
5

UK Pedagogická fakulta

Katedra občanské výchovy a filosofie

Diplomová práce

Geneze ochrany základních lidských práv 

v mezinárodním prostředí s akcentem na její 

determinaci historickými událostmi

Věra Řeháková

JUDr. Stanislav Sádovský Ph.D., MSc., LLM

2010



6

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem tuto písemnou diplomovou práci s názvem Geneze 

ochrany základních lidských práv v mezinárodním prostředí s akcentem na její 

determinaci historickými událostmi napsala samostatně a výhradně s použitím 

citovaných pramenů.

Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna veřejnosti ke studijním 

účelům.

V Praze 27. 5. 2010

Věra Řeháková v. r.



7

Poděkování

Děkuji JUDr. Stanislavu Sádovskému Ph.D., MSc., LLM za výborné vedení 

diplomové práce a za jeho věcné a podnětné připomínky. Děkuji Mgr. Marii 

Rivolové za pomoc s překladem resumé do anglického jazyka. Děkuji Tomáši 

Jirovcovi za zapůjčení studijních materiálů. Děkuji rodičům za podporu během 

zpracovávání diplomové práce.



5

Obsah

Obsah.......................................................................................................................... 5

Úvod............................................................................................................................ 7

1. Lidská práva ........................................................................................................ 10

1. 1. Kategorizace lidských práv .......................................................................... 13

2. Nástin historického vývoje lidských práv ......................................................... 17

2. 1. Magna Charta Libertatum............................................................................. 17

2. 2. Habeas Corpus Act ....................................................................................... 21

2. 3. Listina práv ( Bill of Rights) ........................................................................ 22

2. 4. Deklarace nezávislosti .................................................................................. 23

2. 5. Deklarace práv člověka a občana ................................................................. 27

3. Novodobé dokumenty ochraňující lidská práva............................................... 31

3. 1. Všeobecná deklarace lidských práv.............................................................. 34

3. 2. Evropská úmluva o lidských právech........................................................... 37

3. 3. Mezinárodní pakty lidských práv ................................................................. 40

3. 4.  Listina základních práv Evropské unie........................................................ 42

4. Vývoj ochrany lidských práv na našem území ................................................. 46

4. 1. Ústavní listina 1920...................................................................................... 46

4. 2. Ústava 9. května ........................................................................................... 48

4. 3. Ústava 1960 .................................................................................................. 50

4. 4. Listina základních práv a svobod ................................................................. 51

5. Kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv ................................................ 62



6

5. 1. Soudy v ČR................................................................................................... 64

5. 2. Ústavní soud v ČR........................................................................................ 65

5. 3. Evropský soud pro lidská práva ................................................................... 66

6. Současné problémy České republiky s lidskými právy ................................... 68

Závěr......................................................................................................................... 73

Resumé v českém jazyce ......................................................................................... 75

Resumé v anglickém jazyce .................................................................................... 76

Použitá literatura..................................................................................................... 77



7

Úvod

Problematika lidských práv patřila vždy k velmi citlivým tématům. I přes 

veškerou snahu civilizovaných zemí světa zabránit porušování základních lidských 

práv stále dochází k jejich porušování nejen v soukromoprávní sféře, ale i - a to je 

obzvlášť alarmující - ze strany států a státních mocí. V této souvislosti jsou 

vydávány dokumenty1, které jsou součástí ochrany lidských práv. Tyto dokumenty 

přímo nezabraňují zabraňování lidských práv, ale vymezují, definují, přikazují a 

zakazují, co je a co není možné tolerovat. Je pravdou, že lidská práva již nejsou 

porušována takovým způsobem, jako například během 2. světové války, ale stále lze 

nalézt situace, které jsou z hlediska dodržování lidských práv minimálně 

diskutabilní.

V této práci je rozebrána problematika lidských práv jak z hlediska 

historického, tak i z novodobého pohledu.

Hlavním cílem práce je demonstrovat propojení práva s historií. Tedy jak 

historické události ovlivnily ochranu lidských práv. Proto je práce zaměřena na 

historické okolnosti, v jejichž souvislosti vznikaly nejvýznamnější mezinárodní 

dokumenty ochrany lidských práv. Důraz bude kladen na historické okolnosti 

vzniku stěžejních dokumentů upravujících ochranu lidských práv a svobod, které 

mají zásadní mezinárodní význam. Pozornosti neuniknou ani dokumenty, které 

bezprostředně souvisejí se základními lidskými právy v České republice a jejich 

úpravou v českém právním řádu.

Práce je zaměřena na většinu důležitých dokumentů orientovaných na 

problematiku lidských práv, které byly v historii lidstva vydány na evropském 

kontinentu a v USA. Samozřejmostí bude zmínka o dokumentech, které byly 

vydány v rámci OSN a Evropské unie. Jedna z kapitol bude věnována úpravě 

lidských práv v ústavních listinách vydaných po roce 1918.

První část práce věnuje pozornost lidským právům z obecného hlediska.  Je 

zde popsán proces formulování2 lidských práv jako takových a také jejich chápání 

například řeckými filosofy. Lidská práva vycházejí z dlouhodobě se vytvářejících 

                                                
1 Dokumenty přijaté jak cestou vnitrostátní normativity, tak na základě mezistátní spolupráce.
2 Lidská práva mají přirozenoprávní původ, takže nelze použít termín „vznik lidských práv“.



8

paradigmat jednotlivých lidských kultur a tyto kultury se od sebe velmi liší. 

Takovéto odlišnosti jsou také popsány v úvodní části této práce. Zajímavou součástí 

první části práce je i malé zamyšlení nad tím, jak lidé svá práva vnímají a zda si 

uvědomují, že mají nejen svá práva, ale také povinnosti. Do této části je také 

zařazena podkapitola věnující se členění lidských práv. Zde se čtenář může dočíst, 

podle jakých kritérií se lidská práva člení.

Druhá část práce se zabývá vznikem nejstarších dokumentů, které více či 

méně významně zmiňují a upravují základní lidská práva. Tyto dokumenty stojí na 

přirozenoprávním principu a jejich prameny jsou zejména původní zvyky a obyčeje. 

K historicky nejstarším listinám, které práva osob zmiňují, bude jistě patřit anglická 

Magna Charta Libertatum, zákon Habeas Corpus či americká Deklarace 

nezávislosti. Nejvýznamnější v této části se jeví francouzská Deklarace práv 

člověka a občana.

Třetí část je zaměřena především na první poválečný3 dokument věnovaný 

problematice lidských práv a vydaný OSN, tedy Všeobecnou deklaraci lidských 

práv přijatou krátce po 2. světové válce a na jejích myšlenkách postavený dokument 

Rady Evropy z roku 1950 - Evropskou úmluvu o lidských právech. Zřejmě právě 

pod vlivem druhé světové války se vyvinula silná lidskoprávní rétorika, která 

možná právě pro svoji jednoznačnost a jednoduchost dosáhla výrazných úspěchů. 

Za zmínku jistě stojí i listina vycházející z dřívějších mezinárodních dokumentů. 

Byla vydána Evropskou Unií v roce 2000 a její název zní Charta základních práv 

občanů EU.

Čtvrtá část je náznakem analýzy toho, jak byla ošetřena a lidská práva 

v ústavních listinách vydaných v Československu a České republice po roce 1918. 

Prvním dokumentem, který tato část zmiňuje, je Ústavní listina z roku 1920. Poté 

jsou popsány Ústavy vydané v době silně ovládané Komunistickou stranou 

Československa, tedy především Ústava 9. května a svým způsobem také Ústava 

19604. A v neposlední řadě je popsána naše současná Ústava z roku 1993. Je v nich 

zkoumáno, jakým způsobem jsou v nich zakotvena lidská práva a zda jsou vůči lidu 

dodržována. Jedna z podkapitol bude věnována vlivu evropských dokumentů 

týkajících se lidských práv na český právní řád a jak s nimi obsahově koresponduje 

                                                
3 Poválečný ve smyslu po 2. světové válce
4 Zde je nutné poznamenat, že období tzv. Pražského jara v roce 1968 bylo dobou, která částečně 
uvolnila poměry v zemi a vliv KSČ tak silný nebyl.
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česká Listina základních práv a svobod. Jedním z cílů práce bude také všeobecná 

charakteristika Listiny základních práv a svobod ve smyslu, v jakém by ji měli znát 

všichni občané České republiky.

Jelikož mají lidská práva enormní význam pro lidstvo a vliv na jeho 

humanistické a kulturní tradice, musí být v každé zemi nějakým způsobem nastaven 

kontrolní mechanismus. Proto se práce zmiňuje i o tom, jaké možnosti ochrany 

musí5 využít každý občan České republiky, když se chce svých práv domáhat a jaké 

podmínky musí splnit, než se obrátí na Evropský soud pro lidská práva ve 

Štrasburku.

Dílčím cílem práce je také zamyšlení nad současnými problémy České 

republiky v oblasti lidských práv. Nejpalčivějším z nich je problém využívání nebo 

ještě lépe zneužívání práva shromažďovacího, ale také potažmo i práva 

sdružovacího. V poslední době se několikrát objevil problém s tím, že jistá 

organizace zažádala o povolení jejího pochodu městem. Ačkoliv město vědělo, že 

cílem skupiny není klidný průvod, ale nepokoje, nemohlo jej s ohledem na 

shromažďovací právo zakázat. V současnosti došlo k úpravě legislativy spojené 

s touto problematikou. A nejen proto je tato pasáž cíleným detailem práce.

Cílem práce je vytvoření užitečné interdisciplinární příručky pro učitele 

občanské výchovy, základů společenských věd a dějepisu. Měla by posloužit jako 

materiál, kde každý najde shrnutí nejdůležitějších dokumentů ochrany lidských práv 

s akcentem na jejich determinaci historickými událostmi.

Při zpracování textu budou použity zejména metody dedukce a komparace.

                                                
5 Pokud nejsou vyčerpány všechny vnitrostátní prostředky ochrany, ESLP stížnost nepřijme.
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1. Lidská práva

Lidská práva jsou stejně stará jako lidstvo samo. Práva jsou přirozeného 

původu, takže vznikají společně s člověkem. Veškerá lidská práva jsou univerzální 

pro všechny lidské bytosti, nezadatelná, nezcizitelná, neomezitelná. Bylo by chybou 

nazývat jakákoliv porušování lidských práv diskriminací. Diskriminace znamená 

nerovné zacházení a i když je s nějakým člověkem zacházeno rovně, mohou být 

jeho práva porušována. Člověk se například rodí se základním lidským právem -

právem na život. Každý člověk, který se narodí6, toto právo má a nikdo mu je nesmí 

vzít. Listina základních práv a svobod věnuje pozornost již ochraně života před 

narozením. Každý člověk má celý „katalog“ svých práv, ale také povinností. 

V dnešní době se lze velmi často setkat s tím, že lidé se ohání svými právy, ale již 

neznají, nebo leckdy spíše nechtějí své povinnosti znát. Velmi dobře je tento 

fenomén viditelný ve školách. Žáci přesně vědí, jaká mají práva, co si k nim jejich 

učitel může a nesmí dovolit. Už je to ale horší s takto přesnou znalostí žákovských 

povinností. A jakmile se objeví byť jen malý náznak porušení jejich práv, žáci se 

ozvou. Poté se ozvou jejich rodiče a učitel se náhle dostává do velkých problémů. 

Učitel sice může argumentovat tím, že žák neplní své povinnosti, ale dnešní pohled 

lidí je nastaven spíše tak, že neplnění povinností (a to jak těch žákovských ve škole, 

tak i ostatních v lidském životě) je menší problém než porušení práva.

Takovéto katalogy práv a svobod, ale i povinností jsou vyjádřeny 

v ústavních předpisech. Je to tak v České republice i v jiných demokratických 

státech. Tato práva mohou mít nejen fyzické osoby a skupiny obyvatel, ale také 

právnické osoby7. 

Základní práva se v různých státech a jejich dokumentech liší. Je to dáno 

především rozdílnou historickou zkušeností, ale i filozofií jednotlivých států. 

Mnoho demokratických států ale ratifikovalo, a tím se zavázalo dodržovat 

mezinárodní úmluvy o lidských právech. Proto se dá říci, že moderní demokratické 

                                                
6 Již dlouhá léta se vede diskuze o tom, zda lidské právo na život vzniká zplozením člověka a nebo 
až jeho narozením. Jinými slovy, zda lze aplikovat právo na život již u  nenarozeného dítěte nebo 
zda toto právo nabývá až narozené dítě. 
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státy mají pevně dáno, jaká práva a svobody musí svým občanům zaručit. V České 

republice je dokumentem, který garantuje a vymezuje lidská práva a svobody, 

zejména Listina základních práv a svobod. Nejvýznamnějším zdrojem při tvorbě 

Listiny byla koncepce přirozených práv. Tedy přirozenoprávní filozofický základ a 

jeho historické a aktuální zdroje. Přirozenoprávní chápání občanských a lidských 

práv a svobod a posléze i jejich nedělitelnosti se vytvářelo postupně a není ani 

v současnosti přijímáno všeobecně a chápáno, co do jeho obsahu, shodně. Je to 

dáno zejména tím, že na zemi existuje několik nadnárodních kultur, které se sice 

vzájemně prolínají, ale také se od sebe velmi odlišují. Tyto nadnárodní kulturní 

útvary se utvářely hluboko v minulosti. Jejich vzorce a  kulturní paradigmata8 jsou 

do současných kultur přenášena i nyní a dá se předpokládat, že budou i 

v budoucnosti. Jedná se zde o interpretaci Boha, vesmíru, času, vztahu k přírodě, ale 

i dobra. Na těchto základních interpretacích si daná kultura vystavěla své chápání 

světa a jeho další fungování.

Zde jsou uvedeny nadnárodní kulturní útvary, jejichž uspořádání i přes značné 

prolínání světa platí dodnes.

• Západní kultura

- je tvořena 4 formami (západoevropská forma, východoevropská forma, 

severoamerická forma, australská forma)

- vyvíjí se od 6. století

- jediná čistě individualistická – rovnost lidí před Bodem, člověk je 

zodpovědný za to, jakou cestou se vydá. Jestliže má lidstvo plnit svou roli 

zdokonalování se, pak má každý jedinec právo na svůj rozvoj, a to je 

současně zodpovědností jedince za svou svobodu, za směřování lidského 

rodu.

• Islámská kultura

- vzniká v 7. století na arabském poloostrově

- dnes je rozšířena také v oblasti severní Afriky (tzv. arabsko-islámská 

oblast)

• Africká kultura

                                                                                                                                        
7  Ustanovení, které by se týkalo právnických osob, ústavní řád ČR nemá. Některá práva ale lze 
aplikovat i na právnické osoby. Jedná se zejména o rovnost před soudem či zajištění spravedlivého 
procesu.
8 Kulturní paradigma je nejhlubší podstata kultury, nejzákladnější interpretační princip výkladu 
světa. Je dlouhodobé a v podstatě neměnné.
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- oblast subsaharské Afriky

- dodnes zde probíhá střet kultur doby kamenné se západní civilizací

• Konfuciánská kultura

- existuje zde pravděpodobně již 6 tisíc let

- Čína, Japonsko, Korea, Vietnam

• Hinduisticko-buddhistická kultura

- vzniká 4 tisíce let př. n. l. 

- indický subkontinent, JV Asie

• Latinskoamerická kultura

- specifická tím, že je ovlivněna několika různými prvky

střet původního indiánského, evropského a afrického obyvatelstva

Dalo by se říci, že pojem přirozeného práva je jedním z mnoha dědictví 

antického světa. Z hlediska filosofického znamenal tento pojem poměr mezi 

člověkem a vším. Přirozeným právem bylo vše, co mělo pro člověka nějaký vnitřní 

účel. ,,Klasickým vyjádřením přirozeného práva bylo stoické suum cuique tribuere 

(každému, co jeho jest), jež mělo původ u Platóna s významem metafyzickým i 

politickým a bylo empiričtěji pojato Aristotelem. Bylo výrazem objektivního řádu a 

dalo se naplnit každým obsahem podle toho, co která filozofie považovala pro 

člověka za podstatné.“9 V době Aristotelově vyjadřoval pojem přirozeného práva 

právo na život, rodinu či vlastnictví. V období stoické filozofie10 se s přirozeným 

právem ztotožňovaly pojmy jako svoboda a rovnost. Podle stoiků tkví lidská 

podstata především ve svobodě. Filosof Epikuros pak říkal, že přirozené právo je 

dohoda o vzájemném prospěchu směřující k tomu, aby si lidé navzájem neškodili. 

Spravedlnost podle něho sama o sobě neexistuje, objevuje se jen ve vzájemných 

stycích.

S přirozenoprávním pojetím státu lze spojit i pojem společenské smlouvy. 

Většině lidí se při vyslovení tohoto pojmu automaticky vybaví společenská 

smlouva, kterou sepsal Jean Jacques Rousseau a která byla propagována v době 

francouzské revoluce. Společenskou smlouvu znal již Platón i Aristoteles. Byla pro 

ně vysvětlením pro vznik státu. I v náboženství fungují na smlouvy. Zejména 

v židovství a křesťanství uzavírá Bůh s lidem smlouvy (Noe, Abrahám, Mojžíš, 

                                                
9 KOMÁRKOVÁ, B.: Původ a význam lidských práv. s. 87
10 Nejznámějšími zástupci stoické filozofie jsou Seneca, Marcus Aurelius a Epiktétos.
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David) a na jejich základě slibuje, že jednou pošle lidstvu vykupitele. Ale právě 

vázaností na Boha ztratila smlouva až do doby Rousseauovy svůj pravý význam. 

Zejména v době Tomáše Akvinského se smlouva s Bohem stala donucovacím 

prostředkem v rukou církve, která se ho neostýchala používat. Právě církev byla 

prostředníkem mezi Bohem a lidem a velmi dobře věděla, jaká moc jí z toho plyne.

1. 1. Kategorizace lidských práv

Práva a svobody můžeme dělit podle různých kritérií. Jedním typem dělení 

je takové dělení práv, které probíhá zejména na základě jejich historického a 

filozofického vývoje. První skupinu tvoří tradiční liberální svobody, které vyjadřují 

autonomii člověka a jeho ochranu před zasahováním státu. Do této kategorie patří 

právo na důstojnost, právo na svobodu člověka, ale také rovnost všech lidí. Do 

druhé skupiny obvykle zařazujeme politická a občanská práva, která jsou spojena se 

statusem občana a jeho vztahem ke státu. Třetí skupinou jsou hospodářská, sociální 

a kulturní práva. Vzájemné sepětí občanských a lidských práv s právy sociálními, 

kulturními a politickými je velmi důležité. Sociální nejistota, společenský stres, 

rozkolísanost životních hodnot často spojené s růstem zločinnosti totiž velmi dobře 

tvarují podmínky pro nastolení autoritativních režimů. V takových nepřehledných 

situacích může dojít k vystoupení vůdců nabízejících občanům útěk od vlastní 

odpovědnosti za rozhodování11. Nastolování diktatur a všeobecné potlačování práv 

občanů začíná stigmatizováním a démonizováním nepřítele. Bývá identifikován 

zejména na principu rasovém, národnostním, politickém či sociálním. Omezení práv 

a svobod jedné skupiny občanů je doplněno potlačením dalších skupin. Plné 

uskutečňování všech práv je možní pouze ve správně fungující demokracii.

Dalším typem dělení práv může být dělení na práva individuální a práva 

kolektivní. Individuální práva jsou ta práva, která náleží jednotlivci, tedy například 

člověku (čl. 6 odst. 1 Listiny – každý má právo na život), občanu (čl. 21 odst. 1 
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Listiny – občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo 

svobodnou volbou svých zástupců, čl. 23 Listiny – občané mají právo postavit se na 

odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a 

základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné

použití zákonných prostředků jsou znemožněny), ženě (čl. 32 odst. 2 Listiny – ženě 

v těhotenství je zaručena zvláštní péče, ochrana v pracovních vztazích a 

odpovídající zdravotní podmínky), dítěti (čl. 32 odst. 3 Listiny – děti narozené 

v manželství i mimo ně mají stejná práva). Nositelem kolektivních práv je nějaká 

vymezená skupina. Jako příklad mohou sloužit národnostní menšiny (čl. 25 odst. 2a 

Listiny – občanům příslušejícím k národnostním a etnickým menšinám se za 

podmínek stanovených zákonem zaručuje též právo na vzdělání v jejich jazyce), 

náboženská sdružení (čl. 16 odst. 2 Listiny – církve a náboženské společnosti 

spravují své záležitosti zejména ustavují své orgány, ustavují své duchovní a zřizují 

řeholní a jiné církevní instituce nezávisle na státních orgánech) či odborové 

organizace (čl. 27 odst. 2 Listiny – odborové organizace vznikají nezávisle na státu. 

Omezovat počet odborových organizací je nepřípustné, stejně jako zvýhodňovat 

některé z nich v podniku nebo v odvětví). Pro označení kolektivních práv není 

určující, jaké množství lidí je uskutečňuje, ale kdo je jejich subjektem, zda 

individuum, nebo určité společenství, tedy kolektiv. Jak už bylo uvedeno, práva 

kolektivní přináležejí vždy určitým skupinám (resp. jejich členům), ale velké 

množství základních lidských práv a svobod, uvedených v celosvětových, 

regionálních i vnitrostátních dokumentech, je individuálních.

V neposlední řadě je možno práva a svobody rozdělit na hmotněprávní a 

procesněprávní. K právům procesním lze přiřadit například právo zadržené osoby, 

aby byla seznámena s důvody zadržení, vyslechnuta nejpozději do 48 hodin 

propuštěna na svobodu nebo odevzdána soudu (čl. 8 odst. 3 Listiny).

Podstatné pro formulaci lidských práv a svobod jsou tzv. statusy práva. Ty 

navazují také na filozofické úvahy. Jedná se zejména o požadavky člověka v oblasti 

práv a svobod vůči státu, případně jiným subjektům. Z tohoto hlediska rozlišujeme 

negativní status12, pozitivní status13, aktivní status14 a pasivní status15.

                                                                                                                                        
11 Prostředkem k tomu je vytváření a nalézání skupinového nepřítele, kolektivního viníka těchto 
potíží a nejistot. 
12 Tento je charakteristický pro vyjádření svobody člověka ve státě, tedy že stát nesmí zasahovat do 
určitých oblastí. Například zákony omezující svobodu slova či tisku.



15

Stát tedy vytváří právní řád nebo jinými slovy objektivní právo, které pevně 

stanoví, které subjekty jsou nositeli těch kterých práv a jakým způsobem je možné 

je uplatňovat.

Tato práva mohou být uplatňována vůči:

a) státu a jeho orgánům,

b) jiným subjektům veřejné moci (např. orgány územní samosprávy)

c) dalším subjektům16

Lidská práva lze rozdělit také do tzv. generací lidských práv a to podle 

období jejích vzniku a také podle toho, jak byla postupně přijímána a zakotvována 

ve světových právních řádech. Jedná se tedy v podstatě o historický pohled na vývoj 

a zakotvování lidských práv do jednotlivých dokumentů.

a) práva první generace – práva hmotná a procesní, která se v praxi začala 

prosazovat jako první a jejichž cílem byla ochrana občana před státem a zajištění 

podílu občanů či přímo jejich účasti na vládě. Jsou to práva, která byla deklarována 

zejména v 17. a 18. století v západních zemích. Jedná se o práva zakotvená 

v Magně Chartě Libertatum, Deklaraci nezávislosti či Deklaraci práv člověka a 

občana.

b) práva druhé generace – práva občanská, demokratická a koaliční, která do 

legislativní úpravy lidských práv začala pronikat v 19. a 20. století jako následek 

Marxistické filosofie. Jsou to práva spjatá s masovými hnutími. Jistě sem patří boj 

za volební právo žen, právo národa na sebeurčení a mnoho dalších.

c) práva třetí generace – práva hospodářská, sociální a kulturní. Tato generace práv 

se ustavovala zejména v meziválečném období a je spojena s dělnickým hnutím.

d) práva čtvrté generace – práva spjatá s problémy a nesnázemi současného světa, 

zahrnuje například právo na zdravé životní prostředí, právo na kulturní bohatství a 

podobně.17

Pro pochopení problematiky lidských práv je také velmi důležité vymezit 

subjekty a objekty lidských práv. Mezi subjekty základních lidských práv a svobod, 

jakož i politických, hospodářských, sociálních, kulturních a jiných práv řadíme 

                                                                                                                                        
13 Je vyznačován tím, že občan se může spolehnout na určité jistoty od státu, stát musí toto právo 
zaručit. Jedná se například o právo na výuku v mateřském jazyce.
14 Znamená, že jednotlivec má přiznánu způsobilost k vystupování ve prospěch státu, tedy jako volič 
nebo jako volený zástupce.
15 Lze jej charakterizovat jako základní povinnost vůči státu.
16 Podle PAVLÍČEK, V.: Ústavní právo a státověda. s. 35 - 46
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nositele těchto oprávnění. Pro označení takových nositelů jsou ve všech 

dokumentech, které byly v historii lidstva vydány, užívány různé výrazy. Jako 

příklad si uvedeme pojmy jako každý, občan, mladiství, zaměstnanci, národnostní a 

etnické menšiny, obvinění či nikdo. ,,Nejextenzivněji je vymezen okruh subjektů 

pojmem každý, čímž se chápe každý člověk. Takto je např. vymezený subjekt u 

práva na nedotknutelnost osoby. Obdobně je třeba chápat subjekt práv a svobod i 

tehdy, když Listina neuvádí subjekt práva, jen deklaruje jeho objekt. Například při 

nedotknutelnosti obydlí.“18 Pro pochopení skutečného obsahu a hranice oprávnění 

je nutné stanovit a správně pochopit objekt lidských práv. Za objekt můžeme 

označit to, k čemu směřují práva a povinnosti. Za objekt práv zakotvených v Listině 

lze považovat věci, výsledky tvořivosti člověka nebo hodnotu lidské osobnosti, tedy 

život, zdraví, osobní svoboda, důstojnost.

                                                                                                                                        
17 Podle SMEKAL, H.: Lidská práva v Evropské unii. s. 53 a podle ZOUBEK, V.: Lidská práva –
globalizace – bezpečnost. s. 224
18 ZOUBEK, V.: Opak. cit. s. 229



17

2. Nástin historického vývoje lidských práv

Cesta k současné úpravě ochrany lidských práv byla velmi dlouhá a náročná. 

Formulaci a garance ochrany19 lidských práv lze proto vysledovat až do počátku 13. 

století, kdy byla sepsána Magna Charta Libertatum. Nejen na jejím základě lidstvo 

pokračovalo v kodifikaci lidských práv. „Inspiraci“ si z anglické listiny vzali nejen 

autoři zákona Habeas Corpus vydaného v 17. století, ale i francouzský lid při 

prosazování Deklarace práv člověka a občana v 18. století.

2. 1. Magna Charta Libertatum

Na konci 12. století vládnul v Anglii král Jindřich II. Plantagenet. Panovník 

ze silné dynastie Anjou – Plantagenet byl velmi energický a charismatický muž, 

dobrý panovník a vynikající vojevůdce. Plným právem bývá považován za jednoho 

z nejvýznamnějších panovníků anglické historie. Jeho manželkou byla Eleonora 

Akvitánská, nejbohatší dědička a údajně nejkrásnější žena této doby. A právě 

území, která Jindřich sňatkem s Eleonorou vyženil, se stala pozdějším jablkem 

sváru mezi jejich syny. Eleonora porodila Jindřichovi osm dětí, z toho pět synů. 

Nejstarším synem byl Jindřich Mladík který po nějaký čas vládl společně s otcem. 

Do dějin Evropy, ale i vývoje anglického práva, více zasáhli jeho další synové –

Richard a Jan. Konec Jindřichova života nebyl pěkný. Jeho synové, mezi něž chtěl 

rozdělit svoji říši, se mezi sebou nenáviděli a nakonec svého otce zradili. Dva 

nejstarší potomci zemřeli dříve než on. Třetí syn Richard se proti otci spikl 

s francouzským králem Filipem II. Augustem a jeho čtvrtý syn Jan, kterého měl 

nejraději, ztratil veškerá území, která po otci zdědil. Navíc proti sobě poštval církev, 

                                                
19  Práva jsou přirozeného původu, takže jistě existovala již před tím, jen nebyla chráněna
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způsobil mohutnou vzpouru baronů, která vyústila sepsáním Magny Charty 

Libertatum.

Po smrti Jindřicha II. Plantageneta nastoupil na trůn jeho syn Richard, 

kterému někteří historikové přidávají přízvisko „Lví Srdce“20. Choval se možná 

statečně na křižácké výpravě21 ve Svaté zemi, ale doma se projevil jako člověk, 

který vyhledává dobrodružství a pohrdá moudrostí a odvahou. Cestou z křížové 

výpravy byl na popud svého spolubojovníka, ale zároveň velkého nepřítele, 

francouzského krále Filipa II. Augusta zajat a uvězněn v Rakousku. Celým tímto 

činem sledoval Filip oslabení Anglie a odebrání anglických lén na francouzském 

území22. V Anglii v době Richardovy nepřítomnosti vládl jeho bratr Jan zvaný 

Bezzemek23, který nebyl nijak zdatným a oblíbeným panovníkem. Když se Richard 

vrátil, rozpoutala se válka mezi Anglií a Francií o anglické državy na francouzské 

půdě. Při obléhání jednoho ze svých hradů byl zraněn šípem a posléze zemřel na 

otravu krve. 

Když Richard zemřel, nebyl Jan považován za jeho nástupce bez problémů. 

Válčil s francouzským králem o území, která zdědil po své matce, měl spory 

s anglickými barony a vůbec nevycházel s církví. Spor s církví nakonec vyvrcholil 

tím, že byl v roce 1213 papežem exkomunikován. Baroni, kteří mu odmítli vojenské 

služby, se nejprve vymlouvali na to, že nebudou bojovat pod králem, který je 

vyobcován  z církve, potom přišli s tím, že jsou chudí a že králi nemohou žádnou 

hotovost poskytnout. Mezi Janem a barony muselo ke konfliktu nutně dojít. Baroni 

pokorně sloužili předchozím dvěma králům, protože byli mocní a všichni si jich 

vážili. I když jejich vláda, zejména ta Jindřichova, byla tyranská. Janovi ale sloužit 

odmítli. I válka s Francií dopadla pro Jana nešťastně. Po prohrané bitvě u Bouvines 

přišel o veškerá území ve Francii a musel akceptovat nevýhodné mírové smlouvy 

                                                
20 Toto přízvisko si vysloužil zejména díky bojům v Palestině, kam se vydal ve třetí křížové výpravě, 
které se pro její účastníky říká „hvězdná“. Bojoval v ní právě Richard, francouzský král Filip II. 
August a Friedrich I. Barbarossa.
21 11. prosince 1189 vytáhl Richard se svým, v té době ještě, spojencem Filipem II. Augustem do 
Svaté země. Zde se Richardovi podařilo porazit dosud neporaženého sultána Saladina. Dobyl Akkon 
a po bitvě u Arsufu se Richard téměř rok snažil se Saladinem vyjednávat. V létě 1192 dobyl Jaffu. 
Konečná dohoda se Saladinem byla stvrzena 2. září 1192 a zahrnovala pětileté příměří, křižácké 
državy na palestinském pobřeží od Bejrútu po Jaffu a přístupnost Jeruzaléma pro křesťanské 
poutníky z Evropy.
22 Richard  složil Filipovi lenní přísahu, když se rozzlobil na svého otce za to, že udělil Akvitánii 
Richardovu bratru Janovi.
23 Existují dvě vysvětlení toho, proč historici přidali Janovi tento přídomek. Buďto jej získal proto, 
že jako čtvrtý syn již nezdědil žádné území a nebo jej získal z důvodu, že o všechna území, kterým 
vládl, přišel svou neobratnou politikou.
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s Francií. „Bitva u Bouvines byla nejen vítězstvím Kapetovců, ale také zajištěním 

anglických svobod, protože kdyby se Jan vrátil do Anglie jako vítěz, krutě by se 

pomstil anglickým pánům za odmítnutí vojenských služeb. Angličtí historikové 

považují Bouvines za jedno z nejšťastnějších dat v anglických dějinách, protože tato 

porážka, která zničila Janovu prestiž, se stala předzvěstí Velké listiny svobod.“24

Magna Charta Libertatum nebo také Velká listina svobod, je anglický právní 

dokument, který anglický král Jan Bezzemek pod nátlakem vydal 15. června 1215. 

Jeho podpisu předcházela tichá dohoda mezi anglickými barony a církví25. Společně 

objevili dávnou zapomenutou Listinu svobod (Charter of Liberties), kterou vydal 

král Jindřich I. v roce 1100, a dobrovolně podřídil svou moc zákonům. „Na dalším 

shromáždění baroni přísahali, že se s králem nesmíří, pokud nesloží přísahu, že se 

bude touto listinou řídit. V roce 1215 předali Janovi ultimátum a vypověděli mu 

věrnost, což muselo předcházet přímému vyhlášení války nehodnému 

panovníkovi.“26 Králi nezbývalo nic jiného, než listinu podepsat. Učinil tak na louce 

u Runnymedu mezi Staines a Windsorem. Na oplátku přísahali baroni králi svou 

věrnost.

Magna Charta Libertatum se stala základem anglického práva a omezila 

panovníkovu moc ve prospěch šlechty a měšťanstva. Tato listina je 

nejvýznamnějším raným dokumentem v dlouhodobém historickém procesu 

vedoucím k současnému ústavnímu právu. Magna Charta ovlivnila vývoj 

zvykového práva a mnoha ústavních dokumentů27. Magna Charta byla původně 

psána v latinském jazyce a do angličtiny byla přeložena teprve v 16. století. 

Převážná většina textu byla převzata z Listiny svobod krále Jindřicha I. Je důležité 

zdůraznit, že mnoho bodů uvedených v listině nemělo mít dlouhodobý charakter, 

ale měly spíše upozornit na současné problémy. Dalších 200 let potom každý 

panovník vydával svoji verzi dokumentu, kde se zavazoval uznávat tato ustanovení. 

Velká listina svobod obsahuje 63 články, ve kterých je uvedeno například 

slib o svolávání zástupců šlechty a měst kvůli daním, svobodná volba biskupů a 

opatů, dodržování zvykového práva, zavedení jednotných měr a vah, či povolení 

přístupu cizím obchodníkům na území Anglie. Je zárukou nezaujatého a 

                                                
24 MAUROIS, A.: Dějiny Anglie. s. 95
25 V čele církve v Anglii stál canteburský arcibiskup Štěpán z Langtonu, dotlačený na tento 
významný post papežem i přes odpor Jana Bezzemka.
26 MAUROIS, A.: Opak. cit. s. 96
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spravedlivého řízení o zjištění viny a o stanovení trestu, neboli, že „žádný svobodný 

obyvatel království nesmí být pronásledován nebo zatčen bez zákonného 

rozsudku“28 (čl. 20, 21, 38, 39, 45), zaručuje vyhlášení suverenity zákona a 

dovolatelnosti zákona (čl. 39, 40, 52) nebo dává jistotu majetkových práv (čl. 2, 3, 

6, 12, 14, 16, 32). Jako příklad je možno uvést článek 39, který zaručuje, že nikdo 

nemůže být potrestán nebo vyhnán ze země bez řádného soudu: „Žádný svobodný 

muž nemůže být potrestán, uvězněn, zbaven majetku, prohlášen psancem, vyhnán 

ze země nebo jinak pronásledován, nikdo ho nemůže napadnout nebo poslat někoho 

k napadnutí jeho, vyjma spravedlivého rozsudku jeho peerů nebo práva země.“ 

Nejdůležitější klauzulí pro krále Jana byl článek 61, známý jako bezpečnostní 

klauzule, a zároveň nejdelší část dokumentu. Ta ustanovila výbor 25 baronů, kteří 

se mohli kdykoli sejít a zrušit rozhodnutí krále, a to i za použití síly k obsazení 

královských hradů. Tento článek se králi Janovi nelíbil. „Jeho vztek byl tak veliký, 

že se válel po zemi a hryzal kousky dřeva. ‚Dali mi pětadvacet nadkrálů,‘ řval. A 

pak se uchýlil ke své proradné a pružné diplomacii.“29 Toto ustanovení 

neutralizovalo Janovu moc a poté, co šlechtici opustili Londýn ji odvolal, což 

vyústilo v první válku baronů. Opatření omezující moc krále anuloval i papež 

Inocenc III.

Po smrti krále Jana Bezzemka 19. října 1216 byl korunován jeho devítiletý 

syn Jindřich III. Plantagenet. Jeho regenti vydali novou verzi Magny Charty bez 

kontroverzního článku 61 a po dosažení Jindřichových 18 let vydal král obnovenou 

verzi, která obsahovala pouze 37 článků.

Magna Charta Libertatum je tedy prvním dokumentem, ve kterém se 

objevuje zmínka o právech, která člověk má. Nejsou to samozřejmě lidská práva ve 

formě, v jaké je známe dnes, ale tato Bezzemkova listina je důležitým dokumentem 

na dlouhé cestě k ustanovení lidských práv a svobod. Magna Charta není moderním 

dokumentem. Není ani lidovým dokumentem. Díky tomu, že byla sepsána v latině, 

o ní věděla jen úzká vrstva obyvatelstva. Baroni neviděli v přijaté listině nový 

zákon, ale chtěli, aby král ctil jejich výsady. I přesto jsou zde obecné zásady. 

„Existují státní zákony, existují práva, která náleží obci. Král je musí 

                                                                                                                                        
27 Ovlivnila zejména Ústavu Spojených států amerických a z ní vycházející Deklaraci práv člověka a 
občana.
28 Magna Charta Libertatum
29 MAUROIS, A.: Opak. cit. s. 96
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respektovat.“30 „Význam Velké listiny je spíš v tom, co otevírá, než v tom, co ve 

skutečnosti je.“31

2. 2. Habeas Corpus Act

Za další mezník v oblasti historického vývoje formulace a ochrany lidských 

práv se považuje zákon Habeas Corpus. Název této listiny by se dal přeložit „ať máš 

tělo“ nebo také velký výnos. Tento dokument byl vydán v roce 1679 za vlády krále 

Karla II. Stuarta. Karel II. se k moci dostává po tzv. restauraci Stuartovců32 a 

v Anglii vládl až do roku 1685. Karel II. vydal 4. dubna Bredskou deklaraci, kde 

stanovil podmínky, za kterých by byl ochoten stát se anglickým králem. V tomto 

dokumentu se Karel II. zavázal udělit milost všem, kteří se podíleli na občanské 

válce proti jeho otci Karlu I. Stuartovi, uznat majetkové přesuny, ke kterým došlo 

v průběhu války a uznat náboženskou toleranci. Královská milost se však netýkala 

králových vrahů, kteří byli souzeni a oběšeni. Soud a trest se nevyhnul ani těm, 

kteří již byli mrtví. Oliver Cromwell a další byli exhumováni a posmrtně popraveni. 

Pod dozorem generála Moncka se sešel parlament, který je označován jako 

Convention Parlament. Tento parlament vydal prohlášení, ve kterém uvedl, že Karel 

II. byl právoplatným králem od popravy předchozího krále Karla I.. Karel II. se 

vrátil z exilu do Londýna 29. května a 23. dubna 1661 byl ve Westminsterském 

opatství korunován. Během své vlády se král dostal s parlamentem několikrát do 

konfliktu. Spory krále s parlamentem vyvrcholily v roce 1679, kdy byl parlament po 

(na Anglii neuvěřitelných) 18 letech rozpuštěn. Nově zvolený parlament se nazývá 

                                                
30 Magna Charta Libertatum
31 MAUROIS, A.:Opak. cit. s. 97
32 Restaurací Stuartovců bylo ukončeno období protektorátu nastolené Oliverem Cromwellem a bylo 
dosaženo návratu Stuartovské dynastie na anglický trůn. Ihned po Cromwellově smrti v roce 1658 
byl jeho nástupcem zvolen jeho syn Richard. Pro svoji neschopnost udržet moc byl ale donucen o 
rok později abdikovat. Nastalou situaci se pokusil uklidnit tzv. kusý parlament, byl ale brzy 
rozpuštěn. Poté převzal iniciativu generál George Monck. Právě on je považován za osobu, která 
významně přispěla k tzv. restauraci Stuartovců. Obnovil zasedání tzv. dlouhého parlamentu a 
společně s ním připravoval volby do nového parlamentu. Ten původní – jak už se stalo ve 
stuartovské Anglii tradicí – nechal rozpustit. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/4._duben
http://cs.wikipedia.org/wiki/4._duben
http://cs.wikipedia.org/wiki/Westminstersk%C3%A9_opatstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Westminstersk%C3%A9_opatstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Westminstersk%C3%A9_opatstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Westminstersk%C3%A9_opatstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/29._kv%C4%9Bten
http://cs.wikipedia.org/wiki/29._kv%C4%9Bten
http://cs.wikipedia.org/wiki/Westminstersk%C3%A9_opatstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/23._duben
http://cs.wikipedia.org/wiki/23._duben
http://cs.wikipedia.org/wiki/1661
http://cs.wikipedia.org/wiki/Westminstersk%C3%A9_opatstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Westminstersk%C3%A9_opatstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Westminstersk%C3%A9_opatstv%C3%AD
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První vylučovací. Vedl k vytvoření opozice proti králi a jeho nejvýznamnějším 

počinem bylo vydání Habeas Corpus Act.

,,Zákon se týkal především trestního řízení a upravoval otázku včasného 

předvedení obviněných před soudce. Přinesl tak větší právní záruku osobní svobody 

a nedotknutelnosti proti protiprávnímu zadržování nebo uvěznění.“33 V praxi to 

znamenalo, ,,že šerif či správce museli před soudem sdělit důvody pro uvěznění a 

soud mohl poté buď další uvěznění potvrdit, nebo nařídit propuštění na svobodu, a 

to pod finančními sankcemi a sankcemi ztráty úřadů. Uvězněné osobě dával tento 

zákon ještě procesní možnosti, například obrátit se k Lordu kancléři či k nejvyšším 

soudům. Zároveň zákon potvrdil možnost propuštění uvězněného na svobodu po 

složení záruky (nejčastěji peněžní) a slibu dostavení se k soudu. Propuštěný navíc 

již pro stejný čin nemohl být znovu uvězněn.“34 Tento zákon měl tedy zamezit 

zneužívání moci šerifem či správcem vězení. Již si nemohli dovolit občany 

bezdůvodně nebo z nějaké msty či intrik zatýkat a zavírat do vězení. 

2. 3. Listina práv ( Bill of Rights)

Po smrti krále Karla II., autora zákona Habeas Corpus Act, nastupuje na 

uprázdněný anglický trůn jeho bratr Jakub II. V červnu a červenci se ale proti 

Jakubovi začala vytvářet silná opozice. Jakub II. měl tendence nastolit 

absolutistický způsob vlády a značně se přikláněl ke katolictví, což byl v Anglii, 

hrdé na svoji anglikánskou církev značný problém a Jakub mohl tušit, že jeho 

nadšení pro katolickou víru nebude velmi konzervativní zemí, jakou Anglie beze 

sporu je, přijato. Veřejné mínění se proti němu definitivně obrátilo poté, co bylo 

souzeno sedm biskupů, kteří odmítli Jakubovu církevní politiku. Do čela opozice se 

na pozvání nespokojených Angličanů velmi brzy postavil nizozemský místodržící a 

zároveň manžel Jakubovy dcery Marie Stuartovny Vilém III. Oranžský.  Jakub chtěl 

se svým zetěm vyjednávat, poslal proto k němu své zástupce, ale během jednání se 

                                                
33 KUKLÍK, J., SELTENREICH, R.: Dějiny anglo - amerického práva. s. 117
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dal na útěk. I přes komplikace se mu podařilo z Londýna utéct a dostat se do 

francouzského exilu. 

Takzvanou Slavnou revolucí se na anglický trůn dostali Vilém III. Oranžský 

se svoji manželkou Marií. Jakub II již nebyl považován za krále a rozhodnutím 

parlamentu (Convention Parliament) byla uznána spoluvláda Viléma a Marie. U 

příležitosti jejich korunovace na krále a královnu byla 13. února 1689 vydána listina

Bill of Rights. Díky ní byli panovníci omezeni řadou podmínek. Ti ji však nepřijali 

a formálně ji pak uznal až nově zvolený parlament. ,,Přestože se jednalo jen o 

umírněnou verzi původních parlamentních požadavků, je dodnes ve většině svých 

částí považována za významnou součást anglické ústavy.“35 Jednou 

z nejdůležitějších částí dokumentu, co se lidských práv týká je odstavec 5, který 

stanoví – že poddaní mají právo podávat panovníkovi petice a že veškerá zatýkání a 

pronásledování za takovéto petice jsou nezákonná a také odstavec 10 podle něhož –

nebude vybírána nepřiměřená kauce a ukládány přemrštěné pokuty a kruté nebo 

neobvyklé tresty. Z dalších částí dokumentu jsou významné pasáže o právu 

protestantů nosit zbraň, o řádném vybírání a volení porotců a také o svobodě 

projevu v parlamentu a jeho zpochybňování u soudu, tedy o počátcích poslanecké 

imunity. Důležitým bodem, který omezuje panovníkovu moc a který byl zřejmě 

jedním z důvodů nepřijetí této listiny panovníkem, je odstavec 1, který ustanovuje –

že údajné právo Koruny pozastavovat účinnost či uplatnění zákonů z královské moci 

bez souhlasu parlamentu je nezákonné. 

2. 4. Deklarace nezávislosti

V 60. letech 18. století měla kolonizace Severní Ameriky více než stoletou 

historii. Na území, na kterém později vznikly Spojené státy americké, se střetávali 

tři národy, jež usilovaly o zabrání co největšího počtu nových území. Jednalo se 

v prvé řadě o Angličany, Francouze a Španěly. Zatímco španělské kolonie se 

                                                                                                                                        
34 Tamtéž. s. 271
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nacházely spíše na jihu severní Ameriky, britské a francouzské kolonie spolu 

soupeřily o něco severněji. Později francouzské kolonie přešly plně pod správu 

britské vlády. Původních 13 kolonií36 se velmi rozrůstalo a značně prosperovalo. Do 

Nového světa utíkalo zejména z Anglie a Francie mnoho lidí s vidinou nového 

začátku a lepšího života, než jaký je čekal v konzervativní Anglii a absolutistické 

Francii. Zejména tyto dva důvody byly zdrojem konfliktů mezi Anglií a koloniemi. 

Tyto konflikty vyvrcholily sérií zákonů, z nichž největší pobouření vyvolaly zákon 

o kolkovném a zákon o kontrole nad americkým obchodem, který umožňoval 

vymáhat cla. Odpor vůči těmto zákonům vedl k demonstracím a k dříve nevídané 

spolupráci mezi koloniemi. Spory vyvrcholily tzv. Bostonským pitím čaje37, který 

odstartoval válku za americkou nezávislost. Do té doby probíhal vývoj v koloniích 

po všech stránkách (tedy i právní) odděleně. Fungovalo zde tzv. lokální právo, které 

si skupiny osadníků přinášely ze své domovské oblasti. ,,Právem lze říci, že se zde 

nakonec vlastně vytváří tolik právních řádů, kolik je kolonií, a že jejich pilířem 

jsou, kromě práva mateřské země, a dále i rozsudky koloniálních soudů, jakož i 

vlastní právo statutární. Často přitom větší a důležitější kolonie významně ovlivňují 

právo svých menších sousedů.“38

Americká společnost nebyla ve svých počátcích zdaleka tak rovnostářská, 

jak se tvářila později. Je známé, že černošské obyvatelstvo, do Nového světa násilně 

deportované především z rovníkové Afriky, nemělo zdaleka stejná práva jako bílí 

obyvatelé – kolonisté. Možná by bylo i lepší upřesnit, že nemělo žádná práva. 

Černošští otroci byli považování za věc, která se může dědit, prodávat, kupovat i 

zastavovat za dluh. Otrok nemohl uzavřít sňatek, volit ani nic vlastnit39. 

V některých koloniích byly vydány zvláštní zákony upravující otroctví. Například 

ve Virginii bylo uzákoněno, že děti otrokyně jsou nezávisle na postavení otce stále 

otroky. Podobně na tom byly i původní indiánské kmeny, které byly taktéž násilně 

                                                                                                                                        
35 KUKLÍK, J., SELTENREICH, R.: Opak. cit. s. 118
36 Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Connecticut, New York, New Persey, Pensylvánie, 
Delaware, Maryland, Virginie, Severní Karolína, Jižní Karolína, Georgie
37 Bostonské pití čaje (Boston Tea Party) bylo vyjádřením odporu k zavedení daně z čaje a 
k pokusům o dovoz laciného čaje, který z Číny do Severní Ameriky dovážela Východoindická 
společnost. Při tomto incidentu, který se odehrál 16. prosince 1773, vniklo na palubu lodí patřících 
Východoindické společnosti 50 mužů přestrojených za indiány a vysypalo všech 342 beden čaje do 
moře v přístavu v Bostonu.
38  KUKLÍK, J., SELTENREICH, R.:Opak. cit. s. 356
39  Všechna tato ustanovení byla později vložena do zákonů o otroctví, kde je dobře patrný i strach 
bělošské komunity před vzpourami. Tento strach později přechází v nenávist a rasismus vůči 
svobodným černochům.
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vytlačeny ze svých původních oblastí – prérií – do striktně ohraničených rezervací. 

Méně známý je ale fakt, že v Americe se v tomto období objevuje instituce 

nesvobodné práce bílých. ,,Jedná se o přechodné otroctví, po dobu jehož trvání 

(zpravidla se jednalo o období čtyř až sedmi let) jsou tito pracovníci předmětem 

četných právních omezení. Ačkoliv pak tato omezení byla ve svém rozsahu 

nepochybně mírnější, než tomu bylo v případě skutečných otroků (právní status 

nesvobodných pracovníků především nepřecházel – na rozdíl od otroků – na 

potomky), jednalo se zde o závažné umenšení právní osobnosti jednotlivce. Důvody 

vzniku tohoto právního postavení byly buď smluvní (odpracovávala se tak cena 

lodního lístku do kolonií nebo dluh), nebo trestněprávní povahy (trestanci posílaní 

za tímto účelem do kolonií či soudem určený status).“40

Je ale velmi důležité uvést, že v USA nebyla lidská práva, která byla 

zakotvena v Deklaraci nezávislosti, zpočátku přiznávána otrokům a původním 

obyvatelům. Jeffersonova věta – Všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni a jsou nadáni 

jistými nezcizitelnými právy – tedy de facto dopadala jen na omezenou skupinu 

subjektů. Po válce Severu proti Jihu sice bylo otroctví zrušeno, ale k prosazení 

všeobecné rovnosti v lidských právech pro černošské a původní obyvatelstvo došlo 

až ve druhé polovině 20. století. Dokonce ještě před několika desítkami let museli 

američtí černoši usilovat o rovnoprávnost a stejné podmínky, jaké měli bílí 

obyvatelé. Nemalé úsilí o zrovnoprávnění s muži musely, nejen v USA, vynaložit i 

ženy41. Snaha těchto skupin o zrovnoprávnění nalezla nejprve odezvu na federální 

úrovni. Celostátní vláda se formou ústavních dodatků42 pokoušela prosazovat 

rovnostářské ideje vzešlé z občanské války43. Roku 1865 se administrativě 

prezidenta Lincolna podařilo prosadit XIII. dodatek k Ústavě, který obsahoval 

                                                
40  KUKLÍK, J., SELTENREICH, R.: Opak. cit. s. 357
41 Velkou bojovnicí za emancipaci žen v americké společnosti byla také manželka prvního 
československého prezidenta Charlotte Garrigue Masaryková. Její vliv na manžela v této oblasti se 
pozitivně projevil i v první Československé republice a dal základy zrovnoprávnění žen, které 
zaujalo své pevné místo v ústavním pořádku nově vzniklé republiky.
42 Těchto dodatků bylo k původní Ústavě, vydané 17. září 1787, připojeno celkem 27 a ne všechny 
upravovaly lidská a občanská práva. Těmi nejdůležitějšími byly dodatky č. IX. (Výpočet určitých 
práv ústavou nesmí být vykládán jako popírání nebo zlehčování ostatních práv náležejících lidu), ale 
především XIII. (Ve Spojených státech a na veškerém území, podléhajícím jejich jurisdikci, je 
zakázáno otroctví i nevolnictví, pokud nejde o výkon trestu za spáchaný a řádně dokázaný zločin.), 
XIV. (Žádný stát nemá právo vydat nebo provádět zákon, který by omezoval svobody nebo výsady 
občanů Spojených států; žádný stát nemá právo zbavit jakoukoli osobu života, osobní svobody nebo 
majetku bez řádného soudního procesu; nemá také právo zbavit jakoukoli osobu, podléhající jeho 
pravomoci, stejné ochrany zákona.) a XV. (Spojené státy ani jakýkoli jednotlivý stát nesmějí popřít 
ani omezit volební právo žádného občana Spojených států z důvodů rasových, barvy pleti nebo 
bývalého otroctví.)
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prohlášení o zákazu otroctví a nevolnictví a pravomoc Kongresu tento dodatek 

provést. O tři roky později byl vydán XIV. dodatek, který formuloval, že žádný stát 

nesmí vydat nebo provádět zákon, který by omezoval svobody nebo výsady občanů 

Spojených států, tedy všech osob narozených nebo naturalizovaných ve Spojených 

státech. Snaha centrální vlády však narážela na odpor konzervativního vedení 

jednotlivých států USA, které naopak započaly s vydáváním černých zákoníků 

(black books), které prováděly ještě silnější restrikci. Tento spor mezi federální 

vládou a místními vládami přerostl později v politiku tzv. afirmativní akce, jinými 

slovy řečeno pozitivní44 diskriminaci. Jejím cílem bylo vyrovnání dříve 

segregovaných skupin. Je otázkou, zda se snaha o rovnost šancí neposunula do 

poněkud odlišné polohy, tedy rovnosti výsledků. Aby se předešlo opakování 

předchozí diskriminace, byli původně znevýhodňovaní obyvatelé administrativní 

cestou prosazováni na různá pracovní místa, do škol a podobně. V teorii se vedou 

spory o to, jaký přínos má pozitivní diskriminace pro společnost. Kritika tohoto 

způsobu narovnávání negativně diskriminovaných skupin směřuje zejména k tomu, 

že může zeslabovat vůli menšiny k realizování faktické změny svého postavení. 

Dalším možným negativem je to, že generace vychovaná v prostředí afirmativní 

akce, může nabýt přesvědčení, že dosáhne všeho pouze s minimálním úsilím. 

Diskriminovaná menšina je utvrzována v přesvědčení, že není sama schopna dostát 

standardním požadavkům společnosti.

Americká Deklarace nezávislosti byla přijata dne 4. července 1776 u 

příležitosti vyhlášení nezávislosti USA na Velké Británii. Jejími autory byli George 

Washington, Thomas Jefferson a Benjamin Franklin. Deklarace nezávislosti 

obsahuje mnoho základních principů, které byly později zakotveny v Ústavě 

Spojených států45. Deklarace nezávislosti částečně převzala myšlenky Deklarace 

práv státu Virginie.

                                                                                                                                        
43 Tato válka probíhala v letech 1861 - 1865
44 Pozitivní diskriminace = opačná (reverse) diskriminace
45 Bylo to například právo lidí na život, svobodu, rovnost, právo na povstání proti útlaku či státní 
suverenitu.
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2. 5. Deklarace práv člověka a občana

V průběhu 16., 17. a 18. století prošla Evropa, zejména potom západní, 

zásadními změnami, které významně ovlivnily její další vývoj. Mezi tyto změny 

můžeme zařadit reformaci, průmyslovou revoluci, ale především příchod nového 

filosofického a duchovního směru – osvícenství46. To přineslo nové neznámé 

myšlenky, zdůrazňující především člověka, jeho etickou, estetickou a duchovní 

stránku. Stranou nezůstal ani zájem o vědu a vědecký pokrok, který souvisel 

především s průmyslovou revolucí. Přineslo nové principy, které položily základ 

koncepce lidských práv, svobody, rovnosti a demokracie. Zatímco v západní 

Evropě se osvícenství projevovalo výše zmíněnými znaky a zasáhlo velké množství 

populace, ve střední Evropě a v Rusku se spíše promítlo do způsobů vlády, která 

bývá v literatuře označována jako osvícenský absolutismus47. Právě osvícenství se 

stalo ideovou přípravou Francouzské revoluce. 

V druhé polovině 18. století patřila Francie mezi největší evropské mocnosti. 

V jejím čele stál Ludvík XVI., který velmi lpěl na tom, aby Francie i nadále zůstala 

absolutní monarchií.  Za jeho vlády se Francie dostala do ekonomické krize a 

později do bankrotu. To bylo způsobeno nejen neúměrně honosným a 

rozhazovačným životem královského dvora, ale také neúrodou brambor a zejména 

účastí a prohrou Francie v Sedmileté válce48. Ve Francii se rozmáhá všeobecná 

nespokojenost, armáda odmítá poslušnost, lidé mají hlad. Pro ilustraci všeobecných 

souvislostí je nutné vysvětlit, jak vypadala francouzská společnost. Paralelně vedle 

sebe fungují tři společenské stavy. První stav tvořilo duchovenstvo, druhý stav 

představoval šlechtu a třetí stav byl složen ze všech ostatních lidí, buržoazie, 

inteligence, řemeslníků, obchodníků a chudiny. První a druhý stav se řadil mezi 

privilegované a neplatil daně. O to větší daně musel platit třetí stav. Jediným 

                                                
46 Filosofický směr, který vznikl v 18. století, byl také zároveň životním stylem a znamenal převrat 
v evropském myšlení. Jeho nejvýznamnějším představitelem byl Jean Jacques Rousseau. Konec 
osvícenství přinesly konzervativní myšlenky, které byly nastoleny po napoleonských válkách a také 
nástup romantismu v kulturní oblasti.
47 Osvícenský absolutismus je forma vlády, ovlivněná osvícenstvím. Panovník, který vládne 
absolutisticky, provádí moudré a společensky významné reformy. Mezi panovníky vyznávající 
osvícenský absolutismus jako formu vlády se řadí v Habsburské monarchii Marie Terezie a Josef II., 
v Rusku Petr I. Veliký a zejména Kateřina II. Veliká.
48 1756 – 1763. Boje mezi evropskými mocnostmi, které bývají považovány za první celosvětový 
konflikt v dějinách lidstva.
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řešením, jak naplnit královskou pokladnu, bylo zdanit první a druhý stav, což se 

pochopitelně nesetkalo s velkým nadšením. Jiná cesta však nebyla. Král svolal do 

Versailles generální stavy49, aby rozhodly o zdanění zbylých stavů.

,,Svolání generálních stavů, o němž král rozhodl v roce 1788, znamenalo 

počátek cyklu prudkých změn, které ukončily období nazývané starý režim. 

Proběhla revoluce notáblů, revoluce měšťanů a revoluce lidu, které víceméně 

odpovídají převratům v oblasti práva, společnosti a politiky.“50 Ve Versailles tedy 

zasedají zástupci všech tří stavů. Jejich jednání jsou velmi složitá a zdlouhavá. Třetí 

stav žádá, aby první a druhý začal platit daně, nesetká se však s pochopením. Ani 

žádost, aby byly přijaty nové společenské reformy nebyla duchovenstvem ani 

šlechtou v čele s králem akceptována. Dále se král spolu se šlechtou snažili omezit 

působnost generálních stavů na pouhou poradní instituci. Naproti tomu se třetí stav 

dožadoval povýšení statutu generálních stavů na nejvyšší zákonodárný orgán 

Francie.  Po dlouhém jednání se třetí stav prohlásil za Národní shromáždění a 

nárokoval si právo rozhodovat o daních. Prozřetelní a vypočítaví jedinci 

z privilegovaných stavů se velmi rychle přidali na stranu Národního shromáždění. 

Král se několikrát pokoušel zasedání rozehnat vojenskou silou. To byl impuls, který 

způsobil, že se i zbylí členové šlechty a duchovenstva rozhodli přistoupit na dohodu 

a schválit zdanění všech společenských stavů. Právní revoluce byla dovršena, když 

se Národní shromáždění přejmenovalo na Ústavodárné shromáždění, jehož cílem 

bylo vytvořit novou Ústavu, která změní státní uspořádání Francie z absolutistické 

monarchie na konstituční monarchii.  I tento nově vzniklý politický orgán Francie 

se král pokusil za pomoci vojska rozehnat. Tento jeho čin se sice ani na podruhé 

nepovedl, ale u obyvatel Paříže zvedl vlnu nevole. Lid se začal bouřit a vyšel do 

ulic. Nechtěl již dál snášet absolutistickou vládu krále, jehož nákladný život 

neustále vyčerpával francouzskou pokladnu. Pouliční nepokoje naplno propukly 14. 

7. 1789. V tento den se lid vydal k Bastile – pevnosti, která sloužila jako vězení a 

pro Pařížany byla symbolem útlaku. Po několika hodinách byla Bastila dobyta. 

Z vojenského hlediska měla tato skutečnost minimální význam, ale pro lid 

znamenalo velkou satisfakci a psychickou sílu dál bojovat proti králi a starým 

pořádkům. Dobytí Bastily je mnohými historiky považováno za oficiální datum 

                                                
49 Generální stavy fungují jako poradní sbor krále. Sešly se poprvé od roku 1614.
50 FERRO, M.: Dějiny Francie. s. 155
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začátku francouzské revoluce, jež měla zásadní význam nejen pro Francii, ale i pro 

celou Evropu.

Ústava byla produktem několika skupin poslanců, kteří předkládali 

jednotlivé návrhy. ,,Poslanci byli jednotní v názoru, že ústavě musí předcházet 

Deklarace práv člověka a občana, aby ústava byla založena na právech a 

ochraňovala je. Tuto myšlenku převzali ze Spojených států, kde už v roce 1778 

vytvořily ústavu, které předcházela Listina práv, inspirovaná Lockeovými spisy.“51

Dne 26. srpna 1789 byla ve Francii vydána Ústavodárným shromážděním 

Deklarace práv člověka a občana, která se stala zárodkem první francouzské ústavy. 

Tato listina, sepsaná v první fázi52 Velké francouzské buržoazní revoluce, vycházela 

z americké Deklarace nezávislosti. Spoluautorem Deklarace práv člověka a občana 

byl francouzský šlechtic markýz de La Fayette, který se podílel i na tvorbě americké 

Deklarace nezávislosti, proto si jsou tyto listiny svým způsobem podobné. 

Deklarace je uvozena preambulí53, která pro futuro stanoví nutnost souladu všech 

nově vydaných právních předpisů s Deklarací. Stěžejní tezí textu je, že lidé se rodí 

a zůstávají svobodní a rovní si ve svých právech (čl. 1) . Mezi další myšlenky patří 

svoboda spočívá v možnosti dělat všechno, co neškodí druhému (čl. 3) či zákon je 

výrazem všeobecné vůle a všichni se mohou účastnit jeho tvorby podle svých 

schopností (čl. 4). 

Zastáncem a podporovatelem Deklarace práv člověka a občana byl i Charles 

Montesquieu. Zastával názor, že ve státě jsou tři moci - moc zákonodárná, výkonná 

a soudní. Moc soudní podle něho musí být od dvou předchozích oddělena. „Není 

svobody, jestliže není moc soudní oddělena od moci zákonodárné a výkonné. 

Kdyby byla moc soudní spojena s mocí zákonodárnou, byla by moc nad životem a 

svobodou občanů pouhou libovůlí, protože soudce by byl zároveň zákonodárcem. 

Kdyby byla moc soudní spojena s mocí výkonnou, soudce by mohl býti zároveň 

                                                
51 FERRO, M.: Opak. cit. s. 160
52 Velká francouzská buržoazní revoluce měla celkem 4 fáze a trvala téměř přesně 10 let. První fáze 
začala dne 14. 7. 1789 dobytím Bastily a skončila vznikem republiky 22. 9. 1792.
53 „Představitelé francouzského lidu, ustanoveni v Národním shromáždění, domnívajíce se, že 
nevědomost, zapomenutí nebo pohrdání lidskými právy jsou jedinými příčinami veřejných neštěstí a 
zkorumpování vlád, rozhodli se vyložit v slavnostní Deklaraci přirozená, nezcizitelná a posvátná 
práva člověka za tím účelem, aby tato Deklarace, neustále jsouc před očima všem členům lidské 
společnosti, uváděla jim stále na paměť jejich práva a jejich povinnosti; aby činy zákonodárné moci 
a činy výkonné moci mohly být v každé chvíli porovnávány s účelem každé politické instituce a byly 
v důsledku toho chovány ještě více v úctě; aby požadavky občanů, když se budou napříště zakládat 
na jednoduchých a nepopíratelných zásadách, směřovaly vždy k zachování ústavy a ku blahu všech.“
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tyranem.“54 Montesquieu se také pokouší definovat, co svoboda je, co za ni lze 

považovat. Vše vystihuje jeho myšlenka, že „svoboda je právo dělat všechno, co 

zákony dovolují. I kdyby občané mohli dělati to, co zákony zakazují, neměli by více 

svobody, protože by to směli přece dělat i druzí.“55 Z této věty vyplývá, že svoboda 

jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého a to platí dodnes.

Na konci francouzské revoluce byla Thermidorskou ústavou práva občanů 

omezena výčtem jejich povinností. V roce 1848 bylo k článkům Deklarace 

připojeno právo na vzdělání a práci. ,,S rozvojem sociálních a socialistických idejí 

se přecházelo od práva na neporušování práv k ,,právu na něco“. Právo na práci, na 

zdraví se připojovalo k tzv. přirozeným právům občanským, pasivním, a 

politickým, aktivním.“56

                                                
54 MONTESQUIEU, Ch.: O duchu zákonů. s. 190
55 MONTESQUIEU, Ch.: Opak. cit. s. 188
56 FERRO, M.: Opak. cit. s. 161
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3. Novodobé dokumenty ochraňující lidská práva

Mezi novodobé dokumenty, které byly vydané pro zlepšení systému ochrany 

lidských práv, řadíme ty, jejichž text vešel v platnost v průběhu 20. a 21. století. 

Jsou to dokumenty, které již nejsou vydávány jednotlivými státy samostatně, ale 

vycházejí pod záštitou nadnárodních uskupení – Evropské společenství, Rada 

Evropy, Organizace spojených národů. Jsou označovány jako mezinárodní 

dokumenty ochraňující a zajišťující základní lidská a občanská práva a svobody. 

Jejich cílem je zajištění určitého standardu základních lidských práv a svobod pro 

všechny lidi v příslušném regionu bez ohledu na jejich národnost či státní 

příslušnost. Mezinárodněprávní ochrana lidských práv je zaručena všem 

jednotlivcům v době míru i ve válečném konfliktu. Prvním takovým dokumentem 

byla Všeobecná deklarace lidských práv. Ta má mezi ostatními dokumenty zvláštní 

postavení, má vysoký morální kredit a mezinárodní prestiž. Jako jediná není právně 

závazným dokumentem a nelze ji tudíž právně vymáhat. Funguje však jako 

proklamace, ze které vycházejí všechny později vydané dokumenty. Právě takovéto 

další dokumenty jsou již právně závazné pro všechny státy, které je podepíší. Jsou 

řazeny do kategorie kogentní ochrany lidských práv. I Česká republika v článku 10 

Ústavy uznává, že všechny mezinárodní smlouvy jsou pro ni bezprostředně závazné 

a mají přednost před zákonem. 

Před vydáním Všeobecné deklarace lidských práv byly vydávány tzv. 

harmonizující (sjednocující) smlouvy. Prvním typem smluv byly smlouvy 

zakazující obchod s otroky. ,,Nejobsáhlejší z nich byla Ženevská úmluva o otroctví 

z roku 1926, jež byla o třicet let později doplněna Dodatkovou úmluvou o zrušení 

otroctví, obchodu s otroky, institucí a praxí podobných otroctví. Mezi další smlouvy 

sepsané v podobném duchu patří ty, které ošetřují otroctví podobné praktiky jako je 

prostituce. Byla to Úmluva o potírání obchodu se ženami a dětmi z roku 1921 a 

Úmluva o potlačování obchodu s plnoletými ženami z roku 1933. Z roku 1949 

pochází Úmluva o potlačování obchodu s lidmi a využívání prostituce jiných. Do 

této kategorie spadají i další smlouvy jako Úmluva o zabránění a trestání zločinu 

genocida (1948) a Úmluva MOP o zrušení nucení práce (1957) nebo Úmluva proti 
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mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení a trestání 

(1985).“57

Prameny mezinárodněprávní ochrany jsou především mezinárodní smlouvy 

a obyčeje. Právě mezinárodní ochrana lidských práv je poměrně mladé odvětví 

dnešního mezinárodního práva s tím, že jeho převážná většina je upravena ve 

smlouvách. Tyto smlouvy lze co do působnosti rozdělit na univerzální, regionální, a 

specializované. Univerzální smlouvy se týkají především politických a občanských 

a pak kulturních, sociálních a hospodářských práv. Regionálními smlouvami jsou 

Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, Evropská sociální 

charta, Americká úmluva o lidských právech a Africká úmluva o ochraně lidských 

práv. Mezi deklarace patří Mezinárodní deklarace lidských práv a Americká 

deklarace práv člověka a občana.

K pramenům práva v oblasti lidských práv jsou řazeny i obyčeje, podle 

nichž rovněž soudí Mezinárodní soudní dvůr v Haagu. K němu se ale nemůže se 

svou stížností obrátit jednotlivec. Obyčejovou povahu má například zákaz otroctví, 

zrušení genocidy či zákaz rasové diskriminace. Otroctví bylo všemi státy oficiálně 

odsouzeno. Odsouzena byla rovněž veškerá aktivita směřující ke genocidě58. 

Co se týče smluvního práva, tak první úmluvou zajišťující ochranu lidských 

práv byla Charta OSN, která byla přijata 26. června  1945 v San Francisku. Vítězné 

mocnosti se snažily nastolit nový světový pořádek, a to především v mezinárodním 

právu. Již v Atlantické chartě z 24. srpna 1941 byla stanovena výzva k osvobození 

od strachu a nedostatku. Charta OSN měla být alternativou k předchozí rasové 

nenávisti. Státy podpisem Charty OSN mimo jiné deklarovaly vůli zabránit pro 

futuro opakování masových projevů rasové nenávisti. 

10. července roku 1948 pak byla Valným shromážděním OSN přijata 

Všeobecná deklarace lidských práv. Již v preambuli byl stanoven všeobecný 

standard, dosažitelný všemi státy a národy. Všichni členové OSN měli výukou, 

výchovou a vzděláváním zajišťovat dodržování lidských práv a základních svobod, 

jmenovaných v Deklaraci. 

                                                
57 Podle ČEPELKA, Č.: Mezinárodní právo veřejné. s. 398 - 405
58 Již v roce 1948 byl oficiálně prohlášen zákaz genocidy mezinárodní smlouvou, která působila 
kogentně, takže se o ní nebylo možno odchýlit. Obdobný režim platí i v případech rasové 
diskriminace. To spadá pod minimální standard mezinárodního práva – za jakýchkoliv okolností toto 
musí být dodržováno (i za změn režimů, války atd.).
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Deklarace se stala východiskem pro 25 nových národních ústav. Žádný stát 

ji nezavrhl; státy ji obvykle citují, když žalují nějaký jiný stát z jejího porušování. 

Deklarace se tak stala významnou součástí mezinárodního práva a to i přes to, že se 

nejedná o právně závazný dokument. Práva a svobody obsažené v deklaraci byly 

konkretizovány ve dvou Paktech. Materie byla záměrně rozdělena do dvou 

dokumentů, aby jejich přijímání v přistoupivších státech bylo méně komplikované. 

Jedná se o  Pakt o občanských a politických právech a o Pakt o hospodářských, 

sociálních a kulturních právech. Texty Paktů byly přijaty roku 1966 s tím, že 

vstoupí v platnost, až je přijme alespoň 35 států, což se stalo až po 10 letech. To se 

ale netýkalo toho, že měly okamžité účinky pro vlády států, které je podepsaly. 

Pokud ale některý stát takovou smlouvu (ustanovení některého z Paktů) nedodrží, 

tak je to nejen nemorální, ale je to rovněž porušením jeho závazků podle 

mezinárodního práva. 

Myšlenky, které Deklarace přinesla, byly následně velmi umně rozvinuty 

také regionálními smlouvami. Týká se to jak evropské, americké, tak i africké 

úpravy. Kromě regionálních úmluv existují také ještě úmluvy speciální – např. akty 

různých mezinárodních organizací jako ILO (Mezinárodní organizace práce). Patří 

sem dále třeba Úmluva o právech dítěte a Úmluva o zákazu všech forem 

diskriminace atd. 

Práva a svobody jsou ale v Deklaraci a Paktech upraveny velmi obecně a 

neurčitě. Proto si je mohou státy ve své vlastní úpravě konkretizovat. Mezistátní 

dohody jsou pak formulovány jako konkrétní závazky jednotlivých států. Tyto 

závazky se rozdělují na absolutní a okamžité a pak na relativní a postupné. Většina 

závazků Paktu občanských a politických práv jsou okamžité a absolutní, zatímco 

závazky z druhého paktu předpokládají ještě následnou vnitrostátní úpravu ke své 

závaznosti59. 

                                                
59 Okamžitá závaznost znamená, že ustanovení paktu působí právní účinky pro stát jím vázaný bez 
dalšího a bez jakýchkoliv výjimek a výmluv. Jakmile stát projeví vůli být Paktem vázán, tak ho musí 
bezvýhradně dodržovat. Postupné a relativní závazky znamenají, že členské státy ještě musí 
podniknout následné kroky za účelem postupné úplné realizace Paktu a jeho ustanovení. Jedná se 
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3. 1. Všeobecná deklarace lidských práv

Dne 10. prosince 1948 byla Valným shromážděním OSN přijata60

Všeobecná deklarace lidských práv. Návrh této listiny vypracovala Komise pro 

lidská práva pracující v rámci OSN. Dokument, který se snažil zakotvit základní 

lidská práva a svobody v moderní době, byl přijat a vyhlášen tři roky po ukončení 2. 

světové války právě jako reakce na ni. Během hrůz, které přinesla 2. světová válka, 

byl zabit obrovský počet lidí, mnoho dalších bylo týráno, ponižováno. Kromě 

nesmírného lidského utrpení došlo k obrovským materiálním a morálním ztrátám. 

Všeobecná deklarace tedy po ukončení bojů zasáhla do oblasti, kde jde ,,o 

mezinárodněprávní ochranu jednotlivců, avšak omezenou na průběh ozbrojeného 

konfliktu. Počátek takovéto ochrany jednotlivců, ochranu obětí války, lze najít 

v roce 1864, kdy byl založen Mezinárodní výbor Červeného kříže61. Prošla však 

velkým vývojem a dnes tvoří samostatné odvětví, tzv. mezinárodní humanitární 

právo, které je současně kodifikováno ve čtyřech Ženevských úmluvách (1949) a 

dvou Dodatkových protokolech (1977).“62

Po Preambuli63 Deklarace následuje 30 článků, která upravují jak základní 

(čl. 1 - všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou 

                                                                                                                                        
především o úpravu v legislativním procesu. I zde je ověřování úprav objektivní, ale je zde nutné 
zkoumat vnitrostátní právní úpravu daného státu a jeho opravné prostředky.
60 Pro její přijetí hlasovaly tyto státy: Afghánistán, Argentina, Barma, Belgie, Bolívie, Brazílie, Čína, 
Dánsko, Dominikánská republika, Ekvádor, Egypt, Etiopie, Filipíny, Francie, Guatemala, Haiti, 
Island, Indie, Irák, Írán, Chile, Kanada, Kolumbie, Kostarika, Kuba, Libanon, Libérie, Lucembursko, 
Mexiko, Nikaragua, Nizozemsko, Nový Zéland, Norsko, Pákistán, Panama, Paraguay, Peru, 
Rakousko, Řecko, Salvador, Siam, Spojené království, Spojené státy americké, Sýrie, Švédsko, 
Turecko, Uruguay a Venezuela. Hlasování se zdržely tyto státy: Bělorusko, Československo, 
Jihoafrická unie, Jugoslávie, Polsko, Saúdská Arábie, Sovětský svaz a Ukrajina
61 Červený kříž nemá z hlediska mezinárodního práva veřejného právní subjektivitu, této subjektivity 
ovšem požívá Mezinárodní výbor Červeného kříže.
62 ŠTURMA, P.: Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv. s. 2
63 „U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv všech členů 
lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že zneuznání lidských práv a 
pohrdání jimi vedlo k barbarským činům, urážejícím svědomí lidstva, a že vybudování světa, ve 
kterém lidé, zbaveni strachu a nouze, budou se těšit svobodě projevu a přesvědčení, bylo prohlášeno 
za nejvyšší cíl lidu, že je nutné, aby lidská práva byla chráněna zákonem, nemá-li být člověk 
donucen uchylovat se, když vše ostatní selhalo, k odboji proti tyranii a útlaku, že lid Spojených 
národů zdůraznil v Chartě znovu svou víru v základní lidská práva, v důstojnost a hodnotu lidské 
osobnosti; v rovná práva mužů i žen a rozhodl se podporovat sociální pokrok a vytvořit lepší životní 
podmínky ve větší svobodě, že je nutné podporovat rozvoj přátelských vztahů mezi národy, že 
členské státy převzaly závazek zajistit ve spolupráci s Organizací spojených národů všeobecné 
uznání a zachování lidských práv a základních svobod, a že stejné chápání těchto práv a svobod má 
nesmírný význam pro dokonalé splnění tohoto závazku.“
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nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství) a občanská 

práva (čl. 9 - nikdo nesmí být svévolně zatčen, držen ve vazbě nebo vyhoštěn do 

vyhnanství), tak i práva kulturní (čl. 27 - každý má právo svobodně se účastnit 

kulturního života společnosti, užívat plodů umění a podílet se na vědeckém pokroku 

a jeho výtěžcích), sociální (čl. 25 - mateřství a dětství mají nárok na zvláštní péči a 

pomoc. Všechny děti, ať manželské nebo nemanželské, požívají stejné sociální 

ochrany) či politická (čl. 21 - každý má právo, aby se účastnil vlády své země přímo 

nebo prostřednictvím svobodně volených zástupců).

Přestože Deklarace není právně závazný, a tedy vynutitelný, dokument, 

nejde totiž o mezinárodní smlouvu, ale o rezoluci Valného shromáždění, je 

uznávána téměř na celém světě. Pro mnoho států se stala inspirací pro vnesení 

otázky lidských práv do jejich ústav. Den, kdy byla přijata, prohlásila OSN jako 

Den lidských práv. Všeobecná deklarace lidských práv má obecnou povahu a 

v tomto směru má mezinárodní prvenství. Odborník na mezinárodní právo prof. 

JUDr. Pavel Šturma píše, že na Všeobecnou deklaraci lidských práv se dnes 

můžeme dívat dvěma pohledy. Za prvé Šturma uvádí, že Deklarace musí být brána 

jako autentický výklad ustanovení Charty OSN, která se týkají lidských práv. Za 

druhé říká, že Všeobecná deklarace se stala součástí mezinárodního obyčejového 

práva.64 Nutno poznamenat, že mezinárodněprávní obyčej je pramenem 

mezinárodního práva, což implikuje jeho vynutitelnost. Sama Deklarace ovšem 

žádnými kontrolními mechanismy, které by takovou vynutitelnost procesně 

zaručily, nedisponuje. Zařazení Deklarace mezi obyčejové právo je tudíž 

diskutabilní. Nesporným významem Všeobecné deklarace lidských práv je také 

skutečnost, že se stala inspirací pro nově vznikající dokumenty, které ošetřují 

problematiku lidských práv.

Všeobecná deklarace lidských práv byla vydána jako reakce na 2. světovou 

válku, zejména potom jako reakce na zločiny proti lidskosti a nehumánní zacházení 

s válečnými zajatci páchané během celé války. Tato válka se od předchozích 

konfliktů velmi  lišila, a to hned v několika ohledech:

1) existence rasové ideologie v nacistickém Německu

2) extrémní zasažení civilního obyvatelstva65

                                                
64 podle ŠTURMA, P.: Opak. cit. s. 5
65 Nesmírné ztráty na životech civilního obyvatelstva způsobilo zejména strategické bombardování 
měst. Při leteckém bombardování zahynul téměř jeden milion obyvatel (některé zdroje hovoří o 1, 5 
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3) podřízení se veškerého lidského, ekonomického, průmyslového a vědeckého 

potenciálu průběhu války66

4) použití atomové bomby67

Důvodem pozdějšího sepsání Všeobecné deklarace lidských práv byla právě výše 

zmíněná existence rasové ideologie v nacistickém Německu. ,,Nejstrašnější ze 

všeho bylo, že ideologické odhodlání nacistů zbavit svět těch, které považovali za 

rasově méněcenné, vedlo k průmyslovému vyvražďování v takovém rozsahu, jaký 

svět do té doby nezažil. Holocaust způsobil, že počet mrtvých civilistů výrazně 

překročil počet padlých vojáků.“68 Nyní je nutné zodpovědět si otázku, kdy a proč 

se v Německu zrodila nesnášenlivost vůči Židům v tak obrovském měřítku. Adolf 

Hitler na Židy útočil po celou dobu, kdy se snažil dostat k moci. Viděl je jako 

překážku na cestě k moci již ve 20. letech 20. století. Navíc si vsugeroval myšlenku, 

že Židé mohou zato, že Německo prohrálo v 1. světové válce. Po získání 

neomezené moci Hitler zavedl tzv. politiku ochrany německého národa, která 

znamenala realizaci protižidovské ideologie obsažené v Hitlerově knize Mein 

Kampf. V roce 1935 došlo k vydání Norimberských zákonů, které pro Židy 

znamenaly absolutní vyloučení ze společnosti. Aby byla zachována čistota 

germánské rasy, nesměli Židé uzavírat sňatky s německým obyvatelstvem, byli také 

zbaveni občanství. Od roku 1941 museli být Židé povinně označeni Davidovou 

hvězdou. Nacistické pronásledování se ovšem netýkalo jenom Židů, ale také Romů, 

homosexuálů, Svědků Jehovových nebo mentálně postižených69. Po začátku války 

byli Židé koncentrováni v ghettech, později byli převáženi do koncentračních 

táborů. S obludnou myšlenkou tzv. realizace konečného řešení židovské otázky 

přišel Hitlerův blízký a věrný spolupracovník Hermann Göring, její realizaci 

dokončil Reinhard Heydrich. Ta znamenala počátek systematického vyhlazování 

židovské populace v celé Hitlerem okupované Evropě. K definitivní realizaci 

                                                                                                                                        
milionu obětí). Mezi nejničivější útoky řadíme německé nálety na Londýn a Rotterdam a spojenecké 
nálety na Berlín, Drážďany či Hamburk.
66 V této souvislosti hovoříme o tzv. totální válce
67 Svržení atomové bomby na japonská města Hirošima a Nagasaki nemělo za cíl posloužit jako 
demonstrace síly armády Spojených států amerických, ale jako jediný prostředek, který mohl 2. 
světovou válku v Tichomoří definitivně ukončit. Fanatismus Japonského císařství totiž nebylo 
možné překonat diplomatickými jednáními. Na druhé straně ale její použití způsobilo obrovské 
lidské utrpení obyvatel nejen zasažených měst, ale i širokého okolí. S následky použití atomové 
zbraně se Japonci vyrovnávají dodnes.
68 STEVENSON, J.: Dějiny Evropy. s. 427
69 Romů bylo vyvražděno kolem 220 tisíc, homosexuálů kolem 10 tisíc, Svědků Jehovových kolem 4 
tisíc.
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konečného řešení židovské otázky došlo po konferenci ve Wannsee70.  Během 

jednání bylo rozhodnuto o odsunu všech Židů na východ. ,,Ačkoliv během trvání 

konference nepadlo ani jednou slovo likvidace, byl všem přítomným jasný hlubší 

Heydrichův záměr. Jeho koncept, proti němuž nebyly vzneseny žádné námitky, 

nenechával nikoho na pochybách o tom, že konečné řešení znamená úplné fyzické 

zničení Židů v Evropě.“71 Po konferenci ve Wannsee se začalo s deportací Židů do

vyhlazovacích táborů a bylo nutné zefektivnit jejich likvidaci. Tak došlo k zabíjení 

v plynových komorách ve speciálně vybraných táborech smrti – Osvětim-

Březinka72, Treblinka, Sobibór. Zabíjení bylo povýšeno na ,,morbidní vědu“. Lidem 

před smrtí byly zabaveny veškeré osobní věci, zlaté zubní protézy a byly jim 

ostříhány vlasy, které se používaly na výrobu textilu.  V těchto táborech probíhaly i 

ohavné pokusy na lidech, které vedl doktor Josef Mengele73. Ten rozděloval nově 

příchozí Židy na tři skupiny. První skupinu tvořili ti, kteří byli určení k okamžité 

likvidaci, druhou ti, kteří měli zemřít při nucených pracích a třetí skupinu tvořili 

lidé, zejména děti, určení k experimentům. Celkový počet obětí rasové ideologie se 

pohybuje okolo 6 milionů lidí, což tvoří přibližně 60% židovského obyvatelstva. 

Přesto dnes existují lidé, kteří holocaust popírají.

Aby se už nikdy více neopakovala zvěrstva podobná těm za 2. světové 

války, byla vydána již výše rozebíraná Všeobecná deklarace lidských práv.

3. 2. Evropská úmluva o lidských právech

Po vydání Všeobecné deklarace lidských práv, hovořící o lidských právech 

na univerzální úrovni, se započalo s vydáváním jí podobných dokumentů také na 

regionální úrovni. ,,Regionální listina lidských práv existuje v Evropě, Americe a 

                                                
70 Konala se 20. ledna 1942 na pracovišti policie v Berlíně Am Grossen Wannsee.
71 HARENBERG, B.: Kronika lidstva. s. 947
72 Tento tábor na jihu Polska pojmul až 90 tisíc lidí, v jeho plynových komorách zemřelo na otravu 
plynem Cyklon B až 10 tisíc lidí denně.
73 Doktor Mengele se při svých pokusech zaměřoval zejména na to, jak zvýšit pravděpodobnost 
narození dvojčat, změnu barvy duhovky, kdy přímo do očí vstřikoval chemikálie, ale také zkoumal, 
jak se zachová tělo člověka, který je ponořen do vařící vody.
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Africe a je dílem zainteresovaných regionálních organizací: Rady Evropy, 

Organizace amerických států a Organizace africké jednoty.“74 Zejména situace 

v Africe je značně problematická díky stálému politickému napětí. V roce 2002 

byla Organizace africké jednoty nahrazena Africkou unií. Myšlenka regionální 

ochrany lidských práv se jako první zrodila na americkém kontinentě. V preambuli 

Charty Organizace amerických států75 je zakotven režim individuální svobody a 

sociální spravedlnosti v rámci demokracie, založené na dodržování základních 

lidských práv. Po vzoru Ameriky se ke kodifikaci lidských práv rozhodla také 

Evropa. Až v 80. letech byla přijata Africká charta práv člověka a národů. Naopak 

žádný podobný dokument nebyl přijat v rámci Ligy arabských států. Byla vytvořena 

pouze Stálá regionální arabská komise pro lidská práva, která ale dodržování 

lidských práv pouze deklaruje a nedisponuje žádnými sankčními mechanismy. Dalo 

by se říci, že islámské pojetí lidských práv přímo popírá Všeobecnou deklaraci 

lidských práv, muslimské státy totiž odmítají dát přednost univerzálním normám 

před normami božskými. Znamenalo by to pro ně rouhat se proti jejich tvůrci 

Alláhovi. V roce 1981 byla vyhlášena Všeobecná islámská deklarace lidských práv, 

která je založena právě na boží vůli. Bůh je tvůrcem zákona, zdrojem všech 

lidských práv. 76

Evropská úmluva o lidských právech byla podepsána představiteli vlád 

všech členských států Rady Evropy77 v Římě dne 4. listopadu 1950 a ideově 

navazovala na Všeobecnou deklaraci lidských práv. Tato Úmluva představuje první 

lidskoprávní dokument na evropském kontinentě a zároveň také první mezinárodní 

dokument, který je pro státy, které jej ratifikovaly, právně závazný a disponující 

kontrolními a sankčními mechanismy. ,,Ke svému vstupu v platnost předvídala 

Úmluva ratifikaci 10 státy. Jako první ji ratifikovala Velká Británie již 8. března 

1951, v roce 1952 následovaly ratifikace Norska, Švédska a Německa, v roce 1953 

Irska, Řecka, Dánska, Islandu a Lucemburska, čímž byla splněna podmínka78 deseti 

ratifikací a tak mohla Úmluva dne 3. září 1953 vstoupit v platnost.“79

Československo ratifikovalo Úmluvu v roce 1992. Od 1. 1. 1993 jsou Úmluvou 

                                                
74 ZOUBEK, V.: Opak. cit. s. 218
75 Přijata 30. dubna 1949 v Bogotě.
76 Podle ZOUBEK, V.: Opak. cit. s. 220
77 Členy Rady Evropy byly v roce 1950 tyto země: Belgie, Dánsko, Francie, Irská republika, Itálie, 
Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Švédsko, Velká Británie, Řecko, Turecko, Island, Německo
78 Tato podmínka je obsažena v článku 66, odstavec 2 Úmluvy.
79 ČERNÁ, D.: Standard lidských práv v Evropě. s. 12 



39

vázány i jeho nástupnické státy - Česká republika a Slovenská republika. 

Přistoupení k Evropské úmluvě je zároveň podmínkou pro státy, které chtějí 

vstoupit do Rady Evropy. Úmluva nově vytvořila soustavu ochrany lidských práv 

tím, že občanům dala, s cílem posílit jejich práva, možnost obracet se na soudy. 

Úmluva zřídila dozorující orgány se sídlem ve Štrasburku, jejichž úkolem je hlídat 

dodržování lidských práv na základě podnětů subjektů na ně se obracející. Těmito 

orgány jsou Evropský soud pro lidská práva a Evropská komise pro lidská práva.

Úmluva je členěna do 59 článků, rozdělených do tří hlav, které stanovují 

práva (na život, na svobodu, na uzavření manželství), svobody (myšlení, 

náboženského vyznání, projevu) a zákazy (mučení, otroctví, diskriminace). 

V preambuli se Úmluva odvolává na Všeobecnou deklaraci lidských práv. Hlava 

první nese název Práva a svobody a upravuje v prvé řadě právo na život, dále potom 

práva na osobní svobodu, duševní svobodu nebo politická práva. Všechna práva 

uvedená v Úmluvě jsou práva výhradně individuální, tedy určená pro jednotlivce 

nikoli pro skupiny. Bylo k ní přijato celkem 14 dodatkových protokolů, ale ne 

všechny vstoupily v platnost. Protokol č. 6, přijatý 28. dubna 1983, zakotvuje 

zrušení trestu smrti s výjimkou války nebo jejího nebezpečí. Protokol č. 12, přijatý 

4. listopadu 2000, upravuje obecný zákaz diskriminace. Protokol č. 13 navazuje na 

již zmíněný Protokol č. 6 a zavádí úplný zákaz trestu smrti bez výjimky.80

Největším přínosem Evropské úmluvy o lidských právech je, jak již bylo 

zmíněno výše, rozpracování kontrolního mechanismu. Judikáty Evropského soudu 

pro lidská práva jsou konečné a pro obě strany sporu závazné. ,,Evropskému soudu 

se věnuje celý Dodatkový protokol č. 11, který hovoří mimo jiné o tom, že každý 

jednotlivec nacházející se v jurisdikci každého členského státu Úmluvy má 

možnost, po vyčerpání vnitrostátních prostředků soudní ochrany, obrátit se se svojí 

stížností přímo na Evropský soud, jehož pravomoc se transformovala z fakultativní 

na obligatorní.“81 Dříve se jednotlivec se svojí stížností musel obracet na Evropskou 

komisi pro lidská práva, která pouze rozhodovala o přijetí stížnosti, případně 

prováděla smírčí řízení. Právě Dodatkový protokol č. 11 provedl reformu celého 

kontrolního mechanismu zavedeného Evropskou úmluvou a umožnil jednotlivcům 

přímo se obracet na Evropský soud.

                                                
80 Více viz ČERNÁ, D.: Opak. cit. s. 23 - 27
81 Tamtéž. s. 26
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3. 3. Mezinárodní pakty lidských práv

Evropská úmluva o lidských právech se inspirovala ve Všeobecné deklaraci 

lidských práv, ale právní dopad má pouze na evropské země, které byly členskými 

státy Rady Evropy. Také OSN chtěla pokračovat v mezinárodní ochraně lidských 

práv, ale na globální úrovni. Vydala proto dokumenty, které již byly právně závazné 

pro všechny země, které se svým podpisem rozhodly tyto dokumenty přijmout a 

dodržovat je. Původním záměrem Valného shromáždění a Komise pro lidská práva 

bylo vydání jediného dokumentu, který postihne celou oblast lidských práv.  Pro 

neshody a po složitých diskuzích byly vydány dva samostatné dokumenty –

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o 

hospodářských, sociálních a kulturních právech. Oba Pakty byly přijaty společně 

Valným shromážděním OSN 16. 12. 1966. 

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (zkráceně též Pakt 

II.) vstoupil v platnost na základě svého článku 49 dne 23. března 1976.82 Skládá se 

z Preambule a 53 článků, které jsou rozděleny do šesti částí. Občanská a politická 

práva jsou obsažena ve třetí části. Je zde uvedeno právo na život jako základní 

lidské právo, právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství ale také právo na 

spravedlivý proces a svobodu pohybu a pobytu. Dále je postaven spíše na zákazech 

a negativních výčtech, tedy zákaz mučení a nelidského zacházení, zákaz otroctví. 

Ve čtvrté části je upraven kontrolní mechanismus tohoto Paktu. Ten je tady 

zastupován nezávislým orgánem - Výborem pro lidská práva83. Výbor ještě může 

jmenovat Smírčí komisi jakožto orgán, který bude usilovat o řešení záležitostí. 

Výbor působí pouze vůči smluvním stranám, jeho členy jsou odborníci. Na Výbor 

pro lidská práva se mohou obracet také jednotlivci, kteří podléhají jurisdikci 

příslušných států. Podmínkou podání takovéto stížnosti je vyčerpání všech 

vnitrostátních prostředků právní ochrany. Jelikož tento výbor nesupluje funkci 

                                                
82 Článek 49 vyžadoval pro vstoupení Paktu v platnost uložení 35 ratifikačních listin u depozitáře 
smlouvy, kterým byl generální tajemník OSN.
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soudů, nemůže vydávat závazné rozsudky. ,,Pro většinu článků je typická tato 

struktura:

a) nejprve obecná proklamace daného práva, po níž následuje

b) podrobnější formulace jednotlivých aspektů tohoto práva a

c) případně i dovolená omezení takového práva.“84

V zemích, které inkorporovaly mezinárodní smlouvy o lidských právech do 

vnitrostátního práva, je možné se dovolat některých ustanovení Paktu II. u 

vnitrostátních soudů, které jim mají dát v případě rozporu aplikační přednost před 

zákonem, který není dostatečně sladěn s mezinárodním závazkem.85

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech

(zkráceně též Pakt I.) vstoupil v platnost na základě svého článku 27 dne 3. ledna 

1976.86 Tento Pakt by se dal považovat za rozšíření Všeobecné deklarace, neboť ta 

neobsahuje zdaleka tolik práv hospodářské, sociální a kulturní povahy. 

Nejdůležitější částí je část třetí, ve které je zakotveno právo na práci a jemu 

podobná či z něho vycházející práva. ,,Nelze realisticky očekávat, že všechny státy 

budou okamžitě realizovat všechna práva vyhlášená v tomto Paktu, která více než 

na legislativním zakotvení závisí na ekonomických možnostech každé země. Proto 

je také kontrolní mechanismus méně náročný než v případě Paktu o občanských a 

politických právech.“87 Není zde zřízen orgán, který by měl podobnou funkci jako 

Výbor pro lidská práva, státy zasílají zprávy generálnímu tajemníkovi OSN, který je 

předá k posouzení Hospodářské a sociální radě.

Dne 19. prosince 1966 byly v New Yorku Pakt I. i Pakt II. otevřeny 

k podpisu. Oba Pakty podepsalo také Československo a to 7. října 1968. S oběma 

Pakty vyslovilo souhlas také Federální shromáždění Československé socialistické 

republiky. Poté prezident republiky oba Pakty ratifikoval a ratifikační listiny 

Československé socialistické republiky byly uloženy u generálního tajemníka OSN, 

depozitáře obou Paktů, dne 23. prosince 1975. Byly zapracovány do 

československého právního řádu vyhláškou ministra zahraničních věcí 120/1976 

Sb. 10. května 1976.

                                                                                                                                        
83 Jeho funkce, působení a kompetence jsou upraveny v Opčním protokolu k Mezinárodnímu paktu o 
občanských a politických právech.
84 ŠTURMA, P.: Opak. cit. s. 7
85 Podle ČEPELKA, Č.: Opak. cit. s. 410
86 Článek 27 vyžadoval pro vstoupení Paktu v platnost uložení 35 ratifikačních listin u depozitáře 
smlouvy, kterým byl generální tajemník OSN.
87 ŠTURMA, P.: Opak. cit. s. 11
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Další dokumenty zahrnující úpravu lidských práv budou už jen 

vyjmenovány:

• Úmluva o předcházení a trestání zločinu genocidy

• Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu 

zacházení nebo trestání

• Evropská sociální charta

• Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin

• Mezinárodní smlouva pro odstranění všech forem rasové diskriminace

• Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen

• Úmluva proti mučení, nelidskému zacházení a trestu smrti

• Úmluva o právech dítěte

3. 4.  Listina základních práv Evropské unie

Dne 4. června 1999 rozhodla v Kolíně nad Rýnem Evropská rada o 

vypracování Charty základních práv Evropské unie. Během jednoho roku byl 56 

zástupci vlád a parlamentů jednotlivých zemí, ale také představiteli řady 

evropských institucí, vypracován návrh, který v sobě zahrnoval základní práva 

Evropské unie.  Autoři návrhu se inspirovali textem Evropské úmluvy o lidských 

právech, která byla přijata Radou Evropy v roce 1950 a Evropskou sociální chartou. 

Jedním z důvodů, proč byl připravován návrh Charty základních práv EU, byla 

snaha zakotvit principy obsažené v množství předchozích dokumentů do jednotné 

listiny, která by platila pro celou Evropu. Tato listina byla sepsána také proto, že 

Evropská rada shledala za vhodné, aby byla základní práva aplikovatelná v 

Evropské unii zaznamenána, a to zejména proto, aby se zvýšilo všeobecné 

povědomí o těchto právech. Evropský parlament vydal k tomuto návrhu kladné 

stanovisko a vyslovil souhlas se začleněním dokumentu do evropského smluvního 

rámce. Na summitu ve francouzském Nice byla vyhlášena  Charta základních práv 

Evropské unie a byla připojena ke Smlouvě z Nice. Charta však měla hodnotu 

pouze nezávazné politické deklarace, kterou slavnostně podepsali předseda 
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Evropské komise, předsedkyně Evropského parlamentu a ministr zahraničí Francie, 

jako zástupce země, která právě předsedala Evropské unii. Jelikož ji ale začal 

prosazovat Evropský soudní dvůr ve své rozhodovací činnosti, ve svých judikátech, 

kde se na ni odvolával, způsobil cestou judikatury její faktickou závaznost. Proto se 

musela Charta stát součástí primárního práva EU.

Součástí primárního práva Evropské unie se Charta základních práv 

Evropské unie stala až prostřednictvím Lisabonské smlouvy, ačkoliv formálně není 

její součástí. Připojením Charty k Lisabonské smlouvě došlo ke změně v jejím 

názvu. Od Lisabonské smlouvy je Charta základních práv EU přejmenována na 

Listinu základních práv EU.

Na konferenci v Nice byla kromě Charty základních práv EU na pořadu 

jednání také budoucnost Evropské unie. V prosinci 2001 byla na summitu v 

Laakenu přijata Deklarace o budoucnosti EU, která si jako jeden z hlavních cílů 

dala vytvoření Ústavy pro občany EU. Čelními orgány Evropské unie a zástupci 

členských zemí byl vytvořen návrh Ústavy. Ústava se měla skládat z preambule a 

čtyř částí. ,,V Preambuli návrh zdůrazňuje společné evropské dědictví založené na 

humanismu spočívajícím v rovnosti osob, svobodě, právu, míru a solidaritě. Při 

zachování národních identit vyjadřuje text snahu překonat historická dělení a 

budovat společnou budoucnost.“88 První část návrhu Ústavy obsahuje cíle a definice 

Unie. Právě cesta ke společným cílům vede přes přenesení části kompetencí od 

členských států na Unii, což se později pro některé státy ukázalo jako problematická 

oblast celé Smlouvy o ústavě pro Evropu. V první části, rozdělené do IX. hlav, 

nalezneme například právo volit a stát se kandidátem do voleb do Evropského 

parlamentu, odkaz k základním právům a občanství EU. Hlava III. a IV. se 

zabývaly kompetencemi a institucemi EU, hlava VI. upravuje otázku 

demokratického života v EU. Neméně důležitá byla oblast financí Evropské unie, 

které se věnovala hlava VII. 

Z hlediska obsahu této práce je nutné uvést, že obsahem druhé části Ústavy 

pro občany EU měla být již zmíněná Charta základních práv Evropské unie, která 

byla přijata na summitu v Nice jako právně nezávazná dokument. Kdyby bývalo 

došlo k přijetí společné evropské Ústavy, tato „bezvýznamná“ smlouva by nabyla 

důležitosti a povýšila by se nad ostatní podobné dokumenty.

                                                
88 http://www.euroskop.cz/8901/15373/clanek/smlouva-o-ustave-pro-evropu/
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Smlouva o Ústavě pro Evropu byla roku 2005 Francií a Nizozemskem 

odmítnuta a tudíž se z ní stala smlouva, o které můžeme hovořit jako o mrtvé 

smlouvě. K jejímu přijetí byla zapotřebí ratifikace všemi členskými státy Unie. O 

dva roky později se pokusilo o znovuotevření debat o Euroústavě Německo při 

svém předsednictví. „Úsilí Německa o oživení debaty o reformě EU vyvrcholilo 

během červnového summitu Evropské rady, který proběhl ve dnech 21. až 23. 

června 2007 v Bruselu. Nejvyšší představitelé členských států Evropské unie se po 

dlouhém jednání shodli na znění dohody, na jejímž základě byl vypracován Návrh 

Smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského 

společenství, pro kterou se díky jejímu obsahu zpočátku vžil název reformní 

smlouva.“89 Za portugalského předsednictví byl ostatním členským státům Unie 

předložen výše zmíněný návrh smlouvy. Textová podoba této smlouvy byla 

podstatně stručnější než Ústava pro občany EU a jejím důležitým aspektem bylo, že 

na rozdíl od Euroústavy nenahrazovala všechny dříve vydané smlouvy, ale pouze je 

novelizovala. Tato smlouva byla, ještě za portugalského předsednictví, podepsána 

všemi členskými státy 13. prosince 2007 v Lisabonu. Kvůli místu svého podpisu se 

pro tento dokument vžil název Lisabonská smlouva. Od jejího vydání se již neužívá 

názvu Charta základních práv EU, ale hovoříme o Listině základních práv EU. 

Lisabonská smlouva má významný dopad na právní úpravu základních práv a 

svobod na území Unie. Doposud byl lidskoprávní dokument v rámci Unie, 

označovaný jako Charta základních práv EU, pouze právně nezávazným textem90. 

Lisabonská smlouva ovšem ve svém článku 1 bod 8 pozměňuje dikci článku 6 odst. 

1 Smlouvy o Evropské unii, který nyní zní: „Unie uznává práva, svobody a zásady 

obsažené v Listině základních práv EU, ze dne 7. prosince 2000, ve znění 

upraveném dne 12. prosince 2007 ve Štrasburku, jež má stejnou právní sílu jako 

Smlouvy.“91 Unie tedy zařadila Listinu mezi primární prameny evropského práva a 

platí pro ni tedy stejné aplikační mechanismy92 jako pro Smlouvy. Postavení Listiny 

v „ústavním“ právu Unie je z tohoto hlediska konstruována obdobně jako Listina 

základních práv a svobod v českém ústavním pořádku (viz. čl. 3 ve spojení s čl. 112 

                                                
89 http://www.euroskop.cz/297/sekce/jednani-o-nove-smlouve/
90 Nutno poznamenat, že četné rozsudky Evropského soudního dvora v oblasti základních práv a 
svobod se opíraly o text Charty již před Lisabonskou smlouvou. Tzn., že závaznost tohoto 
dokumentu se de facto prosazovala cestou judikatury Evropského soudního dvora.
91 Smlouva o Evropské unii ve znění Lisabonské smlouvy. čl. 6
92 Zásada aplikační přednosti a přímého účinku (viz rozsudky Evropského soudního dvora Costa vs 
NL nebo Van Gend en Loos)
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Ústavy). Musíme konstatovat, že Listina není mezinárodní smlouvou v režimu 

článku 10 české Ústavy a jako taková neprošla žádným ratifikačním procesem 

v rámci českého Parlamentu. Její navázání na českým Parlamentem ratifikovanou 

Lisabonskou smlouvu může být z pohledu ústavního práva problematické.

Listina základních práv Evropské unie obsahuje Preambuli a 54 článků, 

rozdělených do VII hlav. Mnoho odborníků považuje katalog práv obsažený 

v Listině za dosud nejrozsáhlejší v mezinárodním měřítku. Na rozdíl od 

předchozích dokumentů Listina nevychází zcela z přirozenoprávní koncepce, ale 

ideově vychází z myšlenky společně sdílených hodnot států Unie. Listina obsahuje 

jak základní a občanská práva, tak i práva hospodářská, politická a kulturní. Je 

zajímavé, že Listina jako nejnovější dokument v oblasti lidských práv reaguje na 

nové problémy světa. Proto v ní můžeme najít i ustanovení, která ošetřují například 

ochranu životního prostředí. Což je oproti starším dokumentům novinkou. Z tohoto 

pohledu se jeví jako velice pokroková česká Listina základních práv a svobod, která 

má ve svém článku 35 právo na ochranu životního prostředí zaneseno již od roku 

1991. „Velmi netradiční je rozdělení práv v Listině, resp. názvy jednotlivých hlav 

obsahujících práva. Toto členění, které nereflektuje klasické třídění práv do 

generací, neodděluje od občanských a politických práv striktně práva hospodářská, 

sociální a kulturní, je vyjádřením a hmatatelným důkazem zásady nedělitelnosti 

lidských práv.“93 Tato zásada znamená, že všechna práva jsou si rovna a nelze mezi 

nimi tvořit hierarchii. Jednotlivé hlavy nesou názvy Důstojnost, Svobody, Rovnost, 

Solidarita, Občanská práva a Soudnictví. Sedmá hlava je nazvána Všeobecná 

ustanovení.

                                                
93 ČERNÁ, D.: Opak. cit. s. 87 
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4. Vývoj ochrany lidských práv na našem území

4. 1. Ústavní listina 1920

Hned po vzniku samostatné Československé republiky došlo v listopadu 

1918 ke schválení prozatímní Ústavy, která z větší části přejala ústavní pořádky 

právě zaniklé monarchie. Prakticky okamžitě se ale začalo pracovat na vytvoření 

nové Ústavy, která by v sobě zahrnovala moderní právní trendy a jasně dala najevo, 

že nový stát se chce natrvalo zachytit v evropských strukturách. Práce na Ústavě 

byly dokončeny počátkem roku 1920 a 29. 2. 1920 byla Ústavní listina 

Československé republiky schválena Národním shromážděním.

Ústava Československé republiky vycházela hlavně ze zásad Ústavy 

Francouzské republiky, čímž bylo dáno najevo, že naši představitelé dali přednost 

parlamentnímu systému před americkým prezidentským. Ústava obsahuje 

preambuli a šest hlav tvořených 134 paragrafy. Jednotlivé hlavy nesou názvy: 

Všeobecná ustanovení, Moc zákonodárná, Složení a působnost Národního 

shromáždění a jeho obou sněmoven, Moc vládní a výkonná, Moc soudcovská, 

Práva a svobody, jakož i povinnosti občanské, Ochrana menšin národních, 

náboženských a rasových.

Jak je známé, současná Ústava značně vycházela právě z Ústavy roku 1920. 

Největší odchylky tedy nalézáme v počtu volených poslanců a senátorů94 a ve 

věkových hranicích pasivního i aktivního volebního práva95. Velkým pokrokem této 

Ústavní listiny byla záležitost lidských práv. Na počátku 20. století vyvstala 

naléhavá potřeba lidská práva chránit. Hrůzy 1. světové války přinutily světové 

mocnosti k tomu, aby ve svých hlavních právních dokumentech zachytily myšlenku 

ochrany práv. Do společnosti vyspělých států se v otázce ochrany lidských práv 

zařadila i nově vzniklá Československá republika. Jak už bylo zmíněno, 

problematika lidských práv byla zachycena přímo v Ústavní listině jako hlava 5 a 6 

                                                
94 V Ústavě 1920 je počet poslanců stanoven na 300 a počet senátorů na 150. V lučanské Ústavě je 
počet poslanců 200 a počet senátorů 81.
95 V Ústavě 1920 je věk pro aktivní volební stanoven na 21 pro Poslaneckou sněmovnu a na 26 pro 
Senát. Pro pasivní volební právo je věk stanoven na 30 pro Poslaneckou sněmovnu a 45 pro Senát. 
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tohoto dokumentu. V takovéto míře byly občanské svobody a práva zabudovány do 

ústavy státního celku vůbec poprvé96. Ústava definovala například tato práva: právo 

shromažďovací a spolkové, petiční, svoboda osobní a majetková, tisku, učení, 

svědomí a projevu mínění, povinnost branná, rovnost, listovní tajemství,  právo na 

uzavírání manželství a tvorbu rodiny. Pod ochranou podle hlavy 6 byly národnostní, 

náboženské a rasové menšiny. Je tedy zřejmé, že ochrana lidských práv byla 

Ústavní listinou Československé republiky z roku 1920 na tehdejší dobu dostatečně 

zaručena. V porovnáním se současnou Listinou základních práv a svobod, jako 

zákona 2/1993 Sb. bude velmi těžké hledat nějaké paragrafy, které by byly mezi 

sebou ve výrazném rozporu. Po prostudování obou těchto dokumentů je jasné, že 

současná Listina je jen rozšířeným podáním hlavy 5 a 6 Ústavní listiny z roku 1920. 

Navíc český ústavní řád se plně hlásí k tradici první republiky a naše nynější Ústava 

je také prakticky totožná s tehdejším ústavním pořádkem. V naší současné Listině je 

snad jen dokonaleji rozvinuta otázka ochrany lidských práv soudní mocí97.  Lidská 

práva zapracovaná do Ústavní listiny 1920 plně odpovídala potřebám tehdejšího 

státu a byla v souladu s podobnými dokumenty té doby. To, že oproti dnešní podobě 

Listiny jsou lidská práva podána zjednodušeně, je dáno tím, že následný vývoj a 

hlavně události 2. světové války upozornily na vzájemnou podmíněnost míru a 

dodržování lidských práv. Nacismus a komunismus zásady práv devalvovaly a 

proto se světové společenství rozhodlo otázku základních lidských práv razantně ve 

druhé polovině 20. století řešit (viz předchozí kapitoly). Formálně lze Ústavní 

listinu 1920 hodnotit jako dokument, který nijak neodporuje ani současné Listině 

ani mezinárodním dokumentům. Její možné nedostatky v otázkách podrobnějšího 

rozpracování jednotlivých článků o právech a svobodách byly zapříčiněny tím, že 

státy první poloviny 20. století neměly potřebu se těmito body zabývat intenzivněji.

Velkou změnu do ústavního pořádku přinesla Mnichovská dohoda z 29. -

30. 9. 1938, která znamenala konec první republiky a na šest měsíců přinesla období 

tzv. druhé republiky. V prosinci došlo k úplnému zničení ústavnosti a demokracie, 

když byl schválen ústavní zákon, jenž dával vládě právo nahradit zákony 

                                                                                                                                        
Současná Ústava má v aktivním volebním právu jednotnou hranici 18 let a pasivní volební právo je 
stanoveno na 21 pro Poslaneckou sněmovnu a 40 pro Senát.  
96 Jistým předvojem byl tzv. Základní zákon o všeobecných právech občanských pro království a 
země na říšské radě zastoupené z roku 1867
97 Hlava 5 Listiny, v ústavě z roku 1920 se otázka přístupu člověka k soudu omezila na konstatování, 
které odpovídá současnému paragrafu 38 Listiny, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému 
soudci.
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zákonnými opatřeními a prezidentovi právo vydávat dekrety se sílou ústavních 

zákonů. Definitivní rozpad pro ústavnost a republiku znamenaly dny 14. a 15. 

března 1939. Hitler přepadl okleštěnou republiku a vydal v Praze výnos č.75/1939 

Sb. o zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Ústavní pořádky přestávají platit, lidská 

práva a svobody nejsou respektovány vůbec a to už hned od čl. 1 současné Listiny -

lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Okupanty není respektováno 

ani základní právo na život, o právech na soukromí, na ochranu práv menšin ani 

nemluvě. Zatímco období první republiky lze označit z pohledu ochrany lidských 

práv jako vzorové, období Protektorátu bylo přesným opakem a z hlediska 

dodržování lidských práv je éra druhé světové války etapou vůbec nejhorší.

E. Beneš v srpnu 1944 vyhlásil obnovení ústavního pořádku, ve kterém 

definoval dobu nesvobody od 30. 9. 1938 do doby než bude určeno (4. 5. 1945). 

Všechny zákony vydané v této době byly prohlášeny za neplatné. Obnoven byl 

ústavní pořádek platný v Ústavní listině 1920, která byla doplněna o prezidentské 

dekrety. Z pohledu dnešní Listiny lze samozřejmě na Benešovy dekrety98 nahlížet 

různě. Podle tehdejších úmluv světových mocností byly naprosto v pořádku 

(dohody na Postupimské konferenci), z pohledu morálního s nimi může člověk 

nesouhlasit. Jen je nutné konstatovat, že v ohledu na naší Listinu práv a svobod jistě 

doplněná Ústava mezi lety 1945 - 1948 vykazuje značné konfliktní body (práva 

národnostních a etnických menšin, nedotknutelnost osob a jejich soukromí či 

majetku, čl. 14 odstavec 4 - občan nemůže být nucen k opuštění své vlasti).

4. 2. Ústava 9. května

Tato Ústava byla vydána jako ústavní zákon č. 150/1948 Sb., Ústava 

Československé republiky. Vycházela z prvorepublikové ústavní listiny. Byla 

schválena Ústavodárným Národním shromážděním ve Vladislavském sále 

Pražského hradu. Návrh Ústavy vypracoval poslanec Dr. Vladimír Procházka, a to 

                                                
98 Zejména Malý a Velký retribuční dekret
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ještě před tzv. Vítězným únorem. Základním rysem ústavního vývoje padesátých let 

bylo, že v tomto období vrcholícího stalinismu se skutečné ústavní poměry stále 

více a nakonec téměř kompletně odchýlily od původního znění Ústavy. Rozpor 

mezi ústavou de iure a ústavou de facto byl překonán pouze částečně, a to jen 

malým počtem ústavních zákonů. Na druhé straně se tento rozdíl naopak značně 

prohluboval, a to zejména v prováděcím zákonodárství v oblasti základních práv a 

svobod občanů (pojem lidská práva ústava neobsahovala) a protiústavními zásahy 

státní administrativy a politických orgánů. Tak se stalo, že 1. kapitola Ústavy (práva 

a povinnosti občanů) obsahující vedle osobních svobod a politických práv i práva 

sociální a kulturní nebyla sice formálně měněna a doplňována, ale fakticky 

legislativními administrativními a politickými zásahy v převážné míře změněna v 

téměř bezobsažnou deklaraci. Série zákonů fakticky zlikvidovala ústavně zaručené 

osobní svobody a politická práva občanů. Byla fakticky zrušena svoboda pohybu a 

pobytu, zrušena svoboda slova a zavedena cenzura tisku, byla zrušena svoboda 

shromažďovací.

Ústava je složena ze 178 paragrafů, rozdělených do 10 kapitol. Těmto 

kapitolám předchází Základní články Ústavy, kterých je 12 (v textu označených 

jako I. – XII.)99.  Hned první článek hovoří o Československém státě jako o Lidově 

demokratické republice, ve které je lid jediným zdrojem veškeré moci ve státě.

Zajímavostí této Ústavy je fakt, že ji tehdejší prezident Edvard Beneš odmítl 

podepsat, jelikož s ní nesouhlasil a nesouhlasil s průnikem Komunistické strany 

k moci. To  byl také jeden z důvodů, které jej vedly k abdikaci, a proto ji podle § 60 

Ústavní listiny z roku 1920 podepsal premiér Klement Gottwald.

Co se týče úpravy lidských práv, tak, jak už bylo zmíněno výše, byla 

ochrana lidských práv zakotvena v Ústavě a to hned v kapitole Práva a povinnosti 

občanů.  V prvním paragrafu se lze dočíst, že všichni občané jsou si před zákonem 

rovni a také, že muži a ženy mají stejné postavení v rodině i společnosti a stejný 

přístup ke vzdělání, povoláním, úřadům a hodnostem. V dalších paragrafech této 

kapitoly je zaručena svoboda pobytu nebo svoboda majetková. Právě svoboda 

majetková je upravena v § 9 – soukromé vlastnictví lze omezit jen zákonem, 

vyvlastnění je možné jen na základě zákona a za náhradu, není-li nebo nebude-li 

                                                
99 Jednotlivými kapitolami byly I. Práva a povinnosti občanů, II. Národní shromáždění, III. President 
republiky, IV. Vláda, V. Slovenské národní orgány, VI. Národní Výbory. VII. Soudy, VIII. 
Hospodářské zřízení, IX. Obecná ustanovení, X. Ustanovení závěrečná a přechodná.
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zákonem stanoveno, že se náhrada dávat nemá. Když tento paragraf bude 

interpretován v kontextu konfiskace majetku, bude zřejmé, že již při psaní Ústavy 

její autoři zřejmě počítali s tím, že se zabavování majetku bez náhrady dít bude. 

Také § 18 – svoboda projevu se zaručuje - je v kontextu politických procesů z 50. 

let minimálně zarážející. Základní povinnosti občana vůči státu a společnosti jsou 

uvedeny v § 30 – 34.

4. 3. Ústava 1960

Ústava byla vydána dne 11. 7. 1960 jako ústavní zákon č. 100/1960 Sb., 

Ústava Československé socialistické republiky. V případě této Ústavy se již na 

rozdíl od té předchozí plně vycházelo ze sovětské ústavněprávní teorie a 

terminologie. Ústava byla vydána proto, že se představitelé Komunistické strany 

domnívali, že v Československu již došlo k vybudování socialismu. Rozhodli se 

proto tuto skutečnost zakotvit v nové Ústavě. Základní zásady nové – socialistické –

ústavy připravil ústřední výbor Komunistické strany československé. Proto se náš 

stát v nově vzniklé Ústavě nazývá Československá socialistická republika. Ústava 

přinášela řadu změn oproti původní Ústavě 9. května. Zakotvovala například 

vedoucí úlohu KSČ a mezi základní principy sátu zařadila filozofii marxismu-

leninismu. Došlo také ke změnám ve státním znaku.100

Ústava 1960 je složena z devíti hlav: Společenské zřízení, Práva a 

povinnosti občanů, Národní shromáždění, President republiky, Vláda, Slovenská 

národní rada, Národní výbory, Soudy a prokuratura, Ustanovení obecná a 

závěrečná.

Rozpor mezi ústavou de iure a de facto101 byl menší, což bylo způsobeno 

zejména tím, že ústava obsahovala množství proklamací, ideologických termínů, 

což způsobovalo značnou svévoli ve výkladu a aplikaci ústavy. Koncepce druhé 

                                                
100 Ve znaku sice stále zůstal dvouocasý lev, ale na hlavu mu místo korunky byla usazena pěticípá 
hvězda.
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hlavy Ústavy – práva a povinnosti občanů - zaostávala svým rozsahem, obsahem i 

formou výrazně za Ústavou 9. května. Východiskem ústavní koncepce občanských 

práv, svobod a povinností bylo ústavní prohlášení, že ve společnosti pracujících, ve 

které je odstraněno vykořisťování člověka člověkem, jsou rozvoj a zájmy každého 

jejího příslušníka v souladu s rozvojem a zájmy celé společnosti (čl. 19), tedy 

svobodný vývoj každého jednotlivce je podmínkou svobodného vývoje všech, což 

je v rozporu se základní myšlenkou Marxe, jejíž koncepce byla přesně opačná. O 

politických právech a osobních svobodách pojednávalo pouhých 5 článků. Některé 

základní principy právního státu Ústava zcela ignorovala. Z článků patřících do 

druhé hlavy Ústavy je zajímavé uvést čl. 24 – Všichni občané mají právo na 

vzdělání. Tento článek je důkazem toho, že práva uvedená v Ústavě neplatila na 

všechny občany. Je známým faktem, že děti lidí, kteří se nějakým způsobem 

postavili na odpor KSČ, nemohly studovat školu, kterou chtěly. Nelze zde nezmínit 

čl. 28 – V souladu se zájmy pracujícího lidu je všem občanům zaručena svoboda 

projevu ve všech oborech života společnosti, zejména také svoboda tisku, který je 

typických příkladem toho, jak ústavodárce navenek deklaruje svobodu projevu, 

ovšem ve spojení s termínem zájem pracujícího lidu, který byl v praxi interpretován 

extenzivně a de facto byl svobodě slova na překážku. 

V roce 1968 byla přijata rozsáhlá novela Ústavy ústavním zákonem 

143/1968 Sb., který založil federativní uspořádání státu a po letech obnovil instituci 

Ústavního soudu.

4. 4. Listina základních práv a svobod

Český právní řád z hlediska právní kontinuity přebral závazky 

Československa, ČSSR102 a ČSFR plynoucí z lidskoprávních mezinárodních smluv 

                                                                                                                                        
101 Tento rozpor se nazývá rozpor mezi ústavou ve významu právním a ústavou ve významu 
politickém.
102 Změna názvu z Československé republiky na ČSSR proběhla na základě ústavního zákona 
100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky a prodělala významnou přeměnu 
ústavním zákonem o federaci č. 143/1968 Sb.
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uzavřených do roku 1993. Od 1. 1. 1993, po rozdělení federativního státu, Česká 

republika přistupuje k nově podepisovaným smlouvám jako nový subjekt 

mezinárodního práva.

Z hlediska někdejšího postavení Československa v mezinárodním 

společenství a československého vztahu k němu, je významné ustanovení § 2 

uvozovacího zákona k Listině základních práv a svobod přijaté 9. ledna 1991. 

„Stanoví se v něm, že mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních 

svobodách, Československou republikou ratifikované a vyhlášené, jsou na jejím 

území obecně závazné a mají přednost před zákonem.“103 Toto ustanovení de facto 

nadřadilo tyto lidskoprávní dokumenty celému právnímu řádu a dalo jim charakter 

jakési nadzákonnosti. Toto prošlo významnou přeměnou, tzv. „euronovelou“ 

(ústavní zákon 395/2001 Sb., kdy byl čl. 10 naší Ústavy pozměněn a rozšířen (o čl. 

10a a 10b, ve spojení s nově přidaným odstavcem 2 k prvnímu článku Ústavy) v 

tom smyslu, že pojem lidskoprávní mezinárodní smlouvy byl nahrazen 

zobecňujícím pojmem mezinárodní smlouvy, k jejíž ratifikaci dal parlament 

souhlas. Přesto v judikatuře ÚS ČR najdeme nálezy, které i přes tuto změnu 

přiznávají lidskoprávním mezinárodním smlouvám vyšší pozici v celém bloku 

mezinárodních smluv, jimiž je ČR vázána (viz čl. 1 odst. 2 Ústavy). To znamená, že 

pokud v naší Listině nejsou nějaká práva zaznamenaná, ale v některém z 

mezinárodních dokumentů ratifikovaném Českou republikou zaznamenaná jsou, 

musí být aplikovatelná správními orgány i soudy (srov. čl. 95 odst. 1 Ústavy). Při 

konkurenci mezinárodní smlouvy a zákona je upřednostněna smlouva, pokud je 

Českou republikou ratifikovaná. V článku 10 Ústavy České republiky -

„Ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních 

svobodách, jimiž je Česká republika vázána, jsou bezprostředně závazné a mají 

přednost před zákonem“104 – byla před euronovelou (viz výše) zakotvena priorita 

mezinárodních smluv o lidských právech a základních svobodách, jimiž je Česká 

republika vázána, před zákony. „Výslovné zdůraznění bezprostřední závaznosti je 

proti formulaci obsažené v § 2 ústavního zákona č. 23/1991 Sb. přínosné, neboť 

výslovně odmítá transformační koncepci mezinárodních smluv ve vztahu k 

vnitrostátnímu právnímu řádu.“105 Tím byla prolomena dlouholetá praxe českého 

                                                
103 PAVLÍČEK, V.: O české státnosti. Úvahy a polemiky o právech, svobodách a demokracii, s. 10
104 Ústava České republiky. Listina základních práv a svobod, s. 4
105 PAVLÍČEK, V.: Opak. cit. s. 55
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pojetí vztahu národního a mezinárodního právního řádu, který vycházel z tzv. 

dualistické koncepce. Ustanovení ústavního zákona 23/1993 a následná úprava čl. 

10 Ústavy otevřela cestu modernímu monistickému pojetí, byť jen pro úzký okruh 

mezinárodněprávních norem. Euronovela pak tento vývoj dokončila. Povaha 

mezinárodních smluv v českém právním řádu, z hlediska právní síly, není zcela 

zřejmá. Původně se uvažovalo o ústavní síle těchto norem, tato verze byla opuštěna 

a dnes se spíše kloníme k tomu, že mezinárodní smlouvy v režimu čl. 10 Ústavy 

mají právní sílu obdobnou jako zákony, s tím rozdílem, že případná kolize je 

privileguje. 

Odborník v oboru ústavního práva, profesor Václav Pavlíček, považuje za 

problematické, že Ústava předepisuje pro mezinárodní smlouvy v článku 39 odst. 4  

souhlas třípětinové většiny všech poslanců a třípětinové většiny přítomných 

senátorů. Tím se podle něho vytvořily větší překážky pro použití mezinárodně 

dohodnutého standardu lidských práv do českého právního řádu.

Krátce po listopadovém převratu v roce 1989 došlo mimo jiné ke změnám i 

v oblasti lidských práv. Dne 9. ledna 1991 byla přijata Listina základních práv a 

svobod jako ústavní zákon Federálního shromáždění č. 23/1991 Sb. Tento 

dokument byl 16. prosince 1992 přejat do ústavního pořádku České republiky a 

znovuvyhlášen formou usnesení České národní rady jako zákon č. 2/1993 Sb. 

(ovšem již bez uvozovacího ústavního zákona!), a stal se tak ústavním zákonem, 

tzn. typem zákona, který má nejvyšší právní sílu. Je nutné uvést, že Listina 

základních práv a svobod není součástí Ústavy ČR, ale podle čl. 3106 a zejména 

podle čl. 112107 je součástí ústavního pořádku České republiky.

Listina vycházela z mnoha mezinárodních dokumentů a úmluv zmíněných 

v předchozí kapitole. Jedním z jejích ideových základů byla Deklarace práv člověka 

a občana z roku 1789, která stojí na přirozenoprávním principu. Významným 

zdrojem přirozeného práva byl zejména racionalismus, který se promítal nejen 

v tomto dokumentu. Listina navazovala také na ideové předpoklady Ústavní listiny 

z roku 1920. V ní byla lidská práva zahrnuta přímo do textu Ústavní listiny, 

                                                
106 Článek 3 Ústavy – Součástí ústavního pořádku České republiky je Listina základních práv a 
svobod.
107 Článek 112 Ústavy – Ústavní pořádek České republiky tvoří tato Ústava. Listina základních práv 
a svobod, ústavní zákony přijaté podle této Ústavy a ústavní zákony Národního shromáždění 
Československé republiky, Federálního shromáždění Československé socialistické republiky  České 
národní rady upravující hranice České republiky  ústavní zákony České národní rady přijaté po 6. 
červnu 1992.



54

konkrétně byly lidským právům věnovány hlavy 5 a 6. Listina základních práv a 

svobod je de facto podrobným rozpracováním těchto ustanovení.

Lidská práva a svobody můžeme v Listině základních práv a svobod rozdělit 

do tří skupin:

a) práva, která nelze žádným způsobem omezit zákonem

b) práva, která lze omezit, ale pouze za určitých podmínek a jen v určitém rozsahu

c) práva, která lze uskutečňovat pouze v rámci zákonů, které práva a svobody 

provádějí. 

Listina základních práv a svobod má poměrně jednoduchou strukturu. Je 

složena z Preambule a šesti hlav, které obsahují pět skupin práv (základní práva a 

svobody, politická práva, práva etnických a národnostních menšin, hospodářská, 

sociální a kulturní práva, práva na soudní a jinou právní ochranu). V Preambuli 

Listiny je možné nalézt přihlášení se k přirozenoprávním idejím. Autoři Listiny 

chtěli deklarovat svoji snahu o povýšení ochrany lidských a občanských práv na 

evropský a potažmo i světový standard. Ústavodárci jsou si vědomi toho, že Česká 

republika v období totality v tomto ohledu mnohé zameškala. Preambule108 se opírá 

nejen o tradiční právní ideje, ale také o základní demokratické principy. Listina 

uznává neporušitelnost přirozených práv člověka, svrchovanost zákona, vyjadřuje 

vůli, aby se Česká republika zařadila mezi státy, které ctí a uznávají podobné 

hodnoty a v neposlední řadě odsuzuje dobu, kdy lidská práva byly v našem státě 

záměrně a účelově potlačovány. ,,Preambule Listiny nemá být jen proklamací, ale 

formuluje nejvýznamnější principy a zdroje základních práv a svobod jako práv 

přirozených a neporušitelných.“109 Uvedené principy mají dávné tradice a jsou 

čerpány zejména ze Všeobecné deklarace lidských práv, ale také z Mezinárodního 

paktu o občanských a politických právech a z Mezinárodního paktu o 

hospodářských, sociálních a kulturních právech. Hlava první – Obecná ustanovení 

je uvozena článkem 1 Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i právech. Tyto 

                                                
108 Federální shromáždění na základě návrhů České národní rady a Slovenské národní rady, 
uznávajíc neporušitelnost přirozených práv člověka, práv občana a svrchovanost zákona, navazujíc 
na obecně sdílené hodnoty lidství a na demokratické a samosprávné tradice našich národů, pamětlivo 
trpkých zkušeností z dob, kdy lidská práva a základní svobody byly v naší vlasti potlačovány, 
vkládajíc naděje do zabezpečení těchto práv společným úsilím všech svobodných národů, vycházejíc 
z práva českého národa a slovenského národa na sebeurčení, připomínajíc si svůj díl odpovědnosti 
vůči budoucím generacím za osud veškerého života na Zemi a vyjadřujíc vůli, aby se Česká a 
Slovenská Federativní republika důstojně zařadila mezi státy, jež tyto hodnoty ctí, usneslo se na této 
Listině základních práv a svobod.
109 PAVLÍČEK, V.: Ústava a ústavní řád České republiky. Komentář. s. 34
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principy jsou postaveny do úvodu celé Listiny proto, že se vztahují na všechna 

práva a svobody, která jsou v Listině obsažena a jsou tak jejich východiskem. 

Svoboda a rovnost jsou základním pilířem celé Listiny. Uvedené ustanovení se 

vztahuje bez výjimky na všechny lidi, ať jsou či nejsou občany České republiky. V 

samotné Listině je uvedena jen jediná povinnost – povinná školní docházka (čl. 33 

odst. 1 – Každý má právo na vzdělání. Školní docházka je povinná po dobu, kterou 

stanoví zákon.). V současné době zákon stanoví devítiletou základní školní 

docházku. Je nutné říci, že při vytváření polistopadového ústavního řádu převládaly 

koncepce liberalistické a individualistické, které odmítaly, aby v Listině byly 

obsaženy povinnosti. Přesto byla do Listiny výše zmíněná povinnost zapracována.

Základní práva a svobody (čl. 5 – 16) mají charakter tzv. negativních 

svobod, tedy svobod od omezení státní mocí nebo jinými lidmi – např. právo na 

život (čl. 6), osobní svobodu, nedotknutelnost osoby a jejího soukromí (čl. 7, 8, 9), 

lidskou důstojnost (čl. 10). Je zde zakotveno také právo na majetek (čl. 11), 

svobodu pohybu a pobytu (čl. 14) či svobodu myšlení, svědomí a náboženského 

vyznání (čl. 15). Tato základní lidská práva a svobody jsou výhradně spojeny 

s podstatou člověka a jsou tedy považována za absolutní a věčné. Z toho vyplývá 

pro občany a orgány státu nutnost toto respektovat. Provádění zákonných zásahů do 

rozsahu základních lidských práv a svobod je možné pouze při splnění podmínek 

stanovených Listinou a zákonem. „Výraz základní práva a svobody především 

vyjadřuje, že nejde o všechna práva a všechny svobody, které český (dříve 

československý) právní řád respektuje a chrání.“110 Hlava druhá je uvozena 

článkem 5 – Každý je způsobilý mít práva. Toto vyjádření Listiny se váže 

k subjektu ,,každý“ a tato způsobilost vzniká až narozením člověka111 a trvá až do 

jeho smrti. ,,Způsobilost k právům podle čl. 5 nezbytně implikuje i způsobilost 

k povinnostem. Historické důvody, které vedly ke vzniku deklarací lidských a 

občanských práv, vedly i k tomu, že se v takových dokumentech většinou mlčívá o 

povinnostech. Připomínku povinnosti však nacházíme již ve francouzské Deklaraci 

práv člověka a občana. Z hlediska teoretického jsou však pojmy právo a povinnost 

                                                
110 PAVLÍČEK V.: Ústavní právo a státověda. s. 47
111 Zde je člověk způsobilý k právům až po narození. V dědickém právu se můžeme setkat 
s případem, kdy je člověk způsobilý k právům ještě před narozením, tedy ihned po početí.
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souvztažné z nichž jeden předpokládá druhý.“112 Historickou předlohou tohoto 

článku je § 18 rakouského občanského zákoníku z roku 1811. 

Jak už bylo zmíněno výše, v článku 11 je obsaženo právo vlastnit majetek. 

Jeho úprava byla převzata z koncepce Základního zákona Spolkové republiky 

Německo a rovněž z Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod. Dalšími příklady byla rovněž Ústava ČSR z roku 1920. Ta vyjadřovala, že 

vyvlastnění je možné pouze na základě zákona a za náhradu, pokud zákon nestanoví 

jinak. Výjimky představovala především pozemková reforma, a to z důvodu 

obecného zájmu, kdy se vyvlastňovalo bez náhrady. Hromadné vyvlastnění se pak 

označuje za znárodnění.  

V čl. 11 odst. 1 se uvádí jednak, že každý má právo vlastnit majetek, že 

Vlastnictví zavazuje (odst. 3) a nebo že daně a poplatky lze ukládat jen na základě 

zákona (odst. 5). Znárodnění je pak upraveno v obecných částech mezinárodních 

smluv a paktů, čímž je předurčená následná vnitrostátní úprava. Listina se 

vyvlastnění vyjadřuje ve velmi limitovaném pojetí. V čl. 11 odst. 4 je stanoveno, že 

vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné jen ve veřejném 

zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.

V otázce tržního nájemného se poslední dobou proměnila i 

mezinárodní judikatura. Evropský soud pro lidská práva stanovil, že každý stát má 

právo regulovat nájemné, protože je zde zaručeno i právo na bydlení113. V odst. 1 je 

rovněž stanoveno, že vlastnická práva všech subjektů mají stejný zákonný obsah a 

právo na ochranu. Přesto však existují dvě skupiny věcí, které mohou být jen ve 

vlastnictví České republiky, nebo českých fyzických nebo právnických osob. Jedná 

se především o majetek nezbytný k zabezpečování potřeb celé společnosti, rozvoje 

národního hospodářství a veřejného zájmu.

Politická práva (čl. 17 – 23) mají charakter pozitivních svobod, tedy svobod 

k něčemu – např. svoboda petiční (čl. 18), shromažďovací (čl. 19), sdružovací (čl. 

20) nebo svoboda projevu (čl. 17). Politická práva dávají občanům možnost účastnit 

se veřejného politického života. Články o politických právech jsou v našem 

právním řádu prováděné zákony o právu shromažďovacím, o sdružování občanů, o 

volbách či zákony o tisku.  Zastavme se u svobody projevu jako u jedné 

                                                
112 PAVLÍČEK, V.: Opak. cit. s. 65
113 Polsko tvrdilo, že regulace ohrožuje práva vlastníků. Český Ústavní soud se spíše přiklání 
k deregulaci nájemného.
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z nejstarších ustavně garantovaných svobod. Zmínku o svobodě projevu můžeme 

nalézt již ve francouzské Deklaraci práv člověka a občana, kde je v článku X. 

uvedeno – nikdo nesmí být pronásledován za své názory a v článku XI. se píše o 

tom, že svobodné sdělování myšlenek a mínění je jedním z nejcennějších práv 

člověka. ,,Pokud jde o historický rámec ústavního zakotvení svobody projevu na 

našem území, první ústavní garance svobody projevu včetně zákazu cenzury se 

objevila v § 5 císařského patentu o základních občanských právech ze dne 4. 3. 

1849.“114 Svoboda projevu mínění byla vyjádřena také v § 117 Ústavní listiny 

Československé republiky z roku 1920. Svoboda projevu a tedy i s tím spojené 

právo na informace jsou zařazeny mezi právy politickými proto, že slouží jako 

prostředek k účasti občanů na politickém životě státu. Právo na svobodu projevu je 

zakotveno také v mezinárodních dokumentech, kterými je Česká republika podle čl. 

10 Ústavy vázána. V Mezinárodním paktu o občanských a politických právech se 

toto právo zakotvuje v článku 19, nalezneme jej také v článku 10 Evropské úmluvy 

o lidských právech. ,,Podle závěru odst. 2 je svoboda projevu nezávislá na hranicích 

státu. To znamená, že každý může podle našeho práva své projevy adresovat či 

posílat do zahraničí a konat i v zahraničí. Může je též svobodně odkudkoli ze 

zahraničí přijímat. Omezit ho v tom může náš zákon. Může ho v tom omezit nebo 

mu v tom zabránit může příslušné právo cizí.“115 Podle článku 17 Listiny je možné 

omezit zákonem svobodu projevu a také právo vyhledávat a šířit informace. Lze to 

udělat pouze v případě, že by hrozilo reálné nebezpečí ohrožení či porušení práv a 

svobod druhých lidí, nebezpečí ohrožení státu či bezpečnosti.

Čl. 21 stanoví, že občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí, a 

to buďto přímo, nebo prostřednictvím svých volených zástupců (odst. 1). Je zde 

tedy zakotvena jak přímá, tak zastupitelská demokracie. Tato účast má být za 

rovných podmínek, tedy bez jakékoliv diskriminace, což navazuje na ustanovení čl. 

1, 3 a 5 Listiny. 

Rovněž jsou zde tedy ustanoveny základní principy práva volebního – je 

třeba respektovat výsledek voleb, který zakládá legitimitu k vládě, a to na časově 

omezenou dobu. V odst. 2 čl. 21 je pak stanoveno, že volby se musí konat ve 

lhůtách nepřesahujících pravidelná volební období stanovená zákonem. To 

garantuje časovou omezenost výkonu veřejných funkcí. Volby se tedy nesmějí 

                                                
114 ZOUBEK, V.: Opak. cit. s. 313
115 PAVLÍČEK, V.: Opak. cit. s. 181
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konat po konci volebních období, ale v případě naplnění zákonem stanovených 

podmínek se mohou konat i dříve. Např. při výjimečných stavech ohrožení stavu či 

válečném stavu podle zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, není 

možné volby konat, takže se může prodloužit dosavadní volební období voleného 

orgánu, ale maximálně o 6 měsíců. 

Mezi základní přirozená práva občanů patří rovněž právo na odpor (právo na 

revoluci). To je možné použít, pokud by někdo odstraňoval základní atributy 

demokratického právního státu. Vedle toho nejstarším politickým právem je právo 

petiční, které je upraveno v čl. 16 Listiny. Znamená, že ve věcech veřejného nebo 

jiného společenského zájmu má každý právo sám nebo s jinými se obracet na státní 

orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi. Lidé se se  

svými petičními žádostmi obracejí na zákonodárný sbor, tedy u nás na Parlament a 

regionální zastupitelské sbory (krajská a obecní zastupitelstva). Pod pojem petiční 

právo nelze zahrnovat individuální stížnosti, protože zde absentuje prvek obecného 

(veřejného) zájmu. Původní výklad byl takový, že se jedná pouze o veřejný projev, 

na který státní orgán nemusí reagovat. Ústavní soud ale toto změnil a dnes již musí 

být o každé petici jednáno (to pochopitelně neznamená, že by jí muselo být vždy 

vyhověno). 

Právo svobodně se sdružovat je vyjádřeno v čl. 20 Listiny. Je konformní 

s judikaturou evropských soudů. Je zde zakotveno jednak obecné sdružovací právo, 

které je realizováno účastenstvím v různých spolcích a hnutích, a pak také právo 

sdružovat se do politických stran a hnutí, které mají za cíl boj o politickou moc, aby 

se jejich členové mohli ucházet o správu věcí veřejných. Základním charakterem 

výše zmíněných subjektů je jejich nezávislost na státní moci. Toto oddělení se 

zdůrazňuje především u politických stran a hnutí, aby se zabránilo tomu, že opět 

vznikne nějaká státo-strana, která bude zneužívat své dominantní postavení 

v totalitním systému. 

Práva etnických a národnostních menšin (čl. 24 – 25) dávají právo na 

vzdělání v mateřském jazyce, právo užívat jazyka v úředním styku, sdružovat se v 

národnostních sdruženích a skupinách. Jsou to práva, která náleží občanům České 

republiky, kteří tvoří národnostní a etnické menšiny. Listina ale neuvádí, o jaké 

konkrétní menšiny a etnické skupiny se jedná. Lze tedy dovodit, že Listina přiznává 

tato práva všem menšinám a etnickým skupinám, které žijí na území České 

republiky. Pouze ve dvou článcích je stanoveno především to, že příslušnost ke 
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kterékoli národnostní nebo etnické menšině nesmí být nikomu na újmu (čl. 24) a že 

občanům tvořícím národnostní nebo etnické menšiny se zaručuje všestranný rozvoj, 

zejména právo společně s jinými příslušníky menšiny rozvíjet vlastní kulturu, právo 

rozšiřovat a přijímat informace v jejich mateřském jazyku a sdružovat se v 

národnostních sdruženích (čl. 25 odst. 1). Příslušníkům takovýchto menšin je 

zaručeno rovněž právo na vzdělání ve vlastním jazyce, právo užívat jejich jazyka 

v úředním styku a právo účasti na řešení věcí, které se jich týkají. Příslušnost116

k národnostní menšině je dána svobodnou volbou konkrétního člověka. 

Pro otázku národnostních menšin je klíčový zákon č. 273/2001 Sb., o 

právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů. Zatímco 

tradiční menšiny žijí dlouhodobě na území daného státu, tak u novodobých 

národnostních menšin toto neplatí. Zmíněný zákon v preambuli definuje menšinu 

jako společenství občanů České republiky žijících na území ČR, kteří se odlišují 

etnicky, kulturně, jazykem apod., mají sami vůli být menšinou a rozvíjejí svoji 

historicky utvořenou kulturu117. 

Rada vlády pro národnostní menšiny je obdobou orgánů na úrovni 

samosprávy. Je vytvořena podle ust. § 8 až 11 zákona č. 273/2001 Sb. Menšiny mají 

právo na vzdělání ve svém jazyce, v procesním řízení pak mají možnost sledovat 

řízení v jazyce, kterému rozumí. Zisk státního občanství ČR je ale podmíněn 

znalostí českého jazyka. Každý má rovněž právo na jméno a příjmení ve svém 

jazyce, stejně jako je za splnění zákonných podmínek zaručeno právo na 

vícejazyčná označení (např. ulic, budov atd.). Tradiční menšiny v ČR jsou polská, 

německá, řecká, romská a židovská. Naopak nové menšiny k nám přicházejí 

především z východoevropských, příp. z islámských zemí. Je také patrný vliv 

Evropské unie, která se snaží o vyrovnávání a stírání národnostních příslušností.

Hospodářská, sociální a kulturní práva (čl. 26 – 35) mají charakter práv 

pozitivních, tedy práv poskytovaných více či méně státem. Proto jsou někdy velmi 

obtížně vymahatelná, např. právo na ochranu zdraví, na hmotné zabezpečení ve 

stáří, na vzdělání, právo na svobodnou volbu povolání a podobně. ,,Komplex práv 

hlavy čtvrté Listiny vyžaduje určitá plnění ze strany státu a závisí tedy na 

                                                
116 Příslušníkům menšin náleží jak individuální, tak kolektivní práva. Příslušnost k národnostní 
menšině se při sčítání lidu nezjišťuje. Proto není přesně známo, kdo ke které národnostní menšině 
patří. 
117 Romové se hlásí k české či slovenské národnosti, ale přitom sami sebe považují za menšinu, 
protože požadují tomu příslušná práva. Odvolávají se přitom na svou etnicitu.
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faktických možnostech státní politiky na poli hospodářském, sociálním a kulturním. 

Proto jsou do jisté míry diskutabilní ve své právní povaze (reálnosti) a 

vynutitelnosti.“118 Zajímavostí v této kategorii práv je článek 35 – Každý má právo 

na příznivé životní prostředí. Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu 

životního prostředí a přírodních zdrojů. Tento článek Listiny by se dal společně 

s článkem 7 Ústavy119 zařadit do komplexu tzv. ekologických práv, která v dnešní 

době stále více nabývají na významu. Nedá se předpokládat, že by se kvůli 

zdůraznění těchto práv zasahovalo do Ústavy či Listiny, ale práva podobného 

,,ekologického typu“ jsou stále častěji prosazována pomocí klasického 

zákonodárství120. Podobný odkaz můžeme najít také v preambuli Listiny, kde je 

připomínáno, že společnost přebírá svůj díl odpovědnosti vůči budoucím generacím 

za osud veškerého lidstva na Zemi. V článku 33 odst. 1 najdeme také jedinou 

povinnost, kterou stanoví Listina – každý má právo na vzdělání. Školní docházka je 

povinná po dobu, kterou stanoví zákon. Právě druhá věta tohoto odstavce se 

absolutně vymyká koncepci Listiny. Cílem této odchylky je zajištění alespoň určité 

úrovně gramotnosti v České republice121. Při tvorbě čtvrté hlavy Listiny hledali 

bezesporu její autoři inspiraci v řadě evropských dokumentů. Za zmínku jistě stojí 

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Evropská 

sociální charta Rady Evropy či Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 111/1958, 

o diskriminaci v zaměstnání a povolání.

Práva na soudní a jinou právní ochranu najdeme v článcích 36 – 40 Listiny. 

Tyto články rozpracovávají jedno ze základních lidských práv – právo na 

spravedlivý proces (fair trail) ve významu, který mu dává čl. 6 Evropské úmluvy. 

„V současném integračním evropském procesu nabývají základní justiční a procesní 

principy mimořádného významu. Ten je dán tím, že přibližování právních úprav 

evropských států v oblasti justice nejde cestou unifikace práva nýbrž spíše cestou 

sbližování principů, na nichž je fungování justice založeno.“122 Mezi základní 

                                                
118 ZOUBEK, V.: Opak. cit. s. 349
119 Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství.
120 Problematika životního prostředí je podrobněji upravena v zákoně č. 17/1992 Sb., který přesně 
stanoví, čím se rozumí životní prostředí a také zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o 
životním prostředí.
121 Na našem území má vzdělání dlouhou historickou tradici. Již za Karla IV. zde byly hojně 
zakládány školy, na tato opatření navázala Marie Terezie zavedením povinné školní docházky. 
Ústavní listina z roku 1920 vyjádřila touhu po vzdělaném národě již ve své preambuli a v §119 a § 
120. Ústava z 9. května zakotvila právo na vzdělání v paragrafech 12 až 14 a Ústava 1960 věnuje 
vzdělání článek 24.
122  WINTEROVÁ, A.: Civilní právo procesní. s. 63
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principy práva na spravedlivý proces můžeme zařadit nezávislost a nestrannost 

soudů a soudců (srov. čl. 36 odst. 1 Listiny), princip zákonného a zákonného soudce 

(srov. čl. 38 odst. 1 Listiny) a další. Tato práva jsou prodloužením zásad právního 

státu do soudní oblasti, např. právo na právní pomoc v řízení před soudy, na 

odepření výpovědi, právo domáhat se práv u nezávislého a nestranného soudu. Tato 

práva jsou zakotvena v páté hlavě Listiny. Podobná ustanovení jsou k nalezení také 

v článcích 81 a 82 Ústavy. Dochází zde k modifikaci právního řádu směrem 

k chápání právního státu v procesním aspektu soudního pátrání po spravedlnosti. 

Dominantní postavení má nejen v naší Listině právo na spravedlivý proces. 

V článku 36 odst. 1 se stanoví, že každý se může domáhat stanoveným způsobem 

svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u 

jiného orgánu. Právo na soudní ochranu a spravedlivý proces patří k základním 

rysům každého právního státu. Je také stanoveno, že pouze soud může rozhodnout o 

vině a trestu. Důležitou součástí právní ochrany v České republice je, že právo na 

soudní ochranu přísluší v České republice každému, bez ohledu na to, zda dotyčný 

je či není občanem ČR. 123

                                                
123 Detailnější rozbor Listiny základních práv a svobod je k nalezení v DAVID, R.: Ústava České 
republiky. Listina základních práv a svobod., ZOUBEK, V.: Lidská práva – globalizace –
bezpečnost., PAVLÍČEK, V.: Ústava a ústavní řád České republiky. Komentář.
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5. Kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv

Každý má dle Listiny základních práv a svobod právo na soudní a jinou 

právní ochranu, a to zejména v případě, že nebudou uznávána a dodržována jeho 

práva, stanovená Listinou základních práv a svobod. U ústavněprávní regulace 

lidských práv jde především o to, aby člověk měl jistotu těchto práv a měl zaručenu 

ochranu proti zneužívání pravomoci různými orgány státu. „Teorie právního státu 

nabízí jako záruku takovou organizaci státu, ve které je nezávislá soudní moc 

povolána poskytovat všestrannou ochranu těmto základním právům také v případě 

jejich porušování státními orgány. Garancí má být především ústavní soudnictví, 

jehož posláním je v prvé řadě zkoumat, jestli zákony nezužují či neanulují lidská 

práva v rozporu s ústavou.“124 Úlohou ústavního soudnictví je tedy zkoumat, zda 

zákony, které jsou v rozporu s ústavním pořádkem, nezužují nebo neanulují 

zaručená lidská práva.

Kontrolní mechanismus sledující dodržování ustanovení je v každém 

dokumentu náležitě vymezen. Kromě něho však ještě funguje mimosmluvní 

kontrolní mechanismus v rámci OSN. V roce 1946 byla zřízena Komise pro lidská 

práva, ve které zasedají zástupci států. Počet zástupců je přímo úměrný 

demografickému125 rozložení jednotlivých států. Tato Komise byla v roce 2006 

nahrazena Radou OSN pro lidská práva, která funguje jako pomocný orgán Valného 

shromáždění OSN. Rada sestává ze 47 členů, kteří jsou voleni na tři roky opět podle 

demografického rozložení. Pokud v členském státě dojde k systematickému 

porušování lidských práv, může takovému státu hrozit sankce v podobě pozastavení 

jeho členských práv v Radě pro lidská práva.

Na OSN a její organy zabývající se ochranou a dodržováním lidských práv 

se obrací se svými stížnostmi na porušování lidských práv velké množství 

jednotlivců, skupin obyvatel i nevládních organizací. Odborníci na mezinárodní 

právo se shodují v tom, že Komise pro lidská práva nebyla po svém vytvoření 

kompetentní k řešení a posuzování těchto stížností. Bylo proto nutné nějakým 

způsobem upravit její kompetence, aby se přijatými stížnostmi mohla zabývat a 

                                                
124 BOGUSZAK, J.: Teorie práva, s. 230
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případně je i řešit. ,,Teprve po dlouhé době se prosadily zásadní změny, které 

přinesly dvě rezoluce ECOSOC č. 1235 z 6. 6. 1967 a č. 1503 z 27. 5. 1970. 

Zatímco prvá z rezolucí dala Komisi pro lidská práva (...) příslušnost zabývat se 

situacemi systematického porušování lidských práv, jako politikou apartheidu a 

rasové diskriminace, rezoluce 1503 jim umožnila posuzovat všechna sdělení 

adresovaná OSN, která mohou odhalit existenci hrubých a systematických 

porušování lidských práv a základních svobod, o nichž jsou hodnověrné důkazy.“126

Je nutné říci, že Komise pro lidská práva a potažmo i Valné shromáždění OSN 

mohou pouze konstatovat, že k porušení práva došlo a příslušnou vládu napomenout 

za neplnění jejích závazků.

Kontrolní mechanismy nefungují pouze v rámci OSN, ale zajišťují 

vymahatelnost lidských práv zejména na regionální úrovni. V Evropě je první 

kontrolní mechanismus uveden v Evropské úmluvě o lidských právech z roku 1950, 

o které tato práce pojednává v jedné z předešlých kapitol. Na americkém kontinentě 

došlo k vydání podobného dokumentu až v roce 1969. Americká úmluva o lidských 

právech v mnohém, kontrolní mechanismus nevyjímaje, navazuje právě na 

Evropskou úmluvu o lidských právech. Hlavním dozorovým instrumentem 

Evropské úmluvy je Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. A právě díky 

existenci Evropského soudu je Evropská úmluva považována mnohými odborníky 

za přelomový dokument. Evropskému soudu je Úmluvou přiznána rozhodovací 

pravomoc, čímž se tento instrument liší od ostatních, jejichž pravomoc byla pouze 

konstatující, že k nějakému porušení došlo. Evropská úmluva zakládá nejvyspělejší, 

nejpropracovanější a nejefektivnější kontrolní mechanismus v oblasti 

mezinárodněprávní ochrany lidských práv. „Zatímco ve většině instrumentů 

mezinárodního práva převládá materiální úprava, větší část ustanovení Evropské 

úmluvy má procesní charakter a upravuje fungování štrasburského systému, který je 

nyní, jako jediný mezi regionálními i univerzálními systémy ochrany lidských práv, 

plně judiciální.“127 Celý systém fungování Evropského soudu je příkladnou 

inspirací pro další regiony.

Jednotlivé státy se rovněž liší podle míry své vůle, kterou vynakládají na 

přistupování ke smlouvám o lidských právech a jejich plnění. Krajní skupiny států 

                                                                                                                                        
125 Poměr podle počtu obyvatel.
126 ČEPELKA, Č.: Opak. cit. s. 420
127 ČERNÁ, D.: Opak. cit. s. 65
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tvoří ty, které nepřistupují k téměř žádné smlouvě (např. Bělorusko), zatímco jiné 

státy přistupují téměř ke každé smlouvě (např. ČR), i když pak mnohdy jejich 

ustanovení nedodržují. Typickým příkladem je diskriminace na základě pohlaví. 

Existují ale typy států, které sice k žádné smlouvě formálně nepřistupují, ale její 

ustanovení přesto dodržují. Takovým státem je například Švýcarsko. Kontrolu 

dodržování závazků vyplývajících z lidsko-právních smluv vykonávají příslušné 

mezinárodní organizace.

5. 1. Soudy v ČR

Základním speciálním zákonem pro organizaci a činnost soudnictví128 je 

zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, který upravuje hlavní zásady činnosti 

soudů, soustavy soudů, organizace a činnosti jednotlivých článků soustavy soudů, 

ustanovování soudců a přísedících, jejich právního postavení, a také státní správy 

soudů. Soudy jsou dle čl. 90 Ústavy povolány k poskytování ochrany právům a k 

rozhodování o vině a trestu za trestné činy. Pokud si občan myslí, že byla porušena 

jeho práva, může se jich podle čl. 36 odst. 1 Listiny zákonem stanoveným 

způsobem domáhat u nezávislého soudu. ,,Právo na soudní ochranu patří 

k základním právům a jako takové je také vyjádřeno v mezinárodních dokumentech, 

které jsou jim věnovány.“129 Soustava obecných soudů v České republice je 

čtyřčlánková. Tvoří ji okresní soudy, krajské soudy, vrchní soudy a Nejvyšší soud. 

Soustava obecných soudů v České republice je v současné době dvoustupňová, to 

znamená, že proti rozhodnutí soudu prvního stupně je přípustný jeden řádný 

opravný prostředek.

                                                
128 Obecně je soudnictví upraveno v Ústavě, která je jeho faktickým základem
129 WINTEROVÁ, A.: Opak. cit. s. 18
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5. 2. Ústavní soud v ČR

Ústavní soud je soudním orgánem pro ochranu ústavnosti. Jedná se o 

specializovaný autonomní státní orgán, který není součástí soustavy obecných 

soudů. Rozhoduje mimo jiné o „ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí a 

jinému zásahu orgánů veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a 

svobod“130, o „opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí mezinárodního 

soudu, které je pro Českou republiku závazné, pokud je nelze provést jinak“131 a 

dále „o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu 

s ústavním pořádkem nebo jiných právních předpisů nebo jejich jednotlivých 

ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem nebo zákonem.“132

Obrácení se na Ústavní soud je poslední možností, jak se domáhat ochrany 

lidských práv. Ustanovení § 72 odst. 1 zákona o Ústavním soudu stanoví, kdo je 

oprávněn podat ústavní stížnost. Podle tohoto ustanovení je ústavní stížnost 

oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, která tvrdí, že „pravomocným 

rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem 

orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručené 

ústavním pořádkem.“133 Ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů od doručení 

rozhodnutí o posledním řádném procesním prostředku, který zákon poskytuje. Tato 

lhůta je propadná a nelze ji proto ani prodloužit ani prominout. Stěžovatel musí v 

ústavní stížnosti uvést, jaké základní právo bylo porušeno, který orgán veřejné moci 

a jakým rozhodnutím tak učinil a v čem porušení základního práva nebo svobody 

spočívalo. Ústavní soud není soudem nadřízeným obecným soudům, není soudem 

poslední instance a přezkoumává pouze ústavnost, tedy konformitu právního řádu a 

individuálních právních aktů s ústavním pořádkem. Občan smí podat ústavní 

stížnost teprve tehdy, jestliže již vyčerpal všechny procesní prostředky, které mu 

zákon k ochraně práva poskytuje. Pokud by ústavní stížnost podal dříve, ústavní 

soud ji odmítne.

                                                
130 Ústava České republiky, čl. 87 odst. 1 písm. d)
131 Tamtéž. odst. 1 písm. i)
132 Tamtéž. odst. 1 písm. a) a písm. b)
133 Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu
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Soud je tvořen patnácti soudci, kteří rozhodují v tříčlenných senátech nebo v 

plénu. Soudci Ústavního soudu jsou jmenováni prezidentem republiky na dobu 

deseti let, pokud jsou volitelní do Senátu, mají vysokoškolské právnické vzdělání a 

minimální desetiletou praxi v právnickém povolání134. Sídlem Ústavního soudu 

České republiky je Brno.

5. 3. Evropský soud pro lidská práva

Evropský soud pro lidská práva je mezinárodním soudním dvorem, který 

sídlí ve Štrasburku. Má stejný počet soudců, jako je členských států Rady Evropy a 

funkční období soudců je šest let (čl. 23, odst. 1 Úmluvy). Funkční období je také 

ukončeno dosažením věku 70 let (čl. 23, odst. 6 Úmluvy). V plénu zasedají soudci 

pouze ve výjimečných situacích, jako je přijímání jednacího řádu nebo ustavení 

senátů. ,,Soud zasedá ve výborech složených se tří soudců, v senátech složených ze 

sedmi soudců a ve velkém senátu složeném ze 17 soudců.“135 Soudci rozhodují na 

základě svého svědomí a vědomí, nepodléhají svým mateřským státům. Chrání 

lidská práva všech obyvatel Evropy. Kontrolují dodržování a aplikaci Evropské 

úmluvy o lidských právech, což je dokument, který podepsaly všechny členské 

státy. Rozsudek tohoto soudu je pro státy závazný a ty se jím musí řídit.

Podmínkou pro podání žaloby je vyčerpání všech vnitrostátních opravných 

prostředků. V České republice jsou to všechny řádné odvolací soudní instance a 

Ústavní soud ČR. Dále musí být doloženo ustanovení Evropské úmluvy o lidských 

právech, které bylo činností státu porušeno. Podání musí být učiněno do půl roku po 

rozhodnutí nejvyšší soudní instance státu, který je žalován.

Pokud jednotlivec, skupina osob či nevládní organizace (čl. 34 Úmluvy) 

splní všechny zákonné podmínky a rozhodne se podat stížnost na nedodržování či 

porušení jeho základních lidských a občanských práv a svobod v jeho domovském 

státě k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku, soud bude nejprve 

                                                
134 Ústava České republiky, čl. 84
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rozhodovat o oprávněnosti a přijatelnosti takového podání136. Pokud je žádost 

uznána jako oprávněná, pokusí se Soud vyřešit spor smírčí cestou. Jestliže ani tento 

způsob nevede k vyřešení sporu, Soud provede posouzení věci a rozhodne, jestli  

skutečně došlo ze strany daného státu k porušení závazků stanovených Úmluvou. 

Může ale nastat situace popsaná v článku 37 Úmluvy – Soud může v jakékoli fázi 

procesu stížnost vyškrtnout z dalšího projednávání, pokud okolnosti umožňují 

dospět k závěru že:

a) stěžovatel již nemíní trvat na své stížnosti

b) věc byla již vyřešena

c) pro jakýkoliv Soudem zjištěný důvod již není opodstatněné pokračovat v jejím 

projednávání

Pokud nedojde k situaci, již popisuje článek 37, a Soud uzná, že skutečně došlo 

k porušení závazků daných Úmluvou, vydá Soud rozsudek. ,,Jestliže Soud 

konstatuje porušení a vnitrostátní právo zúčastněného státu umožňuje pouze 

částečné odstranění důsledků tohoto porušení, Soud přizná podle článku 41 

v případě potřeby poškozené straně spravedlivé zadostiučinění (ve formě finanční 

kompenzace).“137 Článek 43 garantuje, že každá zúčastněná strana může podat 

žádost o postoupení věci k velkému senátu, ale musí tak učinit do tří měsíců od data 

rozsudku vydaného tříčlenným senátem. Pokud velký senát věc přijme, jeho 

rozsudek je podle článku 44 konečný a vždy je zveřejněn.

Konečný rozsudek je podle článku 46 závazný a na jeho výkon dohlíží 

Výbor ministrů. Výbor v určitém intervalu vyzve příslušný stát, aby prokázal 

provedení opatření vedoucích k vyřešení daného problému. Krajní sankcí, která se 

používá při mimořádně závažné situaci, je vyloučení státu z Rady Evropy. 

Rozsudky vydané Evropským soudem jsou řazeny do kategorie deklaratorních 

rozsudků, tedy takových, jejichž způsob výkonu záleží čistě na daném státě, zda 

k případu přistoupí individuálně nebo jej zapracuje do svého právního řádu a dá mu 

tak obecnou povahu.

                                                                                                                                        
135 ŠTURMA, P.: Opak. cit. s. 26
136 Přijatelnost podání je detailně popsána v článku 35 Úmluvy a je podmíněna vyčerpáním všech 
vnitrostátních prostředků právní ochrany a také dodržením šestiměsíční lhůty od posledního 
konečného rozhodnutí na vnitrostátní úrovni. Dále musí být ze stížnosti jasně patrné, kdo je jejím 
autorem a nesmí to být stížnost na věc, která již dříve byla Evropským soudem projednána nebo byla 
projednávaná v jiné instituci, zabývající se kontrolou dodržování lidských práv.
137 ŠTURMA, P.: Opak. cit. s. 26
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6. Současné problémy České republiky s lidskými 

právy

V současné době se čím dál více objevují stížnosti na případy, kdy jsou 

lidská práva ať už domněle nebo skutečně porušována. Uplynuly tři roky od doby, 

kdy média frekventovaně informovala o pochodu neonacistů Prahou proti účasti 

České republiky ve válce v Iráku. V tom by zase tak veliký problém nebyl, akce 

byla ohlášená, jenže tento pochod se konal zrovna v den 69. výročí tzv. Křišťálové 

noci a neonacisté chtěli vést pochod po pražském Židovském městě. Křišťálová noc 

je označení pro protižidovský pogrom, který se odehrál v Německu, Rakousku a 

Sudetech v noci z 9. na 10. listopadu 1938. „Jednotky SA a členové NSDAP 

zapalovali synagogy, demolovali židovské domy a obchody, týrali a vraždili

židovské obyvatele. Během Křišťálové noci bylo zabito okolo 91 Židů. Po 

Křišťálové noci bylo okolo 30 000 Židů zatčeno a deportováno do koncentračních 

táborů.“138

Většině lidí bylo jasné, že neonacisté z Čech, Německa a Polska nepřijeli do 

Prahy jen klidně demonstrovat proti irácké válce, ale že tato akce měla úplně jiný 

podtext. Proti pochodu se jako první postavili lidé z Židovské komunity, což bylo 

vcelku pochopitelné, a žádali po Magistrátu hlavního města Prahy, aby pochod 

zakázal alespoň následně, když tak neučinil již při jeho ohlášení. Vzápětí se ozvali 

ochránci lidských práv, že lidé mají právo svobodně se shromažďovat a rozpoutala 

se debata o to, kdo je v právu a zda pochod zakázat či nikoli. V tuto chvíli dochází 

ke střetu dvou základních ústavních principů. Proti sobě stojí princip 

nezměnitelnosti demokratického právního státu a princip svobody slova a myšlení. 

Státní orgány se tak dostávají do situace, kdy mohou být za každé své rozhodnutí 

soudně napadeny. Správní orgán, který je oprávněn vydat zákaz pochodu či 

obdobných shromáždění, musí na základě zásady proporcionality důsledně zvážit 

své rozhodnutí, neboť mu hrozí soudní žaloby. Státní orgány by měly rozhodnutí o 

zákazu vydat teprve tehdy, pokud pravděpodobnost excesů je maximálně vysoká. 

Institut zákazu musí být využit také ve chvíli, kdy je evidentní, že oznámený důvod 

                                                
138 HARENBERG, B., Opak. cit. s. 931
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shromáždění není pravdivý. Proto měl být výše zmíněný pochod pravicových 

extremistů pražským Židovským městem zakázán. Toto tvrzení je opřeno o 

rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. listopadu 2007, č. j. 8 As 51/2007-

67: „Chce-li ovšem správní orgán zakázat shromáždění proto, že podle jeho názoru 

svolavatel zastírá oznámeným nezávadným účelem skutečný závadný účel 

shromáždění, musí takový závěr prokázat a nese v tomto směru důkazní břemeno... 

Má-li správní orgán pochybnosti o oznámeném účelu shromáždění, aniž by byl 

schopen prokázat důvodnost těchto pochybností, nezbude mu než je zohlednit pouze 

v připravenosti rozpustit shromáždění, odchýlí-li se od formálně deklarovaného 

účelu.“ Nejvyšší správní soud v této souvislosti dodává, že pokud se sejde více 

informací dokazujících závadný účel shromáždění, může správní orgán bez obav 

takové shromáždění zakázat. Za takové informace považuje extremistickou 

minulost svolavatelů, datum a místo konání shromáždění.

V Listině základních práv a svobod je v čl. 19 odst. 1 uvedeno, že „právo 

pokojně se shromažďovat je zaručeno,“139 ale trestní zákon140 zakazuje jakékoliv 

hanobení národa, rasy a přesvědčení a tamtéž141 je zakázána podpora a propagace 

hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka. Nejúplnější úpravu této otázky 

lze nalézt v zákoně č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím142.  Zdá se, že se jedná 

o neřešitelný problém. Zástupci neonacistů budou vždy tvrdit, že oni žádné hnutí 

nepropagují, vždy si najdou jiné odůvodnění svého pochodu. Pokud se jim město 

pokusí pochod zastavit, obrátí se na soud a ten jejich stížnost zřejmě nezamítne. 

Říká, že na to nemá potřebné zákony. Ve skutečnosti je to ale spíše důsledek jakési 

formální „fachidiocie“, která v rozhodování příslušných orgánů převládá a příliš 

zdůrazňovaný ius positivistický přístup. Výsledek je potom takový, že pochodující 

neonacisté se stejně bez rasistických gest a výkřiků neobejdou, takže je policie 

pozatýká a obviní z porušování výše uvedených paragrafů trestního zákoníku a –

v případě „odvážného“ obecního úřadu, v jehož obvodu se shromáždění (pochod) 

                                                
139 Listina základních práv a svobod, čl. 19 odst. 1
140 § 355 zákona č. 40/2009 Sb.
141 § 403 zákona č. 40/2009 Sb.
142 Zejména § 10 odst. 1 písm. a)  o zákazu shromažďování definuje situace, kdy je úřad oprávněn 
shromáždění zakázat. „Pochod je možné zakázat zejména pokud by při něm došlo k rozněcování 
nenávisti a nesnášenlivosti z důvodu náboženského vyznání, politického smýšlení, sociálního 
postavení nebo jiné rasy.“
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koná – ještě předtím dojde k pokynu k rozpuštění shromáždění právě ve smyslu 

ustanovení § 12 odst. 5 zák. č. 84/1990 Sb.143

V posledních letech vrůstají tendence snahy o zastřešení činnosti 

neonacistických organizací na základě určitých legálních platforem, kterou může 

nabízet například politická strana nebo hnutí. Tuto skutečnost bylo možné 

pozorovat v poslední době při procesu týkajícím se návrhu na rozpuštění Dělnické 

strany, který se konal před Nejvyšším správním soudem. Soud judikoval personální 

propojenost a koordinaci aktivit neonacistické scény s registrovanou politickou 

stranou, což mělo za následek, že soud vyhověl návrhu žalobce – Vlády ČR – a 

stranu rozpustil144. Je také pravdou, že ačkoliv neonacisté neustále zvyšují frekvenci 

svých demonstrací a shromáždění, aby mohli svoje myšlenky propagovat, četnost 

výskytu zakázaných symbolů a hesel se snižuje. Extremisté si dávají pozor, aby 

nedocházelo k flagrantnímu porušování právního řádu České republiky. I přesto se 

ale takovéto pochody neobejdou bez excesů a několik extremistů bývá zpravidla 

zatčeno.

V České republice stále nedošlo k exemplárnímu potrestání lidí, kteří patří 

k příslušníkům extrémní pravice a dopouští se trestné činnosti. Je možné se setkat i 

s názory, že exemplární trestání není efektivním způsobem řešení narůstajícího 

extremismu. Aktuální proces s muži obviněnými ze žhářského útoku na romskou 

rodinu ve Vítkově může naznačit, jakým směrem se soudy v této otázce vydají.

Česká republika stále bojuje s problémem, že demokracie je nejliberálnější 

formou vlády. Ale i v té „nejdemokratičtější demokracii“ je nutné stanovit hranice, 

které nelze překročit a důsledně je vynucovat. 

Extremismus není jediným problémem v oblasti lidských práv, s nímž se 

musí Česká republika vyrovnávat. V reportech o stavu demokracie ve světě byla 

Česká republika opakovaně Spojenými státy označena jako země, ve které dochází 

k diskriminačním přístupům vůči Romům. Diskriminační praktiky jsou nejvíce 

patrné v přístupu k zaměstnání a bydlení. Zpráva o stavu lidských práv v České 

republice v roce 2008 uvádí případ, kdy po povodních v roce 1997 docházelo 

k diskriminaci romských rodin při přidělování bytových náhrad statutárním městem 

                                                
143 „Shromáždění, které bylo oznámeno a nebylo zakázáno, může být způsobem uvedeným v odstavci 
1 rozpuštěno, jestliže se podstatně odchýlilo od oznámeného účelu takovým způsobem, že v průběhu 
shromáždění nastaly okolnosti, které by odůvodnily jeho zákaz podle § 10 odst. 1.“
144 Tento proces stále není ukončen. Dělnická strana zvažuje podání ústavní stížnosti k Ústavnímu 
soudu ČR v režimu § 73 a násl. zákona č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu 
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Ostrava. Stejný text hovoří také o inzerátech realitních kanceláří, ve kterých 

výslovně stojí, že inzerent zásadně odmítá cizí národnost. Mediálně známým 

případem je i nucená sterilizace Romek, kdy po dvou porodech byly romským

ženám podvázány vejcovody, aby již nemohlo dojít k dalšímu otěhotnění. Případ je 

o to závažnější, že lékaři dali ženám podepsat souhlas s provedením zákroku a 

spoléhali při tom na to, že nevzdělané a mnohdy negramotné Romky nebudou textu 

rozumět. Česká republika je také kritizována za zřizování speciálních tříd a škol 

pouze pro Romy. Stát tím vědomě brání integraci romských dětí do majoritní 

společnosti. Romské děti potom nemají možnost srovnávat se s ostatními vrstevníky 

a nemají tak žádné pozitivní vzory, jak ke vzdělávání přistupovat.

V České republice však nedochází pouze k diskriminaci na základě rasy. 

Zejména v přístupu k zaměstnání jsou diskriminovány matky s malými dětmi –

ženy po mateřské dovolené a lidé v předdůchodovém věku.

S rozvíjející se technologií dochází k problémům s lidskými právy také 

v této oblasti. Existuje zde reálné nebezpečí, že by v této souvislosti mohlo dojít 

k porušení čl. 7 odst. 1 a především čl. 10 odst. 3 Listiny. Tento problém se týká 

zejména kamerových systémů. Mnoho lidí mělo obavy, že instalované kamerové 

systémy by mohly být zneužity a jejich záznam by mohl sloužit například 

k vydírání. Kamerové systémy by proto měly na podnět Rady vlády pro lidská 

práva být soukromými osobami provozovány pouze za účelem sledování ochrany 

majetku a blízkých a veřejnému orgánu by pak mělo být umožněno pořizovat 

záznam pouze ve veřejném zájmu a k pouze zákonem definovanému účelu.

Po 11. září 2001145 přistoupily mnohé státy včetně České republiky 

k razantním bezpečnostním opatřením. Jedním z nich byl požadavek USA na 

letecké společnosti, které zajišťují spojení do nebo ze Spojených států, aby online 

zasílaly jmenné evidence cestujících přímo americkým bezpečnostním úřadům. 

Tento požadavek se týkal také letecké společnosti ČSA, která zajišťovala

pravidelnou linku mezi ČR a USA. Po složitých jednáních předložila EU návrh 

dohody mezi ní a USA. V ČR se k návrhu dohody vyjádřil Úřad na ochranu 

osobních údajů. ,,Podle něho návrh přináší zhoršení úrovně ochrany osobních údajů 

proti předchozím dohodám, úřady USA získávají libovolný přístup k osobním a 

citlivým údajům milionů občanů bez toho, že by zaručovaly elementární práva, 

                                                
145 Teroristický útok na Spojené státy americké.
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například na opravu nepravdivých údajů, informaci o tom, že údaje zpracovávají 

atd.“146 V této souvislosti si je ale nutné uvědomit, že takováto podobná opatření 

nejsou zaváděna s primárním účelem citlivá data zneužívat, ale za účelem zvýšení 

standardu ochrany světa před možnými teroristickými útoky.

Další technickou novinkou, která leckteré ochránce práv zneklidňuje, je 

testování tzv. „svlékacích scannerů“ na některých velkých letištích v rámci 

zvyšování bezpečnosti při letecké dopravě. Letiště v České republice mezi ně zatím 

nepatří, ale dá se očekávat, že v blízké budoucnosti se tato technická vymoženost na 

českých letištích objeví také. Tyto scannery dokáží vytvořit grafický obraz lidského 

těla pomocí neradioaktivních elektromagnetických vln. Zařízení tak zobrazí mimo 

jiné všechny intimní části těla, i věci, které člověk může používat po některých 

lékařských zákrocích (např. katetry, umělé orgány, implantáty). Je pravdou, že 

takové zobrazení těla může být pro řadu lidí nedůstojné či ponižující, a že vytvořené 

snímky mohou být, zvláště u významných lidí, zneužity a mohlo by tak dojít 

k porušení základních práv podle čl. 6 a čl. 10. Dají se proto očekávat dlouhé 

diskuze na toto téma, ve který na jedné straně bude stát ochrana základních lidských 

práv a na straně druhé dosavadní trend zvyšování ochrany světa před terorismem.

                                                
146 Zpráva o stavu lidských práv v České republice. s. 25
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Závěr

Ke zpracování této práce mě vedla touha po poznání tématu, o kterém se 

v dnešní době často hovoří. Ovšem to, že se o něm hovoří, nemusí nutně znamenat, 

že je tématem známým. O lidských právech se v České republice začalo hovořit 

před 20 lety, když společně s komunistickým režimem skončilo i soustavné a státem 

řízené porušování lidských práv. Přesto i dnes se setkáme s lidmi, kteří svá práva 

neznají a proti jejich porušování nebojují. Jsou ovšem mezi námi i občané, kteří při 

sebemenším náznaku porušení jejich práv používají veškeré obranné prostředky.

Cílem práce byl popis důležitých dokumentů týkajících se lidských práv a 

jejich vliv na právní řád České republiky. Zajímavou součástí práce je determinace 

vybraných dokumentů historickými událostmi, které předcházely jejich vydání. Při 

analýze těchto historických událostí bylo zjištěno, že, až na výjimky, všechny 

listiny vznikly po nějakých přelomových situacích, jako byla francouzská revoluce 

či druhá světová válka. Četbou nejstarších dokumentů jsem si uvědomila, že už i 

lidé ve středověku vnímali, že zde existuje něco jako lidská důstojnost, že si člověk 

zaslouží slušné zacházení. I když je pravdou, že tyto výsady byly zatím jen pro 

některé. Od doby, kdy byla sepsána Magna Charta Libertatum jako první listina, 

která se občanským právům věnuje, uběhlo již mnoho času. Změnila se doba a i 

další listiny, které následovaly, se dočkaly změn. Tyto změny nepřicházely na svět 

lehce. Zejména v konzervativních zemích bylo přijetí takových změn značně 

problematické. Je znepokojivé, že i v dnešní době přes všechny předchozí

zkušenosti se některé země nesnaží porušování lidských práv zabránit a mnohé ho i 

vědomě podporují.

Je nutné si vážit každého člověka a ctít práva, která mu jsou přirozeně dána 

na základě jeho lidství a která jsou mu garantována. Při vědomí odkazu předaného 

historicky generacemi, jimž byla jejich práva odnímána, je nutné napomáhat 

aktivitám, které jsou orientovány na boj za lidská práva v řadě regionů světa s 

deformovaným přístupem k definování, ochraně a garancím lidských práv. I přes 

princip univerzality lidských práv existují kultury, které tento princip odmítají. 

Jedním z takových regionů je arabský svět, který se řídí vlastními pravidly, které 

jsou pevně stanoveny zejména v právu šaria.
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Musíme vést především dnešní mladou generaci ke znalosti nejen lidských 

práv, ale také dokumentů, které problematiku lidských práv upravují. Na druhé 

straně ale nelze mladým lidem vštěpovat pouze informace o jejich právech. Je třeba, 

aby si byli již děti vědomy toho, že kromě práv existují také povinnosti, které se 

musí dodržovat a bez kterých život v moderní společnosti jen těžko funguje. 

Vědomí existence základních práv a svobod je potřebné upevňovat také u starších 

lidí, především seniorů. Tito lidé žili převážnou část svého života v období 

komunismu, tedy v době, ve které nejen že základní práva nebyla dodržována, ale 

také bylo  lidem bráněno v jejich vyžadování. Lidé tak přestali svá práva vyžadovat 

a tuto tendenci si přinesli i do nově vzniklého demokratického státu. Když potom 

dojde k porušení jejich základních práv, lidé se spravedlnosti nedomáhají. Buď 

v nich stále přetrvává strach, vybudovaný za minulého režimu, nebo lidé nevědí, že 

základní práva a svobody mají.

Celý soubor lidských práv nelze nejspíše považovat za uzavřený a neměnný 

celek. S vývojem lidstva se vyvíjí také jeho práva a hodnotová orientace. Proto lze 

očekávat jejich expanzi také do dalších oblastí života. Evropská unie například 

zvažuje, že by mezi základní práva zavedla příspěvek na dovolenou.

Nejen pro žáky a studenty, ale také pro učitele je mnohdy velmi složité nejen 

text přečíst, ale především mu porozumět. Proto věřím, že práce poslouží jako 

stručná příručka jak pro učitele OV a ZSV zejména ve vzdělávacím obsahu Stát a 

právo (na ZŠ) a Občan ve státě (na SŠ), tak i pro studenty. Mladí lidé si musí 

uvědomit hodnotu lidských práv. Text napomůže k uvědomění si historických 

souvislostí, ale hlavně se z historie poučit. 
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Resumé v českém jazyce

Hlavním tématem diplomové práce jsou dokumenty ochraňující lidská 

práva. Práce je zaměřena na všechny dokumenty, které byly v dějinách lidstva 

napsány. Jelikož se ve všech dokumentech odráží historická situace, je cílenou 

součástí práce také historický kontext všech dokumentů.

Jedna z hlavních částí práce se věnuje také zakotvení lidských práv 

v českém právním řádu. Čtenář zde najde rozbor všech Ústav, které byly na území 

České a Československé republiky vydány.

Součástí práce je krátké zamyšlení nad současnou situací lidských práv a 

nad problémy, které se v souvislosti s lidskými právy vyskytují.

Smyslem práce je vytvoření interdisciplinární příručky pro učitele dějepisu a 

občanské výchovy.
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Resumé v anglickém jazyce

The main topic of thesis are documents protecting human rights. The work is 

focused on all documents that have been wrtitten in the history of mankind. Since 

all the documents reflect their historical situation, then the targeted part of my work 

is historical context of all documents.

One of the main parts of the work is also focuses on embedding human 

rights in the Czech rule of law. The reader will find an analysis of Department who 

were in the Czech and Czechoslovak Republic issued.

Part of this work is a short reflection on the current situation of human rights 

and problems that are related to human rights occurring.
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