vládní vojenské schopnosti. Tato strategie, 

vyplývala z postoje, jenž uvnitř koalice zastávala především Francie spolu s Velkou 

Británií (Barry 2011). Především tyto dva státy prosazovaly názor, že Kaddáfího režim 

představuje přímou hrozbu pro obyvatele Libye, a proto by mělo NATO usilovat 

o změnu režimu v zemi, nicméně intervenující státy si byly vědomi zásadního faktu - 

že překračující mandát Rezoluce 1973 a zahalovaly tak cílenou změnu režimu frází 

o jediné možné cestě k dosažení míru (Cameron - Obama - Sarkozy 2011). Nicméně 

                                                 
34 USA opustily koalici intervenujících v polovině dubna 2011 (Barry 2011). 
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tento názor nebyl konsensem všech států NATO, natož všech států OSN35. Zároveň 

v průběhu operace začala řada států včetně intervenujících, uznávat NTC za legitimní 

libyjskou vládu, tedy vládu zformovanou opozičními silami v Benghází. Zlomový bod 

nastal 20. srpna, kdy byla moc Kaddáfího režimu narušena pomocí ostřelování NATO 

do takové míry, že opoziční síly byly schopny ovládnout doposud vládou držené hlavní 

město Tripolis (Barry 2011).  

ICISS ve své zprávě jasně stanovila, že pro dodržení principu správného úmyslu 

musí být vojenská intervence v rámci konceptu R2P vždy nestranná a ochrana civilistů 

nesmí být zneužita pro posílení konkrétních bojujících skupin (ICISS 2001: 35). 

V Libyi však došlo k přímé podpoře NTC se sídlem v Banghází, jež se samostatně 

prohlásila za organizaci reprezentující protivládní opozici, která od počátku nepokojů 

usilovala o svržení Kaddáfího režimu a z toho důvodu žádala o mezinárodní pomoc 

i zřízení bezletové zóny. I když byla NTC jedinou organizací reprezentující opozici, 

byla značně fragmentovaná a reprezentovala různé skupiny, jejichž jediným společným 

jmenovatelem bylo svržení Kaddáfího režimu. Mezi skupinami sjednocenými v NTC 

dokonce figurovala například i Libyjská islamistická skupina napojená na Al-Káidu 

(Chivvis 2015: 16).  

Přestože rezoluce 1973 na Libyi uvalila zbraňové embargo, existují důkazy, 

že docházelo ke koordinaci vojenských akcí mezi opozičními bojovníky a aliancí, 

k poskytování výcviku a dokonce i k dodávkám zbraní (Myers – Schmitt 2011). 

Ve zprávě vypracované panelem expertů na Libyi, jež byla v únoru 2012 adresované 

předsedovi RB OSN, je explicitně uvedeno, že protivládní síly přiznaly, že: „zahraniční 

vojenská podpora, včetně dodávek vojenského materiálů, byla rozhodující“ - 

pochopitelně pro vítězství nad Kaddáfího režimem. Zároveň vlády Francie, Velké 

Británie, Itálie a USA v této zprávě přiznaly, že jejich týmy vojenských poradců 

pomáhaly NTC s organizací vlastní vnitřní struktury a zejména, že ji zásobovaly 

zbraněmi pro osobní ochranu (UN SC 2012: 21-22). Podporou bojující opozice tak tyto 

země porušily jak zbrojní embargo, tak princip nestrannosti.  

Podle principu správného úmyslu, byla strategie NATO vystavená na dvou 

základních principech, podpoře opozice a vyvíjení tlaku na Kaddáfího režim, 

nelegitimní, skončila však úspěchem. Kaddáfí byl zabit opozičními silami 20. října 

2011, když se v těžce obrněném automobilovém konvoji pokoušel o uprchnutí ze Sirte, 

                                                 
35 v NATO za nejvýraznějšího oponenta platilo Německo s Polskem, na půdě OSN pak RF spolu s 

Jihoafrickou republikou 
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který se však dostal pod palbu bezpilotního letounu a následně i válečného letounu 

NATO. Kaddáfí se svými věrnými konvoj opustil a dal se na útěk. Byl však opozicí 

zadržen a vystaven brutálnímu bití. Během této potyčky bylo v důsledku ostřelování 

NATO a boje s opozičními bojovníky zabito více než 100 členů Kaddáfího konvoje. 

On sám utrpěl řadu zranění včetně vážného poranění hlavy, v jehož důsledku 

pravděpodobně vykrvácel. Právě tento incident, jenž byl některými z opozičních 

bojovníků natočen na mobilní telefon, představuje nejrozsáhlejší doložený válečný 

zločin spáchaný proti Kaddáfího režimu od doby, kdy nepokoje v Libyi začaly (BBC 

2011; HRW 2012). Operace Unified Protector byla krátce po Kaddáfího smrti, 31. října 

2011 ukončena (NATO 2011b).  

4.3.2 Princip použití přiměřených prostředků a rozumné vyhlídky na 
úspěch 

Proto, aby bylo možné považovat vojenskou intervenci v rámci konceptu R2P 

za legitimní, musí být splněn i princip použití přiměřených prostředků36 spolu 

s principem rozumné vyhlídky na úspěch. Stejně jako v případě principu správného 

úmyslu přejde tato část práce rovnou k analýze splnění těchto principů během 

intervence do Libye a bude je zkoumat v souvislosti se změnou režimu, ke které v zemi 

došlo. 

Cílem této části práce je proto zhodnotit, zda bylo použití síly ze strany koalice 

států intervenujících v Libyi v rámci operace Odyssey Dawn a Unified Protector 

svým rozsahem, trváním a intenzitou úměrné pro nutnou ochranu obyvatel. Tato část 

práce se zároveň pokusí analyzovat, proč státy předpokládaly, že vojenská intervence 

spolu s možnou změnou režimu v zemi, nezpůsobí horší následky než nečinnost a zda 

vůbec vzaly tento princip v potaz.  

Již týden po schválení rezoluce 1973, operace Odyssey Dawn uspěla v odvrácení 

postupu vládních sil proti Benghází a opozici se zde podařilo vybudovat relativně 

bezpečné útočiště, čímž došlo k významnému posílení šancí protivládních sil na úspěch 

proti lépe vybavenému Kaddáfímu režimu (Chivvis 2015: 21). Pokrok protivládních sil 

byl za pomoci NATO poměrně rychlý. Již na konci března bylo Benghází bezpečné 

a nabízela se tak možnost intervenci ukončit (The UK House of Commons 2016: 20). 

V květnu byly Kaddáfího síly oslabeny do takové míry, že již nebyly schopné ofenzivy. 

                                                 
36 Podle principu přiměřených prostředků, musí být vojenská intervence svým rozsahem, trváním a 

intenzitou úměrná okolnostem, mělo by být využito minima nezbytného k zajištění ochrany daných lidí 

(ICISS 2001: XII). 
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Přesto NATO v operaci Unified Protector pokračovalo, a to ačkoli bylo možné 

předpokládat, že civilnímu obyvatelstvu již nehrozí bezprostřední nebezpečí. NATO 

tímto způsobem jednalo z důvodu jasného cíle změny režimu v Libyi a to buď 

prostřednictvím vyvinutí tlaku na Kaddáfího do takové míry, že on sám se rozhodne 

rezignovat nebo prostřednictvím přímého svržení Kaddáfího vlády v boji (Chivvis 2015: 

35; McMillan - Mickler 2013: 306). Již v květnu řada odborníků kritizovala postup 

aliance a upozorňovala na fakt, že aliance překračuje mandát Rezoluce 1973 k ochraně 

civilistů. 23. srpna, když protivládní síly, za pomoci bombardování aliance dobyly 

Tripolis, Kaddáfí z hlavního města uprchl. Následně několik opozičních milic převzalo 

kontrolu nad hlavním městem a již tehdy bylo jasné, že Kaddáfího vláda je u konce 

(Chivvis 2015: 39; RUSI 2011: 2).  

Právě při dobytí Tripolis bylo naprosto patřičné operaci Unified Protector 

zastavit, například USA o ukončení intervence usilovaly, nicméně v alianci nepanovala 

shoda. Pokračování intervence žádala například Velká Británie i protivládní opozice. 

Hlavním argumentem, i když poměrně nepřesvědčivým, bylo tvrzení, že Kaddáfí a další 

členové vládního establishmentu, kteří se v té době skrývali, stále představují hrozbu 

pro civilisty a zejména pro poválečnou stabilitu (Chivvis 2015: 40). Nicméně existují 

důkazy, že na konci srpna 2011 Kaddáfí opozičním silám nabídl možnost jednání 

o předání moci provizorní vládě, NTC však tuto nabídku odmítla, neboť usilovala 

o Kaddáfího okamžitou rezignaci (Smith 2011).  K ukončení operace tedy došlo 

až 31. října, ve chvíli, kdy se naplnila druhá možnost zmíněného scénáře pro vykonání 

změny režimu v Libyi, a to krátce poté, co byl Kaddáfí zabit při útěku ze Sirte 

protivládními bojovníky, jež byli ze vzduchu podporování bombardérem NATO 

(Chivvis 2015: 40).  

Zároveň, v případě intervence do Libye, není možné tvrdit, že došlo 

k naprostému splnění principu rozumných vyhlídek, neboť není možné tvrdit, 

že vojenská intervence do Libye přinesla zemi znatelně vice pozitiv než nečinnost. 

V době, kdy se o intervenci z důvodu ochrany civilistů do Libye v březnu 2011 

rozhodovalo, bylo možné očekávat tři možné výsledky. Prvním z nich byl rychlý kolaps 

Kaddáfího režimu, ačkoli řada ze zastánců intervence v tento výsledek doufala, 

jako například Sarkozy, nestalo se tak. Druhým možným výsledkem bylo rozdělení 

Libye na část ovládanou opozicí a část loajální Kaddáfímu režimu. Třetí možností bylo 

svržení Kaddáfího režimu opozicí, ke kterému nakonec v Libyi došlo a ke kterému 

intervence začala od počátku dubna 2011 velice rychle směřovat (Chivvis 2015: 24). 
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Ačkoli intervence do Libye zachránila bezpochyby tisíce životů před téměř jistou smrtí 

(Daalder, Stavridis 2012: 3). Operace Unified Protector zjevně zneužila mandát RB 

OSN a díky podpoře rebelů umožnila svržení režimu, která v roce 2014 následovalo 

rozhoření občanské války v zemi, a to mezi milicemi sídlícími v Tripolis a zvoleným 

parlamentem v Tobruku. Změna režimu v Libyi tak ještě vyprodukovala další násilí. 

Vize, pro kterou řada protivládních bojovníku v roce 2011 položila či riskovala život, 

se ani zdaleka nenaplnila. Libyi v současnosti chybí jak demokracie, tak nedostatek 

státních institucí, ale hlavně plán na to, jak v zemi vyvést z chaosu a anarchie. 

Z nejbohatšího afrického státu se stal rozpadlý stát. Není proto divu, že se v Libyi čím 

dál více ozývají hlasy, jež opěvují Kaddáfího éru (Stephen 2016).  

4.5 Aktéři intervence v Libyi a jejich motivy 

Vždy, když se státy rozhodnou použít vojenskou sílu proti jinému státu, 

ať už individuálně nebo v alianci, z jiného důvodu než z důvodu sebeobrany, je potřeba 

věnovat pozornost jejich motivům. Jak již bylo vysvětlenou v části 2.2 této práce, 

která se zabývala vztahem konceptu R2P a teorie realismu, je možné, že určité 

podmínky v mezinárodním prostředí mohou generovat altruistické chování státu, přesto 

je egoismus dominantním rysem jejich jednání, který nad altruismem vítězí (Wohlforth 

2012: 36). Ačkoli byla rezoluce 1973 členy RB OSN schválena z důvodu ochrany 

civilních obyvatel, je možné při bližším zkoumání národního hladiny analýzy 

zaznamenat, 

že pro intervenci existovaly i jiné než morální důvody. Což je možné vypozorovat 

zejména z již popsaného průběhu intervence, neboť ještě v počátku vše nasvědčovalo 

tomu, že intervenující státy jednají skutečně čistě altruisticky z důvodu ochrany 

civilistů. Nicméně překročení mandátu RB OSN v průběhu intervence samo o sobě 

nasvědčuje faktu, že intervenující státy jednaly podle vlastních politických kalkulů 

a národních zájmů. Proto se tato část práce zaměří na identifikaci faktorů, které měly 

důležitý vliv na rozhodování tří států, jež se na intervenci co se týče nasazené vojenské 

techniky a vojáků, podílely nejintenzivněji. Není v možnostech této práce detailněji 

se zabývat motivy všech členů intervenujících aliance, proto si tato část práce klade 

za cíl, zabývat se pouze důvody Francie, Velké Británie a USA (The Guardian 2011). 

Již od počátku nepokojů v Libyi byl francouzský prezident Nicolas Sarkozy 

nejvýraznějším zastáncem jak vojenské intervence, tak Kaddáfího svržení a poměrně 

rychle se mu podařilo na svou stranu získat britského premiéra Davida Camerona 
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(Chivvis 2015: 14). Naopak ze strany USA byla podpora vojenské intervence do Libye 

velmi zdrženlivá, ačkoli USA plně podporovaly Rezoluci 1970, zdráhaly se přejít 

k donucovací vojenské akci (The UK House of Commons 2016: 11).  

Ministr obrany USA Robert Gates vyjádřil na počátku března pochybnosti 

o zamýšlené intervenci a kritizoval zejména její předčasnost a naivitu jejích proponentů, 

mezi které v USA patřil například John Kerry, v té době předseda senátního výboru 

pro zahraniční vztahy (RUSI 2011: 3). Gates byl zároveň velmi skeptický ohledně post 

konfliktního plánu pro Libyi a upozorňoval na fakt, že není v silách intervenujících 

zemí zajistit, že nový režim bude výrazně lepší než ten Kaddáfího. Významnou úlohu 

v postoji USA bezpochyby sehrály i zkušenosti z Afghánistánu a Iráku, Gates 

si byl vědom, že obhajoba další intervence do vnitřních záležitostí muslimského státu 

by byla velice náročná (Chivvis 2015: 14-15). 

Ještě týden před schválením rezoluce 1973 chtěly USA podporovat pouze 

humanitární roli NATO, ještě odmítavější pozici v NATO zastávalo, i přes francouzský 

tlak, Německo. Věci se začaly měnit s návrhem LAS, jež žádal zřízení bezletové zóny, 

což ve státech NATO vyvolalo pocit mnohem širší regionální podpory, 

než kterou doposud odhadovaly (Chivvis 2015: 19-20). Na druhou stranu, USA 

upozorňovaly na fakt, že pouhé uvalení bezletové zóny na Libyi Kaddáfího v páchání 

násilí na civilistech nezastaví, právě z toho důvodu se USA zasadily o rozšíření mandátu 

Rezoluce 1973 o použití všech nutných prostředků, avšak výhradně k ochraně civilistů 

(The UK House of Commons 2016: 11). Podpora arabských států byla dále potvrzena 

14. března na setkání ministryně zahraničí USA Hillary Clinton, s několika arabskými 

vůdci, kteří přislíbili poskytnutí vojenských sil k intervenci. Spád událostí byl dále 

podpořen rychlým postupem Kaddáfího sil. 14. března - tři dny před schválením 

rezoluce 1973 se zdálo, že Kaddáfího síly porazí opozici v Benghází. Právě Kaddáfího 

hrozby vůči civilnímu obyvatelstvu vyvolaly zvrat v politice USA vůči Libyi, která 

 se z původně odmítavé stala pro-intervenční z důvodu ochrany civilistů (Chivvis 2015: 

19-20). 

Nicméně v průběhu intervence se USA začaly s evropskými partnery rozcházet 

v názorech na směřování mise, nejasnost mezi mandátem rezoluce 1973 a strategickými 

zájmy intervenujících nabírala na síle. Sarkozy i Cameron volali po svržení Kaddáfího 

již před schválením rezoluce 1973 (Flanagan 2011). Naopak Obama ještě 28. března 

v projevu na Národní univerzitě obrany explicitně uvedl, že „rozšíření mise na změnu 

režimu, by byla chyba“ (Obama 2011). Nicméně rozdílnost mezi mandátem operace 
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a skutečnými strategickými cíli jednotlivých států byla od počátku znatelná (Chivvis 

2015: 30). V polovině dubna se USA rozhodly opustit koalici aktivně intervenujících 

států a koalici již pouze nepřímo podporovaly, a to materiálně či poskytováním 

informací (Barry 2011). Mandát k ochraně obyvatel byl od léta 2011, kdy již hlavní roli 

v koalici zastávala Francie a Velká Británii, použit k systematickým útokům 

proti Kaddáfího režimu (The UK House of Commons 2016: 12). 

Tato práce identifikuje hned několik důvodů pro francouzský zájem vojensky 

intervenovat do Libye. Za první z nich označuje zájem, jenž byl společný i Britům, 

a to prokázání, že obě země mají i přes škrty v rozpočtech na obranu i nadále schopnost 

hrát vedoucí úlohu v otázkách mezinárodní bezpečnosti. Významnou roli u obou zemí 

hrála i snaha přesvědčit mezinárodní společenství o tom, že obě země, jak Francie, 

tak Velká Británie jsou odhodlány zajišťovat globální stabilitu a podílet se na šíření 

demokratických hodnot ve světě. Určitým způsobem se snažili dokázat, že jsou schopny 

zastávat roli „mezinárodního policisty“ ve chvíli, kdy globální hegemon - USA není 

schopen řešit všechny problémy světa (Elliott 2011; Chivvis 2015: 14; The UK House 

of Commons 2016: 11). 

Obě země zároveň chtěly v praxi otestovat bilaterální smlouvy o vzájemné 

obranné spolupráci zformalizované v roce 2010, jež měly určitou balanční úlohu 

proti převažující ekonomické i politické moci Německa (STRATFOR 2011). Právě 

tento důvod, vnitro-evropské vztahy, měly pro Francii zásadní význam. Sarkozy 

intervencí do Libye sledoval druhý z francouzských důvodů pro intervenci, a to ujištění 

Německa, 

že Francie má i nadále rozhodující slovo na kontinentu, co se týče zahraničních 

a vojenských záležitostí, a že pokud má EU ambice být globální mocností, bude 

pro ni zásadní francouzská vojenská síla (STRATFOR 2011).  

Třetím důvodem byla snaha o rozšíření a upevnění ekonomického a politického 

vlivu Francie ve středomořském regionu. Ačkoli měla Francie zájem navázat dobré 

vztahy s opozicí, z důvodu zvýšení svého podílu na produkci ropy v Libyi, nebyl důvod 

ekonomického profitu pro Francii, na rozdíl od Velké Británie, rozhodující. 

Neboť Francie již v roce 2011 dovážela z Libye významné množství ropy a naopak 

se po roce 200437 stala nejvýznamnějším evropským dovozcem zbraní do této země 

(Novák 2011; STRATFOR 2011; The UK House of Commons 2016: 11).  

                                                 
37 v roce 2004 bylo ukončeno zbraňové embargo EU na Libyi (STRATFOR 2011). 
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Vojenskou intervencí do Libye, jež Sarkozy zahalil do rétoriky o nutnosti bránit 

tradiční francouzské liberální hodnoty založené na obraně lidských práv, však sledoval 

i vlastní vnitropolitický zájem, doufal, že mu tato zahraniční politika pomůže zvýšit 

šance na úspěch během prezidentských voleb v roce 2012 (Novák 2011; The UK House 

of Commons 2016: 11).  

Ze zprávy výboru pro Libyi, jež vznikla z pověření dolní komory britského 

parlamentu a byla publikovaná v září 2016 vyplývá, že Cameron byl při prosazování 

změny režimu v Libyi ovlivněn přehnaným vnímáním Kaddáfího režimu jako hrozby 

pro civilisty a celkově situaci v Libyi znal pouze velice povrchně, což spolu s nejasnou 

vojenskou strategií intervence vyústilo ve změnu režimu (The UK House of Commons 

2016: 1 a 12). Nicméně je nutné poukázat i na již zmíněnou snahu Velké Británie 

dokázat, že i nadále je mezinárodní mocností, a to ačkoli prosazovala intervenci 

do Libye o poznání méně razantně než Francie, přesto zde měla Velká Británie velmi 

důležitý vlastní zájem, a to snahu získat přístup k libyjské ropě. Zásadním motivem 

Britů pro vojenskou intervenci byla právě vidina využití nerostného bohatství 

a s tím související vize vytvoření určitého podřízeného vztahu, kdy by Velká Británie 

nově vzniklému libyjskému režimu zajišťovala určitou ochranu. Tyto důvody vysvětlují, 

proč měla Velká Británie zájem na změně režimu v zemi i na navázání dobrých vztahů 

s libyjskou opozicí (STRATFOR 2011).  

  

4.6 Shrnutí 

Z případové studie vojenské intervence do Libye v roce 2011 je evidentní, 

že koncept R2P byl v březnu 2011 oprávněně využit pro ochranu civilistů v Libyi. 

Nicméně v průběhu intervence došlo ke skutečnosti, před kterou řada odborníků 

varovala, a to ke zneužití vojenské intervence odvolávající se na koncept R2P, 

neboť se intervenující aktéři, konkrétně Francie a Velké Británie, pokusili o prosazení 

vlastních oportunistických zájmů, které se jim podařilo naplnit.  

Právě tyto dva státy zahalily cílenou změnu režimu do fráze o jediné možné 

cestě k dosažení míru, a tedy ochrany civilistů, a zneužily koncept R2P k záměrné 

změně režimu. Zájem o svržení Kaddáfího režimu, který byl patrný již během dubna 

2011, se postupně se stával stále více jasným. V říjnu 2011 během bitvy o Kaddáfího 

rodné město Sirtre, byl již naprosto očividný. V průběhu intervence došlo k překročení 

mandátu, který RB OSN prostřednictvím Rezoluce 1973 členským státům udělila 
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výhradně na ochranu civilistů, neboť koalice intervenujících států neoprávněně 

podporovala opoziční síly, čímž intervence selhala ve splnění principu správného 

úmyslu a zapříčinila tak svržení Kaddáfího režimu. Argument o svržení režimu 

jako jediné možné cestě k nastolení míru v Libyi se tak po bližší analýze operace 

Unified Protector jeví jako velmi nepřesvědčivý.  

Po zhodnocení splnění principu použití přiměřených prostředků práce došla 

k závěru, že vojenská intervence do Libye svým rozsahem, trváním i intenzitou 

překročila minimum nezbytné k zajištění ochrany civilistů a především, že svržení 

Kaddáfího režimu nebylo pro ochranu civilistů nutné. Ukončení intervence se nabízelo 

již od května, při dobytí Tripolis na konci srpna pak již bylo jisté, že civilnímu 

obyvatelstvu bezprostřední riziko nehrozí. Aliance intervenujících států porušila 

i princip použití přiměřených prostředků, když na Kaddáfího režim vyvíjela 

nepřiměřený tlak za účelem jeho svržení. Zároveň nebyl splněn ani princip rozumné 

vyhlídky na úspěch. Z vývoje jež ukončení intervence v Libyi následoval, je evidentní, 

že intervenující aktéři, kteří se svým konáním - tedy podporou opozičních sil - zasloužili 

o změnu režimu v zemi, nedostatečně zvážili rizika, která spolu s tím vznikla.  

Koalice intervenujících v průběhu intervence výrazně překročila mandát 

rezoluce 1973 k ochraně civilistů a rozřešila situaci podle vlastních politických zájmů, 

mezi které patřilo svržení Kaddáfího vlády. Změnu režimu v Libyi proto není možné 

považovat za legitimní. Tato zkušenost aplikování konceptu R2P v praxi jasně ukázala, 

že intervence v rámci tohoto konceptu může být zneužita pro záměrnou změnu režimu. 

Na závěr lze říci, že legitimitu změny režimu v rámci intervence v Libyi snad nejlépe 

vystihuje výrok Hillary Clinton vyřčený krátce poté, co se dozvěděla, že Kaddáfího 

režim byl svržen: „Přišli jsme, viděli jsme, zemřel“ (Daily Mail 2011).  
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Závěr 
Od roku 2001, kdy koncept R2P díky ICISS vznikl, urazil pozoruhodnou cestu. 

V roce 2005 na Světovém summitu OSN byl koncept R2P přijat všemi členskými státy, 

čímž formálně došlo ke změně vztahu mezi státní suverenitou a lidskými právy, 

neboť se členské státy OSN zavázaly ke kolektivní odpovědnosti za ochranu civilistů 

před genocidou, zločiny proti lidskosti, etnickými čistkami a válečnými zločiny.  

Nicméně, jak se ukázalo po roce 2005, minimalistická podoba formulace 

konceptu R2P, tak jak jej státy přijaly v Závěrečném dokumentu Světového summitu 

OSN z roku 2005, obsahuje řadu nedostatků, přičemž se jako absolutně zásadní ukázala 

chybějící kritéria neboli principy pro ospravedlnění vojenské intervence, tak jak je 

navrhovala ICISS.  

ICISS při jejich tvoření vycházela z teorie spravedlivé války, jež je základním 

analytickým a normativním nástrojem ke zkoumání legitimity válek 

včetně humanitárních intervencí. Absence těchto zásadních principů, které měly 

fungovat jako určitá „pojistka“ před zneužíváním konceptu R2P, ve svém důsledku 

umožňuje jeho selektivní aplikování, neboť nijak nelimituje egoistické chování stálých 

členů RB OSN, které může vyvrcholit změnou režimu. Koncept R2P trpí zásadním 

problémem, ačkoli je vystavěn na principech normativního idealismu, je zcela přirozeně 

řízen principy tzv. reál politiky, což znamená, že motivy donucovacích vojenských 

intervencí nejsou vždy výhradně humanitární. Z důvodu absence principů navrhovaných 

ICISS vznikl prostor pro sledování i naplňování strategických zájmů jednotlivých států, 

a to jak ve fázi o rozhodování o intervenci, tak i ve fázi vykonávání intervence. Tento 

fakt dělá z konceptu R2P velmi mocný a potenciálně nebezpečný nástroj. A to zejména 

proto, že změna režimu je neoddělitelnou součástí konceptu R2P. Spojitost změny 

režimu s ochranou civilních obyvatel tvoří ambivalentní jádro konceptu R2P.  

Po detailním zkoumání dokumentů zásadních pro koncept R2P práce došla 

k závěru, že v určitých situacích je možné považovat změnu režimu činěnou v rámci 

intervence odvolávající se na koncept R2P za legitimní, a to ve chvílích, kdy změna 

režimu splňuje relevantní opravňující principy navrhované ICISS - tedy princip 

správného úmyslu, princip použití přiměřených prostředků a princip rozumné vyhlídky 

na úspěch. Změnu režimu činěnou v rámci konceptu R2P lze tedy považovat za 

legitimní pouze tehdy, je-li nezáměrným důsledkem vojenské intervence, která splňuje 

opravňující principy navrhované ICISS. Jinými slovy, vznikne-li nepřímo.  
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Z toho vyplývá, že změnu režimu za žádnou cenu nelze považovat za legitimní, 

pokud opravňujcí kritéria splněna nejsou a zároveň, pokud je její vykonání primárním 

zájmem intervenujících států, nikoli nutným aktem pro zastavení páchání násilí na 

civilistech. Záměrná násilná změna režimu, jakkoliv opresivního, je z pohledu 

současného mezinárodního práva, kde je i nadále princip státní suverenity určujícím 

pravidlem, nelegální čin. Jediným primárním cílem intervence v rámci konceptu R2P, 

proto aby byla považována za legitimní, musí být výhradně zastavení nebo odvrácení 

ztrát na životech civilistů, pro které však za určitých okolností, tedy v extrémních 

případech, může být změna režimu nezbytná. I přes všechen pokrok, který byl v tématu 

humanitárních intervencí doposud učiněn, zůstává záměrná násilná změna režimu, 

i když činěná z pro-demokratických důvodů, nelegálním aktem, který ve většině případů 

nepřináší kromě aktuálního ukončení násilí v zemi žádná další pozitiva.  

Na příkladu intervence do Libye v roce 2011 práce přímo upozornila na slabiny 

konceptu R2P při aplikování v praxi, které vyplývají z ambivalentního vztahu konceptu 

R2P a změny režimu. Práce dokázala, že je koncept R2P k záměrné změně režimu 

možné zneužít, neboť jakmile dojde na půdě RB OSN ke schválení vojenské intervence 

v rámci tohoto konceptu, záleží výhradně na koalici intervenujících států, 

jakým způsobem ochranu civilistů vykoná. Ačkoli rozhodnutí intervenovat do Libye 

bylo podle konceptu R2P oprávněné, v průběhu intervence se koalice intervenujících 

států neoprostila od vlastních politických zájmů, mezi které patřilo svržení Kaddáfího 

režimu. Změnu režimu v Libyi se intervenující koalici podařilo zahalit do rétoriky 

o nutné ochraně civilistů a argumentů vycházejících z teorie o demokratickém míru. 

Práce došla k závěru, že koncept R2P ve své současné podobě státům umožňuje 

sledovat svoje vlastní strategické zájmy. 

Ačkoli je možné považovat přijetí konceptu R2P v roce 2005 za jeden 

z nejnadějnějších kroků v zabraňování páchání zločinů genocidy, válečných zločinů, 

etnických čistek a zločinů proti lidskosti, který lidstvo zděšené doposud spáchanými 

zvěrstvy učinilo, má tento koncept celou řadu nedostatků, ty ve svém důsledku 

umožňují, že se původně omezený vojenský zásah činěný z důvodu ochrany civilního 

obyvatelstva může stát oportunistickou politikou, přičemž možnost zneužít koncept R2P 

k záměrné změně režimu je jejím vrcholem. Intervence do Libye velice jasně ukázala, 

že změna režimu je s konceptem R2P neodmyslitelně spjata a leží v jeho samotném 

středu. Koalice intervenujících států v Libyi v roce 2011, jednající jménem OSN, svým 

krátkozrakým jednáním koncept R2P značně poškodila, proto se jeho budoucnost 
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v současné době jeví jako velice nepříznivá. Spojitost konceptu R2P se změna režimu 

se od roku 2011 opodstatněle stala základním bodem jeho kritiky, pro úspěšnou 

budoucnost konceptu R2P je proto nutné tomuto ambivalentnímu vztahu nastavit 

podstatně jasnější meze.  
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1 Úvodní část  

a) Představení a vymezení tématu  

Ve své diplomové práci se chci věnovat vztahu konceptu R2P a násilné změny 

režimu. V úvodní části se práce bude zprvu zabývat filosofickými východisky, na 

kterých je koncept R2P postaven, včetně teorie spravedlivé války, dále bude práce 

směřovat k vysvětlení protichůdné problematiky humanitárních intervencí a principu 

nevměšování se do vnitřních záležitostí suverénních států. Následně práce přejde 

k analýze zprávy Mezinárodní komise pro intervenci a státní suverenitu – ICISS, na 

kterou naváže zmapování aplikování konceptu R2P v praxi po roce 2005, kdy byl 

koncept R2P členskými státy OSN přijet. Z bližšího sledování aplikování konceptu R2P 

v praxi je zřejmé, že dochází k jeho nesourodému využívání. Práce se proto bude snažit 

odhalit důvody této nesourodosti a pokusí se je napojit na problematiku změny režimu, 

která je nejvýznamnějším bodem kritiky celého konceptu R2P. Práce podá vysvětlení 

pojmu změna režimu i důvodů proč k násilnému svržení suverénních vládců dochází. 

Práce se analýzou zprávy ICISS pokusí určit, kde přesně leží spojitost konceptu R2P a 

zda existují důvody, kdy je změna režimu pro vykonání politiky konceptu R2P nutná. 

Práce následně přejde k analýze změny režimu během intervence NATO do Libye 

v roce 2011, na které se pokusí plasticky ukázat problematický vztah konceptu R2P a 

změny režimu v praxi. Práce se zároveň pokusí zhodnotit, zda byl v Libyi koncept R2P 

využit tak, jak jeho tvůrci zamýšleli a tedy, zde je možné považovat intervenci do Libye 

a zde vykonanou změnu režimu za oprávněnou. 

 

b) Cíle práce a stanovení výzkumných otázek  

Zprvu se práce se bude zabývat zejména otázku, proč dochází k selektivnímu 

aplikování konceptu R2P. Od roku 2005 vzniklo několik situací, na které by bylo 

vhodné koncept R2P aplikovat, nicméně k tomu doposud došlo pouze v roce 2011 

v případě intervence NATO do Lybie, neboť tato problematika úzce souvisí s možností 

vykonat změnu režimu v cizí zemi. Hlavním cílem práce je poté zjistit přesnou povahu 

vtahu konceptu R2P a násilné změny režimu. Práce se zároveň pokusí zodpovědět 

otázku, zda je možné vykonávat politiku konceptu R2P bez změny režimu v zemi, kde 

dochází k masivnímu porušování liských práv a zda je tvrzení, že koncept R2P může 

legitimně nabýt podoby jakéhosi novodobého Trojského koně mocných států a umožnit 

v zemi změnu režimu, pravdivé. 
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c) Metoda zpracování  

Pomocí metody konceptuální analýzy se tato práce pokusí o rozbor jednotlivých 

složek, jak konceptu Odpovědnost za ochranu, tak fenoménu násilné změny režimu a 

pokusí se o popis jejich vztahu. Následně dojde k empirickému ověření tohoto vztahu na 

případové studii intervence do Libye v roce 2011. Práce bude vycházet zejména z 

primárních zdrojů, jako je Charta OSN, Zpráva ICISS, Závěrečný dokument summitu 

OSN z roku 2005, Všeobecná deklarace lidských práv či příslušné rezoluce Rady 

bezpečnosti OSN týkající se situace v Libyi v roce 2011. Práce se bude dále opírat i o 

sekundární literaturu, která je k tématice konceptu R2P poměrně hojná, nicméně vztahu 

tohoto konceptu s násilnou změnou režimu se doposud mnoho pozornosti nevěnovalo. 

 

 

2 Předpokládaná osnova práce 

 

1. Úvod 

2. Stať 

a) Odpovědnost za ochranu - formování 

b) Problémy konceptu R2P 

c) Změna režimu a intervence do Libye 

3. Závěr  
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