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Úvod  

Migrace obyvatelstva z environmentálních důvodů není ničím zcela novým; v 

historii lidstva to byly především právě přírodní podmínky, které určovaly osídlení 

území a vedly obyvatelstvo k přesunům. Odjakživa si lidé stavěli obydlí v oblastech 

s dostatkem vody a úrodné půdy a stěhovali se do oblastí s příznivějšími přírodními 

podmínkami. V důsledku zásadních klimatických změn se však v posledních 

desetiletích objevila specifická kategorie environmentálních uprchlíků (migrantů) a 

vyvstala potřeba právní úpravy postavení těchto osob. 

Environmentální migrace je velmi komplexní téma, které zasahuje do velkého 

množství vědních oborů (geografie, sociologie, politologie, mezinárodní vztahy a 

v neposlední řadě právo), přičemž každý z nich zkoumá environmentální migrací ze 

specifického pohledu. Z hlediska práva má environmentální migrace souvislost s celou 

řadou otázek, ať už přímou nebo nepřímou. Okruh těchto otázek je skutečně široký a 

podrobně se zabývat všemi by bylo nad rámec této práce. Vzhledem ke komplexnosti 

tématu je cílem mojí diplomové práce postihnout nedůležitější aspekty této 

problematiky, analyzovat právní texty vztahující se k problematice, upozornit na 

nedostatky v stávající právní úpravě, uvést současné trendy ve vývoji práva 

upravujícího postavení osob migrujících z environmentálních důvodů a nastínit i 

možnou budoucí úpravu. 

Ve své diplomové práci se nejprve snažím přiblížit koncept environmentální 

migrace jako takové, zabývám se jejími příčinami a uvádím překážky, které stojí v cestě 

všeobecnému přijetí tohoto konceptu. Kapitola pojednává dále o negativních důsledcích 

environmentální migrace nejen pro migranty samotné, ale zejména pro obyvatele 

cílových oblastí. Obsahuje stručný přehled nejzávažnějších environmentálních změn a 

jejich dopadů ve světě s uvedením konkrétních případů zemí postižených 

environmentální migrací. 

Druhá kapitola pojednává o problematické terminologii, která se týká označení 

osob migrujících z environmentálních důvodů. Zabývám se zejména definováním 

pojmů jako je environmentální uprchlík, environmentální migrant a environmentální 
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přesídlenec, analyzuji tyto termíny a poukazuji na vhodnost jejich použití. V kapitole se 

dále zabývám kategorizací environmentálních migrantů podle různých hledisek a jejím 

významem pro vnitrostátní a mezinárodní právo.   

Třetí kapitola je věnována prevenci environmentální migrace jako jednomu z 

klíčových aspektů celé problematiky. Zabývá se závazky států v oblasti prevence a 

jejich faktickým plněním, konkrétně povinnostmi přijímat opatření k předcházení 

změně klimatu vyplývající jednak z mezinárodního práva životního prostředí, jednak 

z mezinárodního práva lidských práv. Kapitola dále pojednává o adaptaci na klimatické 

změny prostřednictvím mitigačních a adaptačních opatření.  

Nejrozsáhlejší, čtvrtá kapitola se zabývá aplikovatelností norem mezinárodního 

práva na osoby migrující z environmentálních důvodů. Obsahuje především analýzu 

Úmluvy o právním postavení uprchlíků jakožto stěžejního dokumentu v oblasti 

mezinárodního uprchlického práva a dále analýzu mezinárodních textů týkajících se 

právního postavení tzv. vnitřně přesídlených osob, konkrétně Řídících principů pro 

vnitřní přesídlení a Kampalské úmluvy. 

Pátá kapitola zkoumá vztah mezi environmentální migrací a lidskými právy. Je 

zaměřena především na právo na příznivé životní prostředí a na základní lidská práva 

ohrožená změnou klimatu, přičemž vychází z nejdůležitějších mezinárodních textů, ve 

kterých jsou zakotvena. Zabývá se ochranou individuálních a skupinových lidských 

práv před migrací, v jejím průběhu a v období následujícím po přesunu.  

Cílem závěrečné kapitoly je nastínit možnou úpravu de lege ferenda, navrhovanou 

odborníky zabývajícími se touto problematikou a mezinárodními organizacemi 

působícími v oblasti migrace, práva životního prostředí a přistěhovalecké politiky, která 

by odstranila pochybnosti vztahující se k tomuto fenoménu a komplexně upravila právní 

postavení osob migrujících z environmentálních důvodů. 
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1. Věcné souvislosti environmentální migrace 

Migrace z environmentálních důvodů neboli environmentální migrace je migrace 

osob, které opouštějí svá bydliště v důsledku environmentálních změn. Taková migrace 

může být dočasná, dlouhodobá nebo trvalá, může být jak dobrovolná, tak i 

nedobrovolná, a stejně tak může být ovlivněna i řadou dalších faktorů. Práce je 

zaměřena na nedobrovolnou (nucenou) environmentální migraci,
1
 tedy na případ 

migrace osob, které byly donuceny opustit svá bydliště v důsledku takového narušení 

životního prostředí, které již ohrožuje jejich existenci.
2
 

Migrace obyvatelstva je jeden z procesů, který provází lidstvo od počátku jeho 

existence. Důvodem přesunu obyvatel často byly přírodní podmínky, jako jsou vhodné 

klima, dostatek vody a úrodné půdy. S rozvojem vědy a techniky, průmyslovou 

revolucí, zvýšením životní úrovně a hustoty obyvatelstva postupně tento faktor přestal 

hrát hlavní roli a určujícími se staly zejména ekonomické ukazatele, jako jsou pracovní 

příležitosti, dostupnost vzdělání a lékařské péče, politická situace a další. Migrace 

z takovýchto důvodů je ale z převážné části výsledkem dobrovolného rozhodnutí, neboť 

žádný z těchto faktorů zpravidla neohrožuje obyvatelstvo přímo na jeho existenci. 

V druhé polovině dvacátého století se však v důsledku globálních klimatických změn
3
 

přírodní podmínky některých oblastí proměňují tak výrazným způsobem, že se migrace 

obyvatel stává jedinou cestou k jejich přežití a lze ji tak jen těžko označit za 

dobrovolnou. Otázky, zdali je důvodem migrace právě změna životního prostředí a do 

jaké míry je migrace dobrovolná či nucená, hrají v celé problematice klíčovou roli.  

                                                 
1
 Pokud z textu nevyplývá opak, pod pojmem environmentální migrace se rozumí nucená 

environmentální migrace. 
2
 Podle oficiálních informací projektu EACH-FOR je „nucená migrace“ taková migrace, ve které je 

přítomen prvek donucení zahrnující ohrožení života a obživy, které může být vyvoláno jak působením 

přírodních sil, tak člověkem. Viz Environmental Change and Forced Migration Scenarios [online]. 

Dostupné z: http://www.each-for.eu/index.php?module=main [cit. 2013-10-26]. 
3
 Globální klimatické změny a s nimi související meteorologické extrémy jako např. dlouhotrvající sucha 

dlouhotrvající deště nebo přívalové srážky způsobující záplavy, hurikány, bouře, období extrémní veder 

nebo mrazů. Např. WMO. The Global Climate 2001-2010. A Decade of Climate Extremes [online]. 

WMO-No 1103, 2013. 118 str. Dostupné z: http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1103_en.pdf [cit. 2013-

10-26]. 

http://www.each-for.eu/index.php?module=main
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1103_en.pdf
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Za hlavní příčinu globálních klimatických změn v posledních desetiletích je 

považováno tzv. globální oteplování.
4
 Ačkoli je jeho výsledkem zvýšení průměrné 

teploty pouze o několik desetin stupňů Celsia (rozdíl průměrné světové teploty mezi 

lety 1980 a 2010 činil 0,6°C),
5
 i zdánlivě nepatrné změny teploty mají vliv na světové 

klima. Globální oteplování však neovlivňuje planetu na všech místech stejným 

způsobem. Zatímco některé oblasti změnu klimatu zatím téměř nezaznamenaly, v jiných 

dochází k výrazným proměnám životního prostředí nebo jsou opakovaně postihovány 

extrémními klimatickými jevy. Ničivé dopady proto mají tyto změny především 

v lokálním měřítku.
6
 

1.1. Environmentální migranti jako nová kategorie migrujících osob 

V roce 1990 Mezivládní panel pro změnu klimatu
7
 publikoval zprávu, podle které 

by nejzávažnějším následkem klimatických změn mohla být právě nucená migrace 

obyvatel z důvodů pobřežní eroze, záplav a narušení zemědělství.
8
 Dlouhodobá 

devastace nebo náhlé změny životního prostředí mohou zásadně ovlivnit a ohrozit život 

obyvatel určitého území. Lidé v postižených oblastech jsou pak nuceni opustit své 

dosavadní domovy a hledat nové vhodné místo k osídlení. Ve srovnání s minulostí je 

však v dnešní době mnohem obtížnější nalézt neobydlené místo vhodné k osídlení. 

Hustota osídlení vzrostla a počet obyvatel planety dosahuje v současné době téměř 

sedmi miliard. Odhaduje se, že vzhledem k dlouhodobému populačnímu růstu může 

dosáhnout devíti miliard již před rokem 2050.
9
 

                                                 
4
 Fenomén 21. století, o jehož příčinách vědci stále diskutují. Ačkoli existuje několik teorií, většina 

odborníků se shoduje, že jde o následek lidské činnosti, především rostoucích emisí skleníkových plynů. 

Např. HUBER, M., KNUTTI, R. Anthropogenic and Natural Warming Inferred from Changes in Earth’s 

Energy Balance. Nature Geoscience [online]. Vol. 5, issue 1, 2011-12-4. Str. 31-36. DOI: 

10.1038/NGEO1327. Dostupné z: http://www.iac.ethz.ch/people/knuttir/papers/huber11natgeo.pdf [cit. 

2013-10-26]. 
5
 http://climate.nasa.gov/interactives/warming_world [cit. 2013-10-26]. 

6
 Např. zvyšováním hladiny moří, které je spolu s táním dosud zamrzlých částí planety způsobeno 

zvětšováním objemu oceánů, jsou přímo postiženy pouze nejníže položené oblasti (postupné zaplavení 

hrozí především ostrovním státům a oblastem kolem delt velkých řek).  
7
 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPPC) – mezinárodní orgán věnující se problematice 

změn klimatu, založený z iniciativy OSN v roce 1988. 
8
 TEGART, W, Gordon SHELDON a D GRIFFITHS. Climate Change: The IPCC Impacts Assessment 

[online]. Canberra: Australian Govt. Pub. Service, 1990, ISBN 06-441-3497-6, str. 20. Dostupný z 

http://www.ipcc.ch/ipccreports/far/wg_II/ipcc_far_wg_II_full_report.pdf [cit. 2013-10-26]. 
9
 Populační růst - celosvětový problém 21. století [online].  NATO Review, 2011. Dostupné z: 

http://www.nato.int/docu/review/2011/climate-action/Population_growth_challenge/CS/index.htm [cit. 

2013-10-26]. 

http://www.iac.ethz.ch/people/knuttir/papers/huber11natgeo.pdf
http://climate.nasa.gov/interactives/warming_world
http://www.ipcc.ch/ipccreports/far/wg_II/ipcc_far_wg_II_full_report.pdf
http://www.nato.int/docu/review/2011/climate-action/Population_growth_challenge/CS/index.htm
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Předpovědi týkající se počtu environmentálních uprchlíků se různí. Nejčastěji se 

setkáme s počtem dvou set milionů do roku 2050.
10

 Přesné číslo je ale samozřejmě 

nemožné stanovit, objevují se i odhady dosahující miliardy lidí.
11

 Předpovědět s 

určitostí, jaký dopad bude mít globální oteplování a klimatické změny na rozložení 

obyvatelstva, nelze. Vzhledem k existenci mnoha jiných faktorů (např. sociálních či 

ekonomických) je navíc v některých případech velmi obtížné určit přesnou příčinnou 

souvislost mezi změnami životního prostředí a lidskou migrací. 

1.2. Příčiny environmentální migrace 

Ke zhoršení stavu životního prostředí dochází z mnoha různých důvodů.
12

 Může 

k němu dojít jak lidskou činností (používáním nevhodných zemědělských postupů a 

úprav, výstavbou vodních děl, průmyslovou činností), tak i působením přírodních sil 

(změna srážkového režimu, přírodní katastrofy apod.). Rozlišení ale není vždy 

jednoznačné, působení přírodních sil má často původ v činnosti člověka.  

Příčiny environmentální migrace bývají v literatuře klasifikovány různě. Oli 

Brown, výzkumný pracovník Mezinárodního Institutu pro udržitelný rozvoj, dělí příčiny 

environmentální migrace na klimatické faktory (climate drivers) a mimoklimatické 

faktory (non-climate drivers).
13

 Mezi klimatické faktory řadí klimatické procesy 

(climate processes) a klimatické události (climate events). Za klimatické procesy 

považuje zvyšování hladiny moří, zasolování zemědělské půdy, desertifikaci a rostoucí 

nedostatek vody. Klimatickými událostmi jsou pak náhlé a dramatické změny životního 

                                                 
10

 BROWN, O. Migration and Climate Change [online]. IOM Migration Research Series No. 31, Geneva, 

Switzerland: International Organization for Migration, 2008. str. 9. ISSN 1607-338X. Dostupné z 

http://publications.iom.int/bookstore/free/MRS-31_EN.pdf [cit. 2013-10-26], podobně MYERS, N. 

Environmental Refugees: An Emergent Security Issue [online]. 13th Economic Forum, Praha 23.-27. 

květen 2005, EF.NGO/4/05, str. 1. Dostupné z: http://www.osce.org/eea/14851 [cit. 2013-10-26]. 
11

 AGHAZARM, Christine & LACZKO, Frank: Migration, environment and climate change: Assessing 

the evidence [online]. IOM 2009, Ženeva, str. 9. ISBN 978-929-0684-541. Dostupné z: 

http://publications.iom.int/bookstore/free/migration_and_environment.pdf [cit. 2013-10-26]. 
12

 Závěrečná zpráva projektu EACH-FOR vyjmenovává tyto ekologické problémy: degradace půdy a 

eroze; odlesňování; voda, půda a ovzduší; zamokření a zasolování zavlažovaných pozemků; sesuvy půdy 

a sesuvy půdy;  záření z jaderného odpadu; pronikání slané vody a urychlené eroze pobřeží; záplav a 

eroze břehu řeky; tropické cyklóny; extrémní sucho a nepravidelné srážky; zvyšování hladiny moří. Viz 

Synthesis Report 2009 [online]. EACH-FOR Environmental Change and Forced Migration Scenarios, 

14.5.2009. Str. 70. Dostupné z: http://www.each-for.eu/documents/EACH-

FOR_Synthesis_Report_090515.pdf [cit. 2013-10-26]. 
13

 S odvoláním na osobní konzultaci s profesorem McLemanem. BROWN, O. Migration and Climate 

Change [online]. IOM Migration Research Series No. 31, Geneva, Switzerland: International 

http://publications.iom.int/bookstore/free/MRS-31_EN.pdf
http://www.osce.org/eea/14851
http://publications.iom.int/bookstore/free/migration_and_environment.pdf
http://www.each-for.eu/documents/EACH-FOR_Synthesis_Report_090515.pdf
http://www.each-for.eu/documents/EACH-FOR_Synthesis_Report_090515.pdf
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prostředí, například záplavy, bouře, hurikány a tajfuny, které jsou urgentní povahy a 

nutí obyvatele opustit jejich bydliště mnohem naléhavěji.
14

 

Profesor McLeman dělí klimatické faktory (climate-related drivers) podobně, 

ovšem s poněkud vhodnějším označením na náhlé události (sudden-onset events) a 

pozvolna nastupující události a stavy (slow-onset events and conditions).
15

 Do první 

skupiny jsou řazeny rychle nastupující, extrémní hydrometeorologické události a s nimi 

související jevy zpravidla označované jako přírodní katastrofy.
16

 Trvání a zeměpisný 

rozsah těchto událostí může být různý, od krátkých a lokalizovaných událostí (např. 

tornáda) až po události trvající mnoho dní a zasahující rozsáhlé oblasti (např. 

dlouhotrvající srážky). V druhé skupině jsou pak zahrnuty pozvolna probíhající změny 

v životním prostředí,
17

 které se mohou nastat v rozmezí od několika měsíců až po 

několik let a zpravidla zasahují rozsáhlé oblasti.  

Z hlediska migrace náhlé události často bývají spojeny s evakuací, ať už před 

událostí nebo po ní, a většinou znamenají pouze dočasnou reakci s cílem vrátit se, 

jakmile to bude možné. Naopak pozvolna probíhající procesy vedou zpravidla k trvalé 

migraci, neboť degradace životního prostředí již postoupí do takové míry, že se oblast 

stane neobyvatelnou natrvalo. Zatímco tedy náhlé události typicky znamenají pouze 

dočasnou migraci na krátkou vzdálenost a týkají se velkého množství osob, dlouhodobé 

procesy možnost návratu zpravidla vylučují a vyvolávají dlouhodobou (trvalou) migraci 

                                                                                                                                               
Organization for Migration, 2008. Str. 17, pozn. 37. ISSN 1607-338X. Dostupné z 

http://publications.iom.int/bookstore/free/MRS-31_EN.pdf [cit. 2013-10-26]. 
14

 Např. hurikány Katrina a Rita, které postihly Spojené státy v roce 2005, zanechaly zhruba 2 miliony 

lidí bez přístřeší. HSU, Spencer S.: 2 Million Displaced by Storms[online]. Washington Post, 2006-01-13. 

Dostupné z:  

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/01/12/AR2006011201912.html [cit. 2013-

10-26]. 
15

 MCLEMAN, R. Climate Change, Migration and Critical International Security Considerations 

[online]. IOM Migration Research Series, No. 42. 2011 Ženeva. Str. 16. ISSN 1607-338X. Dostupné z: 

http://publications.iom.int/bookstore/free/MRS42.pdf [cit. 2013-10-26]. 
16

 Do této skupiny spadají události klimatického původu (např. např. tornáda, hurikány, přívalové srážky) 

a s nimi související druhotné živelné pohromy (např. záplavy, sesuvy půdy, lesní požáry apod.). 
17

 V této skupině jsou naopak zahrnuty dlouhodobé procesy (sucha, změny srážkových a teplotních 

režimů, zvyšování hladiny moře, posouvání hranice permafrostu, změny mořských proudů) a s nimi 

spojená postupná degradace životního prostředí (např. desertifikace, pobřežní eroze, odlesňování, 

postupné zaplavování některých pobřežních oblastí, zasolování půdy a sladkovodních zdrojů, nedostatek 

pitné i užitkové vody, snižování úrodnosti půdy, dopad na potravinovou bezpečnost, zvýšený výskyt 

průjmových onemocnění a nemocí přenášených hmyzem). 

http://publications.iom.int/bookstore/free/MRS-31_EN.pdf
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/01/12/AR2006011201912.html
http://publications.iom.int/bookstore/free/MRS42.pdf
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na delší vzdálenosti.
18

 I náhlé události však mohou být podnětem k dlouhodobé migraci, 

zejména v případech závažných katastrof nebo v případě, že se jedná o regiony 

postihované živelnými pohromami pravidelně.
19

 

Neméně důležité faktory, které ovlivňují nucenou migraci obyvatel, jsou faktory 

mimoklimatické. Oli Brown klade důraz na schopnost komunit odolávat přírodním 

katastrofám a schopnost adaptace na změny přírodních podmínek.
20

 Různé oblasti jsou 

různě zranitelné vůči dopadům vůči přírodním katastrofám, přičemž velkou roli hrají 

systémy včasného varování a vhodná technická opatření, která podstatně snižují rizika 

plynoucí z klimatických událostí.
21

 

Etienne Piguet vedle přírodních katastrof (natural disasters) a pozvolných 

environmentálních změn (progressive evolution of the environment) řadí mezi příčiny 

migrace i rozvojové projekty (development projects, large-scale projects), průmyslové 

havárie (industrial accidents) a environmentální dopady konfliktů (environmental 

consequences due to conflicts).
 22

 Jedná se o specifické kategorie, neboť migrace s nimi 

související je zpravidla přímo závislá na lidské činnosti. Poměrně velká pozornost je 

v literatuře věnována rozvojovým projektům,
23

 při jejichž realizaci jsou osoby často 

                                                 
18

 KOLMANNSKOG, V. O. Future Floods of Refugees - A comment on climate change, conflict and 

forced migration [online]. NRC Norwegian Refugee Council, duben 2008. Str. 39. Dostupné z: 

http://www.nrc.no/arch/_img/9268480.pdf [cit. 2013-10-26]. 
19

 MCLEMAN, R. Climate Change, Migration and Critical International Security Considerations 

[online]. IOM Migration Research Series, No. 42. 2011 Ženeva. Str. 16. ISSN 1607-338X. Dostupné z: 

http://publications.iom.int/bookstore/free/MRS42.pdf [cit. 2013-10-26]. 
20

 BROWN, O. Migration and Climate Change [online]. IOM Migration Research Series No. 31, Geneva, 

Switzerland: International Organization for Migration, 2008. Str. 9 a 18. ISSN 1607-338X. Dostupné z 

http://publications.iom.int/bookstore/free/MRS-31_EN.pdf [cit. 2013-10-26]. 
21

 Konkrétním příkladem může být porovnání státu Bangladéš se Spojenými státy americkými, tedy státy, 

které mají velmi odlišné adaptační schopnosti a odolnost vůči katastrofám. Zatímco v roce 1991 tropický 

cyklon Gorky v jihovýchodním Bangladéši zanechal nejméně 138 000 mrtvých a až 10 milionů lidí bez 

přístřeší, hurikán Andrew srovnatelné síly, který zasáhl v následujícím roce Spojené státy americké, 

způsobil smrt pouze 65 osobám. Viz BROWN, O. Migration and Climate Change [online]. IOM 

Migration Research Series No. 31, Geneva, Switzerland: International Organization for Migration, 2008. 

Str. 19. ISSN 1607-338X. Dostupné z: http://publications.iom.int/bookstore/free/MRS-31_EN.pdf [cit. 

2013-10-26]. 
22

 Etienne Piguet, profesor sociální geografie na Univerzitě v Neuchatel. Viz PIGUET, E. Climate 

Change and forced migration [online]. UNHCR New Issues in Refugee Research, Research paper No. 

153, leden 2008, str. 4. ISSN 1020-7473. Dostupné z:  

http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd68/newissues153.pdf [cit. 2013-10-26]. 
23

 Např. městské rozvojové programy, stavby vodní (přehrady, nádrže, systémy zavlažování) a dopravní 

infrastruktury (silnice, dálnice, kanály), těžba přírodních zdrojů, energetika (hornictví, elektrárny, ropný 

průzkum a těžba, potrubní rozvody), zemědělská expanze (např. vyhrazení půdy pro rozsáhlé 

zemědělství), parky a lesní rezervace, redistribuce obyvatel apod. 

http://www.nrc.no/arch/_img/9268480.pdf
http://publications.iom.int/bookstore/free/MRS42.pdf
http://publications.iom.int/bookstore/free/MRS-31_EN.pdf
http://publications.iom.int/bookstore/free/MRS-31_EN.pdf
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd68/newissues153.pdf
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donuceny samotným státem k opuštění svých domovů, přičemž ne vždy je jim zajištěna 

dostatečná náhrada za ztrátu svého majetku.
24

 

1.3. Problematičnost konceptu 

V literatuře se lze setkat s velkým množstvím názorů a odlišných přístupů k celé 

problematice. Většina těchto neshod spočívá v tom, že odlišit environmentální příčiny 

migrace od jiných faktorů (zejména ekonomických) je zpravidla velmi obtížné.
25

 Taktéž 

bývá obtížné určit, zdali migranti opouštějí svá bydliště nuceně, nebo zdali se jedná o 

výsledek dobrovolného rozhodnutí. Obecně je totiž migrace ovlivněna nejen faktory, 

které nutí migranty opustit zemi původu (tzv. „push“ faktory – z angl. push, tedy 

„tlačit“), ale také faktory, které je přitahují do nové země (tzv. „pull“ faktory – z angl. 

pull, tedy „táhnout“). Přestože životní prostředí může být důležitým „push“ faktorem 

pro migraci (a v některých případech je jediným hnacím faktorem), často se úzce 

prolíná s dalšími sociálními, ekonomickými a politickými faktory.
26

 V řadě případů je 

proto nesnadné označit migraci jako přímý následek změny klimatu.
27

 

                                                 
24

 Velké problémy přinesla stavba přehrady a vodní elektrárny Tři soutěsky (Three Gorges Dam) v Číně, 

považovaná odborníky již od počátku za hrozbu životnímu prostředí. V okolí přehrady, která je největším 

hydroelektrickým projektem na světě, hrozí sesuvy půdy, eroze, zhoršování kvality pitné vody a 

znečištění, změny ekosystému a další environmentální problémy. Z tohoto důvodu již bylo nuceně 

přesídleno více než 4 milióny osob. Mnoho z nich již bylo přesunuto podruhé – poprvé z důvodu samotné 

stavby přehrady, podruhé v důsledku hrozby, kterou pro okolní prostředí představuje. Většina z nich 

investovala svoje celoživotní úspory do nových obydlí, ze kterých jsou nyní vysídlováni. Některým 

z přesídlených nebyly poskytnuty nové domovy, které byly přislíbeny, ani náhrada škody. Viz. např. 

http://www1.american.edu/ted/ICE/china-dam-impact.html [cit. 2013-10-26] nebo 

http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=chinas-three-gorges-dam-disaster [cit. 2013-10-26]. 
25

 Výsledky výzkumu opakovaně poukazují na provázanost faktorů životního prostředí s ekonomickými, 

sociálními, politickými faktory a antropogenními faktory, jako je pozvolné usazování kočovných národů 

a další narušení tradiční společnosti v důsledku kolonizace, urbanizace, globální konkurence, migrace, 

vzdělávání, médií, cestovního ruchu a státních zásahů. Viz Synthesis Report 2009 [online]. EACH-FOR 

Environmental Change and Forced Migration Scenarios, 14.5.2009. Str. 4. Dostupné z: http://www.each-

for.eu/documents/EACH-FOR_Synthesis_Report_090515.pdf [cit. 2013-10-26]. 
26

 Mezi ostatní „push“ faktory patří nedostatek infrastruktury (sociální služby, vzdělání, atd.) a 

nepřítomnost státu ve venkovských oblastech. Zároveň se často objevují významné „pull“ faktory, a to 

zejména slibnější ekonomické příležitosti v městských oblastech. Započatá migrace podporuje další vlnu 

migrace vytvořením sítí a kontaktů, které usnadňují migraci. Viz Synthesis Report 2009 [online]. EACH-

FOR Environmental Change and Forced Migration Scenarios, 2009-05-14. str. 71. Dostupné z: 

http://www.each-for.eu/documents/EACH-FOR_Synthesis_Report_090515.pdf [cit. 2013-10-26]. 
27

 Podle Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, Antónia Guterreze, je stále obtížnější kategorizovat 

přesídlené osoby vzhledem k vzájemně se prolínajícím dopadům konfliktů, životního prostředí a 

ekonomických vlivů. Viz. Julian Borger. The Guardian: „Conflicts Fuelled by Climate Change Causing 

New Refugee Crisis, Warns UN.“ [online]. 2008-06-17. 

http://www.theguardian.com/environment/2008/jun/17/climatechange.food [cit. 2013-10-26]. 

http://www1.american.edu/ted/ICE/china-dam-impact.html
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=chinas-three-gorges-dam-disaster
http://www.each-for.eu/documents/EACH-FOR_Synthesis_Report_090515.pdf
http://www.each-for.eu/documents/EACH-FOR_Synthesis_Report_090515.pdf
http://www.each-for.eu/documents/EACH-FOR_Synthesis_Report_090515.pdf
http://www.theguardian.com/environment/2008/jun/17/climatechange.food
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Zatímco v případě náhlého zhoršení životního prostředí (havárie, katastrofy) je 

změna životního prostředí zřejmým a často i jediným důvodem opuštění dosavadního 

bydliště, v ostatních případech (zejména co se týče dlouhodobých degradačních 

procesů) může být obtížné stanovit přesnou příčinu migrace. K environmentálním 

důvodům často přistupují i další faktory, např. ekonomické či sociální, které ovlivňují 

rozhodnutí osob migrovat.
28

 S postupným prohlubováním environmentální degradace se 

však v určitém bodě i dobrovolná migrace stane nucenou, neboť narušení životního 

prostředí v oblasti bude tak zásadní, že již neumožní jejím obyvatelům ani přežití. 

Hranice mezi tím, kdy je migrace ještě dobrovolným rozhodnutím a kdy již jde o 

případ nucené environmentální migrace, je velmi těžko určitelná. Zatímco v časném a 

středně pokročilém stádiu environmentální degradace může být migrace chápána jako 

způsob adaptace a tedy jako dobrovolné rozhodnutí, zpravidla dočasného charakteru, 

pokročilé stádium, kdy se již jedná o těžké nebo nevratné narušení životního prostředí, 

už bude pravděpodobně vyžadovat trvalé přemístění obyvatel postižené oblasti jako 

jediná možná odpověď na nastalé změny.
29

 

Vzhledem ke komplexnosti celé problematiky a různému stupni narušení 

životního prostředí je v mnoha případech velmi obtížné stanovit míru donucení 

v environmentální migraci. Kritérium dobrovolnosti je však velmi důležité pro 

stanovení práv a ochrany, která by takovýmto osobám měla náležet.  

1.4. Negativní důsledky environmentální migrace 

Nucená environmentální migrace může mít negativní vliv jak na obyvatelstvo 

samotné, tak i na životní prostředí. Jedná se o socio-ekonomické dopady,
30

 především 

                                                 
28

 Například postupná degradace životního prostředí bývá spojena s nižšími výdělky na zemědělské půdě 

a rozhodnutí opustit dosavadní bydliště pak může být chápáno jednak jako důsledek změny životního 

prostředí, stejně tak jako důsledek nízké produktivity ekonomické činnosti.  
29 Migration. Climate change and the Environment [online]. Compendium of IOM’s Activities. 2009, 

Ženeva, Str. 18. Dostupné z:  

http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/activities/env_degradation/compendium_climate

_change.pdf [cit. 2013-10-26]. 
30

 Zvyšuje nároky na městskou infrastrukturu, snižuje ekonomický růst, vede ke zhoršení zdravotních a 

hygienických podmínek a zvyšuje riziko konfliktů. Viz. BROWN, O. Migration and Climate Change 

[online]. IOM Migration Research Series No. 31, Geneva, Switzerland: International Organization for 

Migration, 2008. Str. 31-35. ISSN 1607-338X. Dostupné z: 

http://publications.iom.int/bookstore/free/MRS-31_EN.pdf [cit. 2013-10-26]. 

http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/activities/env_degradation/compendium_climate_change.pdf
http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/activities/env_degradation/compendium_climate_change.pdf
http://publications.iom.int/bookstore/free/MRS-31_EN.pdf
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zvýšení rizika konfliktů, druhotné narušení životního prostředí v cílové oblasti a 

negativní vliv na uplatňování lidských práv, ať už individuálních, nebo skupinových.  

Masová migrace do tradičních cílových oblastí může vyvolat nové nebo zhoršit 

stávající konflikty, může vést k další degradaci životního prostředí následkem přílišného 

čerpání přírodních zdrojů a dále tak prohloubit stávající problémy.
31

 Nedostatek vody 

může například vyvolat distribuční konflikty a sociální diskriminaci, pokud jde o 

přístup k bezpečné a čisté vodě.
32

 Problémem je tzv. ekonomický nedostatek vody,
33

 

vyžadující správné a hospodárné nakládání s vodou. Ačkoli je hrozba válek 

v souvislosti s nedostatkem vody spojována spíše s blízkou budoucností, již v minulosti 

se můžeme setkat s případy „válek o vodu.“
34

 Konflikt může být vyvolán i degradací 

půdy způsobující potravinovou krizi nebo vyčerpáním přírodních zdrojů souvisejícím s 

populačním nárůstem.).
35

 Státy, ve kterých existují velké rozdíly mezi nejbohatšími a 

nejchudšími, bývají nejvíce náchylné ke konfliktu, neboť existence přírodních zdrojů a 

způsob, jakým jsou použity, jsou klíčovým faktorem.
36

  

Bezpečnostní rada OSN uznává, že přesuny obyvatel představují hrozbu pro 

mezinárodní mír a bezpečnost, zejména pokud v cílové zemi existuje etnické a sociální 

                                                 
31

 Existují dvě různá schémata vzniku konfliktu, konflikt v původní oblasti jako následek přírodní 

degradace, který vede k migraci, a konflikt v cílových oblastech jako následek migrace způsobené 

přírodní degradací. V obou případech je ale konflikt následkem boje o přírodní zdroje a je zřejmé, že 

klimatické změny mohou být velkou hrozbou jak pro vnitřní, tak mezinárodní bezpečnost. 
32

 V rámci států odlišné skupiny obyvatel často obhajují nebo napadají tradiční práva na užívání vody. 

Příkladem je Sahel, tedy polosuchá oblast, kde došlo napětí mezi zemědělci a kočovnými kmeny. Sucha v 

oblasti Sahelu v roce 1970 a 1980 byla zčásti způsobena změnou klimatu a přispěla k větší soutěži o 

vodní zdroje mezi těmito skupinami a následným konfliktům mezi nimi. Dalším příkladem může být 

povstání Tuaregů v Mali na začátku 90. let, kde v důsledku dlouhodobého sucha hledali kočovníci 

útočiště ve městech nebo opustili zemi. Nedostatek sociálních sítí pro navrátilce, pokračující sucho, 

soupeření o půdu s usazenými zemědělci a nespokojenost s vládnoucími autoritami byly faktory, které 

daly vzniknout ozbrojenému povstání. 
33

 Economic water scarcity, tedy nedostatek vody způsobený nedostatečnými investicemi do vodní 

infrastruktury nebo nedostatečnou kapacitou lidských zdrojů na uspokojení poptávky po vodě. Ačkoli 

často o vodní zdroje není nouze, obyvatelstvo nemá dostatek prostředků na efektivní využití těchto 

zdrojů. 
34

 Například Šestidenní válka mezi Izraelem a sousedními státy v roce 1967 o řeku Jordán bývá některými 

autory považována za první moderní válku o vodu. Viz např. Rivers Run Dry: An Interview with Fred 

Pearce by Paul Comstock [online]. California Literary Review, 2007-04-03. Dostupné z:  

http://calitreview.com/77/an-interview-with-fred-pearce/ [cit. 2013-10-26]. 
35

 KOLMANNSKOG, V. O. Future Floods of Refugees - A comment on climate change, conflict and 

forced migration [online]. NRC Norwegian Refugee Council, duben 2008. Str. 19. Dostupné z: 

http://www.nrc.no/arch/_img/9268480.pdf [cit. 2013-10-26]. 
36

 Jedná se zpravidla o státy s velkou populací nebo vysokou hustotou obyvatelstva, které se vyznačují 

kulturními a etnickými rozdíly. Často mají společné hranice se státy, ve kterých je násilný konflikt veden, 

http://calitreview.com/77/an-interview-with-fred-pearce/
http://www.nrc.no/arch/_img/9268480.pdf
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napětí. Nejvyšší riziko konfliktů je v Africe, která trpí klimatickými změnami nejvíce 

(desertifikace) a ve které se nachází největší množství nestabilních států.
37

 

Za případ situace, která má původ ve změně klimatu a vyústí v násilný konflikt, je 

považován konflikt v Dárfúru.
38

 Ten je často používán pro ilustraci, jak změna klimatu 

může ve spojení s ostatními faktory vyvolat násilný konflikt. Původně byly za příčinu 

konfliktu v Dárfúru udávány existující etnické rozdíly mezi Araby a Afričany. Teprve o 

několik let později generální tajemník OSN Pan Ki-mun připustil, že konflikt v Dárfúru 

začal jako ekologická krize, pramenící alespoň částečně ze změny klimatu. Studie
39

 

vytvořená UNEP ukázala, že existuje velmi silná vazba mezi degradací půdy, 

desertifikací a konfliktem v Dárfúru. Konflikt sám ještě více poškodil již tak omezené 

zdroje a vedl k dalším vlnám migrace.
40

  

Negativním důsledkem migrace způsobené realizací rozvojových projektů 

(development-induced displacement) je především fakt, že osoby často neobdrží 

dostatečnou náhradu za ztrátu svého majetku a účinnou asistenci k zahájení 

produktivního života v místě nového bydliště. Kromě vyvlastnění spojeného 

                                                                                                                                               
což může vést k určitému napojení na sousední stát, např. podporování určitých skupin, poskytování 

úkrytu, uprchlické hnutí atd. a zvyšovat tím riziko konfliktu na vlastním území.  
37

 Ke konfliktům zpravidla dochází v zemích anokratických, tedy takových, ve kterých nejsou 

garantovány základní svobody, avšak politický systém není schopen potlačit projevy rebelie (na rozdíl od 

zemí demokratických, které umožňují realizaci práv a svobod, a od autokratických, které účinně zamezují 

jakýmkoli projevům opozice. Viz KOLMANNSKOG, V. O. Future Floods of Refugees - A comment on 

climate change, conflict and forced migration [online]. NRC Norwegian Refugee Council, duben 2008. 

Str. 18. Dostupné z: http://www.nrc.no/arch/_img/9268480.pdf [cit. 2013-10-26]. 
38

 Konflikt v Dárfúru (Súdán) trvající od roku 2003, mezi skupinami povstalců (Afričané) a vládními 

silami (podporovanými Araby). Ačkoli v menší intenzitě, dosud probíhají boje a dochází k porušování 

lidských práv, veškeré snahy o mír včetně dohody mezi povstalci a vládou v roce 2009 byly zatím 

neúspěšné. Konflikt má za následek velké množství přesídlených osob a osob žijících v táborech 

odkázaných na humanitární pomoc. Súdánský prezident Omar Al-Bashir čelí obviněním z genocidy, 

válečných zločinů a zločinů proti lidskosti před Mezinárodním trestním tribunálem. Podle odhadů OSN si 

konflikt vyžádal již více než 300 000 obětí a vyhnal z domovů téměř 3 miliony osob. Viz Darfur 

Overview, UNICEF. Dostupné z: http://www.unicef.org/infobycountry/sudan_darfuroverview.html [cit. 

2013-10-26]. 
39

 Sudan: Post-conflict Environmental Assessment [online]. Nairobi, Kenya: United Nations Environment 

Programme, 2007, str. 8. ISBN 92-807-2702-8. Dostupné z: 

http://postconflict.unep.ch/publications/UNEP_Sudan.pdf [cit. 2013-10-26]. 
40

 Např. milice v Dárfúru úmyslně zničily lesy a přírodní prostředí lidí, což vedlo k dalším přesunům. 

Kolem táborů pro vysídlené osoby působí sběr materiálů a palivového dříví vážné odlesňování a erozi 

půdy. To dále zhoršuje stávající problémy, které primárně přispěly ke konfliktu. 

http://www.nrc.no/arch/_img/9268480.pdf
http://www.unicef.org/infobycountry/sudan_darfuroverview.html
http://postconflict.unep.ch/publications/UNEP_Sudan.pdf
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s přesídlením s sebou změna sídla nese celou řadu rizik.
41

 Těmto rizikům bývají nejvíce 

vystaveny etnické menšiny, které často končí zanedbány.
42

  

Environmentální migrace úzce souvisí také s ochranou lidských práv. Řada autorů 

se zabývá problematikou environmentální migrace právě z tohoto pohledu. Nejen, že již 

samotná environmentální degradace může představovat zásah do individuálních i 

skupinových lidských práv, lidská práva jsou pak ohrožena i v průběhu přesunu a při 

usazování v cílové oblasti.
43

 Vztah mezi environmentální migrací a lidskými právy je 

důležité a poměrně obsáhlé téma, kterému je věnována samostatná kapitola (kapitola 5, 

viz níže). 

1.5. Environmentální migrace ve světě 

V této kapitole jsou uvedeny regiony, které jsou nejvíce postiženy klimatickými 

změnami. Jedná se především o oblasti, které se nachází na pobřeží moře a jsou 

ohroženy zaplavením. Těmi jsou zejména ostrovní státy a země, které mají velkou část 

své výrobní kapacity situovanou v rámci tzv. "jednometrové" zóny.
44

 Druhou velkou 

skupinou zemí postižených environmentální migrací pak představují oblasti, které 

naopak trpí nedostatkem vody a extrémními suchy, např. oblast Sahelu a střední Afriky.  

                                                 
41

 Nezaměstnanost, bezdomovectví, marginalizace, nedostatek potravin, zvýšená nemocnost a úmrtnost, 

sociální dezintegrace, ztráta přístupu k veřejným službám, ke vzdělání pro děti školního věku, ztráta 

občanských práv a porušování lidských práv, násilí ze strany bezpečnostních sil nebo riziko přesídlení 

v cílové oblasti.  
42

 Příkladem může být domorodé obyvatelstvo v Indii, které ačkoli tvoří pouze osm procent z celkového 

počtu obyvatel, představuje téměř polovinu všech přesídlenců. V Nepálu domorodé skupiny přesídlené 

z důvodu stavby přehrady na řece Kaligandaki ztratily svou půdu a živobytí a byli údajně nedostatečně 

kompenzovány. Na Filipínách je výstavbou přehrady San Roque Dam ohroženo živobytí odhadem 35 000 

domorodých obyvatel. Nejhůře je na tom pravděpodobně domorodé obyvatelstvo Barmy, které 

v důsledku velkých infrastrukturních projektů podléhá nucené práci a zneužívání armádou. Viz. 

Development-induced displacement. IDMC Training on the Protection of IDPs. Str. 2. Dostupné z: 

http://www.internal-

displacement.org/8025708F004BE3B1/%28httpInfoFiles%29/C753862FA2CF8B7CC1257115004752E

D/$file/Protection%20from%20module%20handout%20development%20displacement.pdf 
43

 ŽÁKOVSKÁ, K., LIPOVSKÝ, M. Ochrana lidských práv v kontextu nedobrovolné environmentální 

migrace. In: Nová lidská práva. Studie z lidských práv č. 3. Univerzita Karlova v Praze, Právnická 

fakulta, 2013. ISBN 978-80-87146-83-5. V tisku. 
44

 Příkladem může být Bangladéš nebo delta Nilu, která je jednou z nejhustěji obydlených oblastí na světě 

a je velmi citlivá na vzestupu hladiny moře. Vzestup jen o jeden metr by znamenal přesunu nejméně 6 

milionů lidí a zaplavení 4500 km2 zemědělské půdy. Viz. BROWN, O. Migration and Climate Change 

[online]. IOM Migration Research Series No. 31, Geneva, Switzerland: International Organization for 

Migration, 2008. Str. 18. ISSN 1607-338X. Dostupné z: http://publications.iom.int/bookstore/free/MRS-

31_EN.pdf [cit. 2013-10-26]. 

http://www.internal-displacement.org/8025708F004BE3B1/%28httpInfoFiles%29/C753862FA2CF8B7CC1257115004752ED/$file/Protection%20from%20module%20handout%20development%20displacement.pdf
http://www.internal-displacement.org/8025708F004BE3B1/%28httpInfoFiles%29/C753862FA2CF8B7CC1257115004752ED/$file/Protection%20from%20module%20handout%20development%20displacement.pdf
http://www.internal-displacement.org/8025708F004BE3B1/%28httpInfoFiles%29/C753862FA2CF8B7CC1257115004752ED/$file/Protection%20from%20module%20handout%20development%20displacement.pdf
http://publications.iom.int/bookstore/free/MRS-31_EN.pdf
http://publications.iom.int/bookstore/free/MRS-31_EN.pdf
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Jednou z největších hrozeb a potencionálních spouštěčů environmentální migrace 

je zvyšování hladiny moře způsobené táním ledovců spolu s termální expanzí oceánů. 

Jedná se o dlouhotrvající a především nevratný proces, jehož následky jsou poměrně 

dobře předvídatelné. Obyvatelům těchto oblastí hrozí jednak samotné zaplavení půdy, 

jednak jsou ohroženi přílivem a vlnobitím. Ačkoli tyto oblasti představují pouze 2,2 % 

povrchu Země, žije v nich více než 10,5% světové populace (cca 602 miliónů osob).
45

 

Mezi oblasti nejvíce ohrožené zvyšováním hladiny moří patří oblasti říčních delt 

(zejména asijských řek Ganges-Brahmaputra, Indus, Mekong, Yangtze a Pearl River, ve 

kterých se nachází 75% ohrožené populace) a tichomořské atoly jako např. ostrovy 

Papuy Nové Guiney, Tuvalu nebo Kiribati. Velkou, postupně zaplavovanou oblastí je 

Sundarbans (Bangladéš/Indie), nacházející se v deltě řek Ganges a Brahmaputra. Jedná 

se o hustě obydlenou oblast s populací 4,3 milionu obyvatel, která je navíc chráněnou 

oblastí s mangrovými porosty a domovem i několika ohrožených druhů (bengálský tygr, 

krokodýli). Oblast je postižena jednak stále se zvyšující hladinou moře, a jednak 

tropickými bouřemi a silným přílivem. Odhaduje se, že do roku 2020 bude 15% půdy 

zaplavena, přičemž o domov přijde na 30 000 obyvatel. Jeden z ostrovů, Lohachara, 

s původním obyvatelstvem čítajícím 10 000 osob, byl kompletně zaplaven již v roce 

2006.
46

 

Podle internetových zdrojů
47

 je jedním z prvních případů klimatických 

„uprchlíků“ Papua Nová Guinea, kde v důsledku zvyšování hladiny moře a postupnému 

zaplavování a zasolování plantáží ztrácejí obyvatelé některých nízko položených atolů 

přístup k základním potravinám. Vláda se rozhodla řešit problém vystěhováním celé 

komunity Carteretovo ostrovů, u kterých se očekává, že do konce roku 2015 budou celé 

                                                 
45

 Vzhledem k dlouhodobému charakteru zvyšování hladin moří je v současné době pozornost zaměřena 

pouze na přímo ohrožené oblasti, tedy ty nacházející se v nadmořské výšce do jednoho metru nad mořem, 

jejichž populace čítá zhruba 142 miliónů obyvatel. Viz PIGUET, E. Climate Change and forced 

migration [online]. UNHCR New Issues in Refugee Research, Research paper No. 153, leden 2008, Str. 

7. ISSN 1020-7473. Dostupné z: http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd68/newissues153.pdf [cit. 2013-

10-26]. 
46

 Disappearing world: Global warming claims tropical island [online]. The Independent. 2006-12-24. 

Dostupné z: http://www.independent.co.uk/environment/climate-change/disappearing-world-global-

warming-claims-tropical-island-429764.html [cit. 2013-10-26] 
47

 Papua New Guinea: The World’s first climate „refugees“ [online]. IRIN News. 2008-06-08. 

http://www.irinnews.org/report/78630/papua-new-guinea-the-world-s-first-climate-change-refugees [cit. 

2013-10-26], podbně First Official Climate Change Refugees Evacuate Their Homes for Good  [online]. 

Treehugger. 2009-08-05. Dostupné z: http://www.treehugger.com/corporate-responsibility/first-official-

climate-change-refugees-evacuate-their-island-homes-for-good.html. [cit. 2013-10-26].  

http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd68/newissues153.pdf
http://www.independent.co.uk/environment/climate-change/disappearing-world-global-warming-claims-tropical-island-429764.html
http://www.independent.co.uk/environment/climate-change/disappearing-world-global-warming-claims-tropical-island-429764.html
http://www.irinnews.org/report/78630/papua-new-guinea-the-world-s-first-climate-change-refugees
http://www.treehugger.com/corporate-responsibility/first-official-climate-change-refugees-evacuate-their-island-homes-for-good.html
http://www.treehugger.com/corporate-responsibility/first-official-climate-change-refugees-evacuate-their-island-homes-for-good.html
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pod vodou, a jejich přemístěním na hlavní ostrov autonomní oblasti Bougainville, do 

které atol Carteret patří. Jedná se o oblast čítající zhruba 200 000 obyvatel, která se 

zotavuje z občanské války, jejímž výsledkem bylo získání statusu autonomní oblasti od 

vlády Papuy Nové Guiney v roce 2005. Ačkoli se přesídlení dotýká nevelkého počtu 

lidí (asi 40 rodin, tedy zhruba dvou tisíc osob), jde o finančně a technicky náročný 

projekt spojený se složitým přidělováním pozemků a budováním domovů na 

osidlovaném území, který byl naplánován na časové období šesti let. Řada obyvatel 

přesídlení odmítá, i když již teď je zřejmé, že jiné řešení nepřichází v úvahu, neboť 

zaplavení atolu je jen otázkou času. Přestože se na projektu podílí i některé nevládní 

organizace a na projekt přispěla darováním části pozemků i katolická církev, vláda se 

potýká s nedostatky zdrojů. Kromě atolu Carteret se totiž v oblasti nacházejí i další 

ostrovy, které se v budoucnu budou potýkat se stejným problémem.  

Dalším případem environmentální migrace ze současnosti je přesun obyvatel 

zálivu Lateu na ostrově Tegua (Vanuatu) dále do vnitrozemí, neboť jejich domovy byly 

postiženy ničivými bouřemi, přílivem, erozí a zasolováním půdy. Ačkoli opatření 

znamenalo přesun pouze o 600 metrů a týkalo se přibližně jednoho sta osob, další 

přesun již není možný, neboť největší ostrov v oblasti má pouze asi 16 km na délku a 3 

km na šířku.
48

 

Vedle Papuy Nové Guiney a Vanuatu postupné zaplavení hrozí i tichomořským 

ostrovům státu Tuvalu,
49

 nacházejícím se mezi Austálií a Havajskými ostrovy 

s populací čítající zhruba deset tisíc obyvatel, a atolu Majuro, které jsou součástí 

                                                 
48 BROWN, O. Migration and Climate Change [online]. IOM Migration Research Series No. 31, Geneva, 

Switzerland: International Organization for Migration, 2008. Str. 26, pozn. 76. ISSN 1607-338X. 

Dostupné z: http://publications.iom.int/bookstore/free/MRS-31_EN.pdf [cit. 2013-10-26]. Odkaz na 

McLeman, R., and B. Smit, 2006, “Changement climatique, migrations et sécurité”, Les Cahiers de la 

sécurité 63(4): 95-120. Podobně Vanuatu: Climate Change Refugees [online].Takesteps. 

http://www.takesteps.org/empower/exhibition/A12_s5_1_c4%20Vanuatu.html [cit. 2013-10-26]. 
49

 Většina pevniny státu Tuvalu se nachází v jednometrové zóně (nejvyšší bod pak ve výšce pouze 4,6 

metrů n.m.). Viz Tuvalu: Flooding, Global Warming, and Media Coverage [online]. Moya K. Mason. 

2013.  Dostupné z: http://www.moyak.com/papers/tuvalu-climate-change.html [cit. 2013-10-26] nebo 

Tuvalu drought could be dry run for dealing with climate change [online].  The Guardian. 2011-10-17. 

Dostupné z: http://www.theguardian.com/world/2011/oct/17/tuvalu-drought-climate-change [cit. 2013-

10-26]. 

http://publications.iom.int/bookstore/free/MRS-31_EN.pdf
http://www.takesteps.org/empower/exhibition/A12_s5_1_c4%20Vanuatu.html
http://www.moyak.com/papers/tuvalu-climate-change.html
http://www.theguardian.com/world/2011/oct/17/tuvalu-drought-climate-change
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Marshallových ostrovů s populací zhruba třicet tisíc obyvatel. Mezi oblasti ohrožené 

záplavami dále patří i Karibik.
50

 

Globální oteplování může způsobit erozi pobřežní půdy i nepřímo, například 

rozmrzáním permafrostu, který zmírňuje účinky přílivu a erozních proudů. Jedná se o 

případ ostrova Sarichef na severu Beringovy úžiny, kde v důsledku eroze půdy byli 

obyvatelé donuceni přesunout celou komunitu o několik kilometrů.
51

 

Druhou velkou skupinou oblastí postižených environmentální migrací jsou země 

sužované dlouhodobými suchy a desertifikací. Počet osob zasažených suchem 

v posledních letech je srovnatelný s počtem obětí hurikánů a záplav. Předpokládá se, že 

dostupnost vody ve střední, jižní, východní a jihovýchodní Asii poklesne díky 

klimatickým změnám, což by spolu s populačním růstem a stále rostoucí poptávkou 

související se zvýšenou úrovní života mohlo negativně ovlivnit život více než miliardy 

lidí. Nedostatek pitné a závlahové vody má však ve srovnání s klimatickými událostmi 

menší váhu, neboť se jedná o dlouhodobý proces, který generuje jen pozvolnou 

migraci.
52

 

Oblastí nejvíce postiženou suchem jsou bezpochyby africké oblasti Sahelu
53

 a 

Etiopie. S rozšiřováním pouště jsou obyvatelé nuceni přesouvat svoje domovy do stále 

se zmenšujících oblastí s příznivějším životním prostředím, které již nyní trpí 

přelidněním. Jedná se o velké množství osob, zejména o venkovské obyvatelstvo, 

donucené migrovat do oblastí s příznivějšími životními podmínkami. Odhaduje se, že 

každoročně opustí své domovy v důsledku klimatických změn na několik set tisíc 

                                                 
50

 Zejména Haiti trpí deforestací, záplavami a sesuvy půdy, které představují největší hrozbu pro hlavní 

zdroj obživy – zemědělství. Kombinace environmentální degradace a populačního růstu vede k podvýživě 

a početné migraci ze země, především do USA. Viz MYERS, Norman: Environmental Refugees: A 

Growing Phenomenon of the 21st Century [online]. Philosophical Transactions of the Royal Society B: 

Biological Sciences. 2002-04-29, vol. 357, issue 1420, str. 610. DOI 10.1098/RSTB.2001.0953. Dostupné 

z: http://www.nicholas.duke.edu/people/faculty/myers/myers2001.pdf [cit. 2013-10-26]. 
51

 Human and Economic indicators – Shishmaref [online]. Arctic Change. 12-08-01. Dostupné z: 

http://archive.is/8yjq [cit. 2013-10-26]. 
52

 PIGUET, E. Climate Change and forced migration [online]. UNHCR New Issues in Refugee Research, 

Research paper No. 153, leden 2008, Str. 6. ISSN 1020-7473. Dostupné z: 

http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd68/newissues153.pdf [cit. 2013-10-26]. 
53

 Dezertifikace je hlavním probléme Nigérie, kde se každoročně 3500 km
2 

půdy změní v poušť. Viz 

BROWN, O. Migration and Climate Change [online]. IOM Migration Research Series No. 31, Geneva, 

Switzerland: International Organization for Migration, 2008. Str. 33. ISSN 1607-338X. Dostupné z: 

http://publications.iom.int/bookstore/free/MRS-31_EN.pdf [cit. 2013-10-26]. 

http://www.nicholas.duke.edu/people/faculty/myers/myers2001.pdf
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obyvatel Sahelu.
54 

Mezi další ohrožené oblasti pak patří také jižní Amerika (Argentina, 

Brazílie), Mexiko
55

 a střední Amerika, střední východ (Sýrie, Írán), Čína,
56

 oblasti 

střední a jihovýchodní Asie a další asijské země.
57

  

Migrace je ve světě způsobována i náhlými klimatickými událostmi. Na rozdíl od 

pozvolných degradačních procesů popsaných výše je však jejich role v environmentální 

migraci spíše okrajová, neboť zpravidla vyvolávají pouze dočasnou migraci. Výsledky 

studií ukazují, že většina migrantů se vrací, jakmile je to možné, do zasažené zóny 

s cílem zrekonstruovat svoje domovy.
58

  

Zkoumáním environmentální migrace ve světě a jejími příčinami se zabývá řada 

mezinárodních organizací. Za zmínku stojí projekt Evropské Unie EACH-FOR,
59

 který 

                                                 
54

 Pouze během sucha v oblasti Nigeru v roce 1984 došlo k přesunu více než jednoho miliónu osob. Viz 

Jon Darrel, Maarten S KROL a Nurit KLIOT. Environmental change and its implications for population 

migration. Boston: Kluwer Academic Publishers, 2004, xi. Str. 232. ISBN 14-020-2877-6. 
55

 V Mexiku desertifikace způsobuje každoročně ztrátu 400 mil
2
 zemědělské půdy, což má za následek 

migraci několika tisíc obyvatel. Má se za to, že více než 20 milionů obyvatel Mexika trpí nedostatkem 

potravin a tento počet se neustále zvyšuje. Viz SCHWARTZ, M. L. NOTINI, J. Desertification and 

Migration: Mexico and the United States [online]. Research Paper, Washington, 1994. Str. Dostupné z: 

http://www.utexas.edu/lbj/uscir/respapers/dam-f94.pdf [cit. 2013-10-26]. 
56

 Centrální a severozápadní oblast Číny trpí erozí půdy, rozšiřováním pouští, odlesňováním, nedostatkem 

vody, degradací a negativními dopady těžební činnosti. Podstatná část země byla klasifikována jako 

ekologicky nestabilní oblasti. Jedná se o oblasti citlivé na populační tlak s nízkou kapacitou pro lidské 

osídlení. Přibližně 1,2 milionu osob bylo donuceno opustit nestabilní některé z těchto oblastí v západní 

Číně v letech 2000 až 2005. V roce 2002 čínská vláda zahrnula do oficiální politiky plán přemístit 1,5 

milionu lidí v západní Číně v průběhu pětiletého období do roku 2010 Viz Yan Tan. Chinese Perspectives 

on Climate Change and Resettlement [online]. University of Adelaide, Australia, 2011. Str. 1. Dostupné 

z: http://www.populationenvironmentresearch.org/papers/Tan_PERNcyberseminar_2011.pdf [cit. 2013-

10-26]. 
57

 Např. Kazachstán a Uzbekistán trpí vysycháním Aralského jezera, Afganistán deforestací a 

dlouhodobými suchy. Těmi je sužováno i Mongolsko, přičemž jeho negativní dopady jsou umocnňovány 

nadměrnou pastvou dobytka.  
58

 S výjimkou Bangladéše, kde přírodní katastrofy tvoří hlavní příčinu nucené migrace, ze studií taktéž 

vyplývá, že existuje pouze minimální spojitost mezi klimatickými událostmi a nucenou migrací. 

V globálním měřítku dlouhodobou migraci přírodní katastrofy zpravidla nevyvolávají. Viz PIGUET, E. 

Climate Change and forced migration [online]. UNHCR New Issues in Refugee Research, Research 

paper No. 153, leden 2008, Str. 6. ISSN 1020-7473. Odkaz na HAQUE, C. E. Hazards in a fickle 

environment: Bangladesh [online].  Boston: Kluwer Academic Publishers, 1997, xv, 380 p. ISBN 07-923-

4869-9. Dostupné z: 
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6Gh7eDDyes&hl=cs&sa=X&ei=rvBsUqaZC4PZ4ASTmoCQDQ&redir_esc=y#v=onepage&q=hazards%

20hague%20bangladesh&f=false [cit. 2013-10-26]. 
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 Environmental Change and Forced Migration Scenarios. Dvouletý projekt Evropské komise v rámci 6. 

rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj, ukončený v květnu roku 2009. Hlavním cílem 

projektu bylo zjistit a popsat příčiny nucené migrace ve vztahu k poškozování nebo změnám životního 

prostředí a jejich souvislost s jinými sociálními, politickými a hospodářskými jevy. 
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vytvořil detailní případové studie týkající se vybraných regionů,
60

 přičemž zkoumal 

stávající nucenou migraci, vztah mezi zhoršováním životního prostředí a migrací, 

budoucí environmentální degradační procesy a scénáře nucené migrace na základě 

mezioborové analýzy místních a regionálních environmentálních, ekonomických a 

sociálních procesů. Z jeho závěrů mj. vyplývá, že veškeré politiky mají být realizovány 

s ohledem na ochranu a udržitelné čerpání přírodních zdrojů tak, aby nedocházelo 

k negativním dopadům na životní prostředí. Státy mají přijímat vhodná adaptační 

opatření ke snížení zranitelnosti vůči environmentálním změnám, zvyšovat odolnost 

obyvatelstva a předcházet tak nucené migraci.
61

 

2. Označení osob migrujících z environmentálních důvodů 

V souvislosti s rozšířením fenoménu nucené environmentální migrace se objevila 

celá řada termínů označujících osoby, které jsou v důsledku zásadních změn na 

životním prostředí nuceni opustit svá dosavadní obydlí a přesídlit na jiné vhodné místo. 

V zahraniční literatuře se setkáváme s velkým množstvím použitých termínů: 

environmentální či klimatičtí migranti (environmental migrants, climate migrants), 

nucení environmentální migranti (forced environmental migrants), environmentálně 

motivovaní migranti (environmentally motivated migrant), environmentální uprchlíci 

(environmental refugees), klimatičtí uprchlíci (climate refugees, climate change 

refugees), environmentální přesídlenci (environmental displacees) environmentálně 

přesídlené osoby (environmentally displaced persons), ekologicky přesídlené osoby 

(ecologically displaced persons), katastrofičtí uprchlíci (disaster refugees), eko-

uprchlíci (eco-refugee) apod. Nejčastěji užívanými pojmy jsou environmentální 

uprchlíci, environmentální migranti a environmentální přesídlenci, přičemž žádné 

z těchto označení není všeobecně přijímáno, neboť neexistuje konsensus ohledně jejich 

přesného obsahu a významu. 

  
                                                 
60

 Evropa a Rusko, nové nezávislé státy východní Evropy (NIS) a střední Asie, Asie, subsaharská Afrika, 

střední východ a severní Afrika, Latinská Amerika a Karibik. 
61

 Synthesis Report 2009 [online]. EACH-FOR Environmental Change and Forced Migration Scenarios, 

2009-05-14. Str. 74. Dostupné z: http://www.each-for.eu/documents/EACH-

FOR_Synthesis_Report_090515.pdf [cit. 2013-10-26]. 

http://www.each-for.eu/documents/EACH-FOR_Synthesis_Report_090515.pdf
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2.2. Environmentální uprchlíci 

Pojem environmentální uprchlíci (environmental refugees) byl poprvé použit 

v roce 1985 Essamem El-Hinnawi v Programu OSN pro životní prostředí.
62

 El-Hinnawi 

definuje environmentální uprchlíky jako „osoby, jež byly nuceny opustit svá původní 

bydliště, dočasně nebo trvale, v důsledku trvalého významného narušení životního 

prostředí (jako důsledek přírodních sil i vyvolaného člověkem), které ohrožuje jejich 

existenci nebo vážně snižuje kvalitu jejich života. Narušením životního prostředí se 

rozumí jakékoli fyzikální, chemické nebo biologické změny v ekosystému, které jej činí 

dočasně nebo trvale nevhodným pro podporu lidského života.“
63

 Vedle pojmu 

environmentální uprchlík se také velmi často setkáváme s označením podobného 

významu, klimatický uprchlík (climate refugee).
64

 

Ačkoli se během následujících desetiletí pojem rozšířil v odborných kruzích a 

začal být diskutován na mezinárodní úrovni, definice není všeobecně přijímána, neboť 

pojem „uprchlík“ je pro označení těchto osob nevhodný (viz níže). Důvodem, proč je 

však nadále užíván, bývá důležitost a urgentnost, které jsou migraci přikládány. Jedná 

se o osoby, které hledají útočiště (seek refuge) před klimatickými změnami a název 

implikuje tíseň, ve které se nachází. Pojem „migrant“ naopak vyvolává představu 

dobrovolného rozhodnutí a přesunu za lepším životem.
65

  

                                                 
62

 WERZ, M. & CONLEY, L. Climate Change, Migration and Conflict: Addressing complex crisis 

scenarios in the 21st Century [online].  Center for American Progress, leden 2012, str. 15. Dostupné z: 

http://www.americanprogress.org/issues/2012/01/pdf/climate_migration.pdf [cit. 2013-10-26].  
63

 „those people who have been forced to leave their traditional habitat, temporarily or permanently, 

because of a marked environmental disruption (natural and/or triggered by people) that jeopardized their 

existence and/or seriously affected the quality of their life. By ‘environmental disruption’ in this definition 

is meant any physical, chemical and/or biological changes in the ecosystem (or resource base) that 

render it, temporarily or permanently unsuitable to support human life.“ - WERZ, M. & CONLEY, L. 

Climate Change, Migration and Conflict: Addressing complex crisis scenarios in the 21st Century 

[online].  Center for American Progress, leden 2012, str. 15. Pozn. 45. Dostupné z: 

http://www.americanprogress.org/issues/2012/01/pdf/climate_migration.pdf [cit. 2013-10-26]. Odkaz na: 

El-Hinnawi, Essam: Environmental Refugees, United Nations Environment Programme, 1984 Nairobi, 

Kenya, str. 4. 
64

 Pojem klimatický uprchlík používá např. Oli Brown - BROWN, O. Migration and Climate Change 

[online]. IOM Migration Research Series No. 31, Geneva, Switzerland: International Organization for 

Migration, 2008. ISSN 1607-338X. Dostupné z http://publications.iom.int/bookstore/free/MRS-

31_EN.pdf [cit. 2013-10-26]. 
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 BROWN, O. Migration and Climate Change [online]. IOM Migration Research Series No. 31, Geneva, 

Switzerland: International Organization for Migration, 2008. Str. 13. ISSN 1607-338X. Dostupné z: 
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Termín environmentální uprchlíci, ačkoli je jedním z nejčastěji používaných, je 

však pojem nepřesný a zavádějící vzhledem k existenci Úmluvy o právním postavení 

uprchlíků,
66

 přijaté v roce 1951 Organizací spojených národů, jejímž primárním cílem je 

stanovit právní postavení a ochranu uprchlíkům z taxativně stanovených důvodů, mezi 

kterými ty environmentální nefigurují. Právním statusem uprchlíků a možností 

aplikovatelnosti Úmluvy o právním postavení uprchlíků na osoby migrující 

z environmentálních důvodů se zabývá podrobněji kapitola 4.  

Dalším negativem pojmu je skutečnost, že pojem „uprchlík“ v sobě zahrnuje 

překročení státních hranic a není ho tedy možno použít v případech vnitřní migrace (viz 

níže). Rovněž v sobě pojem obsahuje i právo a možnost návratu v případě, že pominuly 

důvody, pro které uprchlík opustil svou vlast, což je ve většině případů nucených 

environmentálních migrantů neuskutečnitelné.  

Volba pojmu "uprchlík" je vysoce kontroverzní. Ačkoli má určitou popisnou 

hodnotu, z právního hlediska neodráží postavení těch, kteří jsou donuceni migrovat 

z environmentálních důvodů. Má velmi silný politický podtext a kvůli svému lehce 

provokativnímu charakteru vyvolává napětí mezi státy, které buď termín přijímají, nebo 

zamítají. Pojem uprchlík má však i další konotace, vzbuzuje dojem pasivity a 

viktimizace. 

Důvodem, proč je pojem stále užíván, je fakt, že neexistuje jiný vhodný termín, 

který by plně vystihoval podstatu věci. Například termín climate evacuee (klimatický 

evakuant) implikuje spíše pouze dočasný přesun v rámci jednoho státu. 

2.3. Environmentální (klimatičtí) migranti a přesídlenci 

Novějším a v současné době asi nejrozšířenějším je označení environmentální či 

klimatický migrant (environmental migrant, climate migrant), jež má tendenci 

nahrazovat nepřesné označení „uprchlík“, případně se setkáváme s pojmem nucený 

environmentální migrant (forced environmental migrant), který více zdůrazňuje 

nedobrovolnost přesunu. Osobně se k pojmu nucený environmentální migrant také 

                                                 
66

 Convention relating to the Status of Refugees, přijata 27. Července 1951 v Ženevě, vstup v platnost 

22. dubna 1954, 145 smluvních stran, v ČR vyhlášena sdělením Ministerstva zahraničních věcí 

č. 208/1993 Sb. 
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přikláním a používám ho ve své práci, neboť dle mého názoru lépe vyjadřuje podstatu 

věci.  

Definicí je několik, uvedu pouze ty nejdůležitější. Podle Stojanova jsou 

environmentálními migranty osoby, které „byly donuceny dočasně nebo trvale opustit 

svoje původní bydliště v důsledku 1. významného zhoršení stavu životního prostředí, 

které jim už nadále nemůže zajistit bezpečné živobytí (např. ztráta/nedostatek životně 

důležitých přírodních zdrojů), nebo/a 2. environmentálních procesů, které ohrožují 

jejich existenci anebo vážně ovlivňují kvalitu jejich života (např. náhlé přírodní 

katastrofy typu zemětřesení, povodně či hurikány).“
67

  

IOM definuje pojem environmentální migranti jako „osoby nebo skupiny osob, 

které z důvodu závažných náhlých nebo postupných změn životního prostředí, které 

nepříznivě ovlivňují jejich život nebo životní podmínky, jsou nuceny opustit své obvyklé 

domovy nebo se rozhodnou tak učinit, ať už dočasně nebo trvale, a kteří se pohybují 

buď ve své zemi, nebo v zahraničí.“
68

  

Co se týká použitého přídavného jména, v literatuře se setkáváme s použitím slov 

jak environmentální, tak klimatický. Na rozdíl od slova environmentální, pod které lze 

zahrnout v podstatě jakékoli změny životního prostředí, použití slova klimatický 

indikuje spíše změnu klimatu jakožto jedinou příčinu migrace; jedná se tedy o užší 

pojem, o jakousi subkategorii environmentálních migrantů. Definice klimatických 

migrantů je téměř shodná s definicí environmentálních migrantů s tím rozdílem, že 

náhlé nebo postupné změny životního prostředí jsou důsledkem změny klimatu.  

Stejně jako pojem uprchlík má i označení migrant určitá negativa. Především 

implikuje skutečnost, že spíše než nutnost opustit dosavadní bydliště zde klíčovou roli 

hraje destinace jakožto motivace přesunu a nese s sebou další negativní konotace, jež 

                                                 
67

 STOJANOV, Robert: Environmentální migrace ve světě [online]. Univerzita Karlova, Fakulta 

Sociálních studií, 15.11.2011 Praha, str. 4. Dostupné z:  

http://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=download&did=33616&kod=JPM346 [cit. 2013-10-

26]. 
68
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http://publications.iom.int/bookstore/free/migration_and_environment.pdf [cit. 2013-10-26]. 

http://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=download&did=33616&kod=JPM346
http://publications.iom.int/bookstore/free/migration_and_environment.pdf


24 

 

mají tendenci snižovat odpovědnost mezinárodního společenství za ochranu těchto 

osob.
69

  

Zmírnit toto negativum se literatura pokouší i použitím již výše zmíněného 

termínu nucený environmentální migrant, případně nucený klimatický (forced 

environmental migrant), který lépe vystihuje migraci jako nedobrovolný přesun 

obyvatel v důsledku klimatických změn.
70

  

Jako environmentálně motivovaní migranti jsou zpravidla označovány osoby, 

které odcházejí s cílem žít v lepším životním prostředí, aniž by byly bezprostředně 

ohroženy jejich životy. Dle Stojanova jde o osoby, které opouštějí své bydliště relativně 

dobrovolně, preventivně, kvůli vážné environmentální hrozbě (např. znečištění životního 

prostředí). Migrace v tomto případě může být chápána jako strategie zvládání kritické 

situace nebo způsob adaptace na nové či měnící se environmentální podmínky.
71

 Jedná 

se o případy zpravidla dlouhodobých a postupných environmentálních změn, které 

obyvatele neohrožují bezprostředně na životech a nenutí opustit svoje bydliště 

okamžitě. Migrace je výsledkem rozhodnutí, ve kterém důležitou roli často hrají i jiné 

faktory. 

Dalším termínem hojně se vyskytujícím v odborné literatuře je pojem 

environmentální přesídlenci (environmentally displaced persons). Jedná se o pojem, 

který se svým obsahem v podstatě shoduje s označením nucení environmentální 

migranti. Řada autorů se k tomuto označení přiklání, neboť jej považuje za nejvíce 

vhodné a výstižné.
72
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2.4. Kategorizace osob migrujících z environmentálních důvodů 

Vzhledem ke komplexnosti tématu se v teorii objevilo velké množství způsobů 

dělení environmentálních migrantů. Existuje celá řada hledisek, podle kterých lze tyto 

osoby rozdělit do několika skupin. Jedním z často používaných hledisek bývají důvody, 

na základě kterých osoby migrují. Výsledkem je dělení na migraci způsobenou 

přírodními katastrofami, rozvojovými projekty (large-scale projects), degradací 

životního prostředí a klimatickými změnami. Dalším, často používaným hlediskem je 

dobrovolnost migrace. Podle tohoto hlediska lze vytvořit kategorie environmentálně 

motivovaných migrantů, environmentálních přesídlenců a plánovaných přesídlenců. 

V literatuře se také často setkáváme s dělením na vnitřní a vnější environmentální 

migranty, v závislosti na tom, zdali je situaci možno řešit pouze v rámci vnitrostátního 

práva, nebo zdali byla překročena hranice států a vyvstala nutnost užití norem 

mezinárodního práva. Hlediska trvalosti či dočasnosti přesídlení jsou taktéž používána 

při klasifikaci environmentální migrace, výsledkem je pak dělení na migraci dočasnou, 

cyklickou, dlouhodobou a permanentní.  

2.4.1. Dělení z hlediska dobrovolnosti 

Vzhledem k právnímu významu kritéria dobrovolnosti v environmentální migraci 

je vhodné uvést dělení používané a často citované v českých pramenech, které se opírá 

o toto hledisko. Vzhledem k tomu, že typologie je z převážné části oborem sociálních 

studií a přírodních věd, zabývám se jí pouze v základních rysech a vycházím přitom z 

členění vytvořené Robertem Stojanovem, který dělí environmentální migranty na 

environmentálně motivované migranty, environmentální přesídlence a plánované 

přesídlence.
73

 

Environmentálně motivovaní migranti jsou osoby, jež opouštějí místo svého 

bydliště relativně dobrovolně, preventivně, z důvodu vážného zhoršení stavu životního 
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prostředí. Migrace je v takovém případě řešením krizové situace (coping strategy) nebo 

adaptací na nové či změněné podmínky, přičemž významnou roli mohou hrát i jiné 

faktory, například politické či ekonomické. Jako příklad takové migrace uvádí literatura 

druhou vlnu migrace kvůli Černobylu.  

Environmentální přesídlenci jsou nuceni opustit své bydliště kvůli ohrožení 

svých životů, živobytí a prosperity. Jde o osoby, které se ocitly ve vážném nebezpečí z 

důvodu negativního působení environmentálních procesů nebo přírodních katastrof, 

případně i lidské činnosti (např. průmyslové havárie). V této skupině je možno rozlišit 

váhavé a okamžité environmentální přesídlence. Váhaví environmentální přesídlenci 

mají relativní „výhodu“ delšího časového období předcházejícího nutnosti přesídlit a 

tedy lepší možnost výběru cílové destinace pro nalezení nového domova a živobytí. 

Tyto osoby mají dlouhodobou zkušenost s degradací životního prostředí (například 

půdní eroze, změny srážkového režimu, desertifikace etc.) nebo periodicky se 

opakujícími přírodními katastrofami (zemětřeseními, hurikány, povodněmi či 

průmyslovými haváriemi). Okamžití environmentální přesídlenci nemají na rozdíl od 

předchozí subkategorie možnost připravit se na hrozící nebezpečí a jsou nuceni se 

přestěhovat z místa svého stálého pobytu téměř okamžitě před blížící se přírodní 

katastrofou nebo ihned po ní. V těchto případech jsou jejich bydliště, úroda a způsoby 

obživy většinou zcela zničeny a možnost setrvat na dosavadním místě je nemožná. 

Jedná se o nejzávažnější, zpravidla nepředvídatelné události jako například hurikány, 

tsunami nebo ničivá zemětřesení.  

Plánovaní přesídlenci jsou osoby, které nuceně opouští své bydliště v důsledku 

plánovaného využití území, na kterém žijí nebo kde vykonávají hospodářskou činnost. 

Jejich území je tak plánovaně využito pro nějakou rozvojovou činnost či projekt, např. 

pro stavby dopravní či vodní infrastruktury. Jedná se o případy děl, u kterých zájem na 

jejich vybudování převyšuje zájem na zachování dosavadního stavu, a to i navzdory 

újmě, která bude obyvatelům nebo životnímu prostředí způsobena. Jelikož jde o předem 

naplánované přesídlení, je zřejmá odpovědnost státu za jejich vystěhování a 

kompenzace za újmu na jejich právech (svoboda pohybu a pobytu, ochrana vlastnického 

práva apod.). 
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2.4.2. Dělení z hlediska překročení státní hranice 

Z právního hlediska je významným kritériem také skutečnost, zdali k migraci 

dochází uvnitř jednoho státu nebo při ní dochází k překročení státní hranice. Migrace 

uvnitř téhož státu, tedy vnitřní migrace je častějším případem přesunů obyvatel, které 

jsou řešeny primárně v rámci vnitrostátního práva vlastními právními a ekonomickými 

mechanismy dotčeného státu. Mezinárodními dokumenty jsou takové osoby 

označovány jako vnitřně přesídlené osoby (internally displaced persons), jejichž 

postavením se zabývá i mezinárodní společenství. Komplikovanější je případ vnější 

migrace, kdy migranti překonávají hranice států a situaci je třeba řešit hlavně pomocí 

mezinárodního práva. V takovém případě je klíčová právní úprava celé problematiky 

mezinárodním společenstvím.  

2.4.3. Dělení z časového hlediska 

Časové měřítko je v celé systematice spíše okrajové a jeho důležitost spočívá 

především v tom, zdali ochrana má být migrantům poskytnuta pouze dočasně, nebo 

trvale. V literatuře se objevuje několik, pro právo více či méně důležitých označení. 

Dočasná migrace bývá spojována s opuštěním území trvajícím méně než jeden rok a 

bývá důsledkem vratných nebo jinak napravitelných přírodních změn, například 

přírodních katastrof jako záplav nebo hurikánů. Dlouhodobá migrace je spojována 

s časovým obdobím jednoho až tří let a permanentní migrace pak s obdobím delším než 

tři roky.
74

 Cyklická migrace je případ opakující se migrace v závislosti na střídání 

pravidelně se opakujících přírodních změn. 

3. Prevence environmentální migrace 

Důležitou roli v případě environmentální migrace hraje prevence. Tu lze chápat 

dvojím způsobem. Jednak jako prevenci v souvislosti s odvracením příčin, které 

environmentální migraci způsobují (obsahuje především povinnost států předcházet 

klimatickým změnám), a dále jako prevenci samotné environmentální migrace, tedy 
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přizpůsobení se environmentálním změnám tak, aby k migraci nedocházelo (zejména 

přijímáním mitigačních a adaptačních opatření). 

3.1. Povinnost států předcházet klimatickým změnám vyplývající 

z mezinárodního práva životního prostředí 

Povinnost státu předcházet klimatickým změnám se odvíjí od mezinárodních 

závazků, které státy přijaly v rámci mezinárodní ochrany životního prostředí. Klíčovou 

je v tomto ohledu Rámcová úmluva OSN o změně klimatu,
75

 ve které státy uznávají 

změnu klimatu a její nepříznivé důsledky jako společný zájem celého lidstva.
76

 Cílem 

úmluvy je dosáhnout stabilizace koncentrací skleníkových plynu v atmosféře na úrovni, 

která by umožnila předejít nebezpečným důsledkům vzájemného působení lidstva a 

klimatického systému.
77

 Úmluva obsahuje čtyři hlavní principy.
78

 Tím prvním je princip 

mezigenerační spravedlnosti, který vyjadřuje povinnost států chránit klimatický systém 

ve prospěch nejen současné, ale i příštích generací.
79

 Princip společné, ale 

diferencované odpovědnosti zakotvuje hlavní odpovědnost ekonomicky vyspělých zemí 

za rostoucí koncentrace skleníkových plynů v atmosféře a povinnost poskytovat pomoc 

i rozvojovým zemím.
80

 Třetí princip zdůrazňuje potřebu chránit zejména ty části 

planety, které jsou více náchylné na negativní dopady změn klimatického systému, tedy 

především rozvojové země, které jsou s ohledem na svůj hospodářský vývoj a 

geografické umístění zranitelnější.
81

 Konečně princip předběžné opatrnosti znamená, že 

smluvní strany mají činit opatření k předvídání, prevenci a minimalizaci příčin 

vedoucích ke změně klimatu a zmírnit tak její nepříznivé účinky, přičemž tato opatření 

                                                 
75

 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Přijata na Konferenci o 

životním prostředí v Rio de Janeiru v roce 1992, vstup v platnost dne 21. 3. 1994. V současné době (říjen 

2013) má 195 smluvních stran. Viz Status of Ratification of the Convention [online]. Dostupné z: 

http://unfccc.int/essential_background/convention/status_of_ratifi cation/items/2631.php [cit. 2013-10-

26]. 
76

 Rámcová úmluva OSN o změně klimatu, preambule 
77

 Rámcová úmluva OSN o změně klimatu, čl. 2. 
78

 Informace MŽP o Rámcové úmluvě o změně klimatu, dostupné z: 

http://www.mzp.cz/cz/ramcova_umluva_osn_zmena_klimatu [cit. 2013-10-26]. 
79

 Rámcová úmluva OSN o změně klimatu, čl. 3 odst. 1. 
80

 Ibid, čl. 3 odst. 1 a 2. 
81

 Ibid, čl. 3 odst. 2. 

http://unfccc.int/essential_background/convention/status_of_ratifi%20cation/items/2631.php
http://www.mzp.cz/cz/ramcova_umluva_osn_zmena_klimatu


29 

 

nemají být odkládána, a to ani v případě, že doposud nelze přesně stanovit některé 

důsledky změny klimatu.
82

 

Vzhledem k široké akceptaci úmluvy mezinárodním společenstvím je 

nepochybné, že se státy shodují na existenci změny klimatu a jejích nepříznivých 

důsledků a považují je za společný zájem lidstva.
83

 Obecně vyjádřené závazky obsažené 

v úmluvě jsou konkretizovány v Kjótském protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně 

klimatu,
84

 který zakotvuje kvantitativní požadavky na snížení emisí skleníkových plynů. 

Reálné plnění těchto závazků však poněkud zaostává za dikcí úmluvy i protokolu. Řada 

zemí, mezi nimi i největší emitenti skleníkových plynů,
85

 Kjótský protokol dosud 

neratifikovala a pravděpodobně tak ani neučiní. Zemím, které jej ratifikovaly, je často 

vytýkáno jeho nerespektování. Za jeho nedodržování a porušování však neexistují žádné 

sankce. Ačkoli je tedy dána zřejmá povinnost států předcházet změně klimatu, v praxi je 

velmi těžko vynutitelná. 

3.2. Povinnost států předcházet klimatickým změnám související s 

ochranou lidských práv 

      Rada OSN pro lidská práva uznává, že změny životního prostředí způsobené 

změnou klimatu mohou interferovat s realizací základních a mezinárodně uznávaných 

lidských práv - včetně těch chráněných Mezinárodním paktem o hospodářských, 

sociálních a kulturních právech a Mezinárodním paktem o občanských a politických 
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právech.
86

 Obzvláště zranitelní vůči dopadům změny klimatu jsou jednotlivci a národy, 

jejichž způsob života je nerozlučně spjat s přírodou (zejména domorodé skupiny), a dále 

pobřežní a nízko položené ostrovní státy, které nemají ekonomické zdroje, které by jim 

umožnily se přizpůsobit zvyšování hladiny moře. Podle Charty OSN, Všeobecné 

deklarace lidských práv a dalších mezinárodních dokumentů upravujících lidská práva 

mají státy povinnost spolupracovat při prevenci porušování lidských práv, včetně 

povinnosti přijmout účinná opatření v boji proti změně klimatu a další vhodná opatření 

k dodržování a ochraně lidských práv s nimi související.
87

 

V březnu roku 2008 Rada OSN pro lidská práva přijala rezoluci,
88

 ve které uložila 

OHCHR provést podrobnou analýzu vztahu mezi změnou klimatu a lidskými právy. 

Studie provedená na žádost Rady s konečnou platností ukazuje, že změna klimatu 

zasahuje do velkého množství lidských práv. Extrémní klimatické události, tání ledovců 

a redukce sněhové pokrývky jsou hrozbou pro právo na život, zdraví a potraviny, pro 

právo na vodu, právo na přiměřenou životní úroveň a právo na fyzický a duševní rozvoj. 

Je povinností států přijmout opatření na ochranu těchto práv před dopady změny 

klimatu, přičemž všechna tato opatření musí být v souladu s jejich povinnostmi 

vyplývajícími z ochrany lidských práv. V březnu roku 2009 Rada přijala další 

Rezoluci,
89

 která potvrzuje, že změna klimatu má přímé i nepřímé důsledky pro 

uplatňování lidských práv, a zdůrazňuje klíčové závěry získané v rámci výše zmíněné 

studie.  

Státy mají povinnost zajistit, aby nedocházelo k porušování lidských práv.
90

 Ze 

skutečnosti, že změna klimatu má negativní dopady na lidská práva, by se dalo odvodit, 
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že státy jsou povinny přijímat taková opatření, aby ke změně klimatu nedocházelo. 

Povinnost předcházet klimatickým změnám tedy nevyplývá pouze z mezinárodních 

závazků práva životního prostředí, jako jsou výše zmíněná Rámcová úmluva OSN o 

změně klimatu a Kjótský protokol, ale i z povinnosti chránit lidská práva. Uplatnění této 

povinnosti v praxi je však velmi složité, neboť příčinnou souvislost mezi jednáním státu 

a negativní změnou životního prostředí v důsledku klimatických změn je velmi těžké 

prokázat. Dalším problematickým aspektem je globální charakter klimatických změn. 

Státy mají tradičně povinnost chránit práva osob, podléhajících jejich jurisdikci. 

Stanovit, že státy mají povinnost odvracet klimatické změny s cílem chránit práva osob, 

nacházejících se na opačném konci světa, je problematické.
91

 Lze sice tvrdit, že za 

porušování lidských práv osob postižených dopady klimatických změn je odpovědný 

stát, který nečiní opatření k předcházení změně klimatu, avšak takový závěr je velmi 

obtížné prokázat.
92

  

3.3. Mitigační a adaptační opatření 

Negativní změny životního prostředí, které vyvolávají environmentální migraci, 

lze zmírnit nebo se jim přizpůsobit vhodnými opatřeními států. Těmi jsou v první řadě 

opatření ke zmírnění změny klimatu (mitigační opatření), tedy snaha o minimalizaci 

příčin, které ji způsobují. Vzhledem k povaze klimatického systému a dlouhodobým 

účinkům zvýšené koncentrace skleníkových plynů bude změna klimatu s nejvyšší 

pravděpodobností pokračovat i v průběhu několika následujících desítek let. Klíčovými 

                                                                                                                                               
těchto práv, a naplnit (fulfill), tedy přijmout taková opatření, která umožní lidem jejich výkon. Viz The 

Human Rights-Based Approach [online]. United Nations Population Fund (UNFPA). Dostupné z: 

http://www.unfpa.org/rights/approaches.htm [cit. 2013-10-26]. 
91

 ŽÁKOVSKÁ, K.. LIPOVSKÝ, M. Ochrana lidských práv v kontextu nedobrovolné environmentální 

migrace. In: Nová lidská práva. Studie z lidských práv č. 3. Univerzita Karlova v Praze, Právnická 

fakulta, 2013. ISBN 978-80-87146-83-5. V tisku. 
92

 Příkladem z praxe je stížnost k Interamerické komisi pro lidská práva proti Spojeným státům 

americkým, podaná jménem původních obyvatel arktické části Severní Ameriky. Stěžovatelka, Sheila 

Watt-Cloutier, prohlašovala, že USA porušují práva Inuitů tím, že odmítají omezit emise skleníkových 

plynů. Změny klimatu, ke kterým dochází v důsledku zvyšování koncentrací skleníkových plynů v 

atmosféře, zasahují do práv Inuitů (právo na život a zdraví, tradiční práva k půdě, majetek a možnost 

obživy). Interamerická komise pro lidská práva měla deklarovat odpovědnost USA za porušování práv 

Inuitů vyplývajících z Americké deklarace práv a povinností člověka a ve spolupráci s nimi přijmout 

opatření k jejich a adaptaci na dopady klimatických změn. Ačkoli stížnosti nebylo vyhověno, poukázala 

nedodržování smluvních závazky státy. Viz ŽÁKOVSKÁ, K.. LIPOVSKÝ, M. Ochrana lidských práv 

v kontextu nedobrovolné environmentální migrace. In: Nová lidská práva. Studie z lidských práv č. 3. 

Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013. ISBN 978-80-87146-83-5. V tisku. 

http://www.unfpa.org/rights/approaches.htm


32 

 

jsou proto opatření k adaptaci na změnu klimatu a ke zmírnění jejích následků 

(adaptační opatření). 

Mitigační opatření a povinnost k jejich přijímání je zakotvena v Rámcové úmluvě 

OSN o změně klimatu. Povinností smluvních stran je „předběžně učinit opatření k 

předvídání, prevenci či minimalizaci příčin vedoucích ke změně klimatu a zmírnit tak 

její nepříznivé účinky.“
93

 „Každá z těchto smluvních stran přijme národní přístupy a 

odpovídající opatření ke zmírnění změny klimatu s tím, že omezí své antropogenní emise 

skleníkových plynu a že bude chránit a rozšiřovat své propady a rezervoáry 

skleníkových plynů.“
94

 Možnost přijetí těchto opatření závisí na socio-ekonomických a 

environmentálních podmínkách, dostupných informacích a technologiích každého státu. 

Státy mají k dispozici širokou škálu politik a nástrojů k vytvoření potřebných opatření 

pro zmírnění změny klimatu. Z dikce úmluvy je zřejmé, že mitigační opatření jsou 

nezbytná pro naplnění cíle stabilizovat koncentrace skleníkových plynů v atmosféře.
95

  

Vzhledem k tomu, že povinnost přijímat opatření k mitigaci, podobně jako 

povinnost snižovat emise skleníkových plynů, není v praxi příliš plněna, je velká 

důležitost přikládána opatřením adaptačním. Stejně jako povinnost předcházet 

klimatickým změnám lze adaptační opatření odvozovat jak z mezinárodních závazků 

v oblasti práva životního prostředí, tak z lidskoprávních norem. Vhodnější a účinnější je 

odvozovat povinnost k jejich přijímání z lidskoprávních norem, neboť adaptační 

opatření se týkají pouze území a obyvatelstva příslušného státu.
96

  

Rámcová úmluva OSN o změně klimatu uznává, že je třeba se zaměřit současně 

na prevenci (nebo alespoň zmírnění) globálního oteplování a na přizpůsobení se jeho 

nevyhnutelným důsledkům.
97

 Adaptace je obecně definována jako soubor opatření „ke 
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zmírnění současných dopadů změny klimatu a zvýšení odolnosti vůči dopadům 

budoucím."
98

 Adaptací se rozumí úpravy ekologických, sociálních nebo hospodářských 

systémů jako odpověď na aktuální nebo očekávané dopady klimatické změny, jejichž 

cílem je zmírnit případné škody nebo dokonce těchto dopadů využít.
99

 Příkladem 

mohou být územně plánovací nástroje, technická opatření nebo systémy včasného 

varování. 

Zásadním problémem spojeným s adaptací je, že v mnoha případech již nebude 

možná, případně bude velmi nákladná nebo z dlouhodobého hlediska neperspektivní.
100

 

Například snaha o ochranu nízko položených oblastí a ostrovních států by byla velmi 

nákladná a v dlouhodobém horizontu by pravděpodobně ani nevedla k účinné ochraně 

jejich obyvatel. 

Negativním aspektem adaptačních opatření je skutečnost, že vyžadují dostatek 

zdrojů na straně státu. Ve srovnání s vyspělými zeměmi, které si mohou dovolit 

investovat do preventivních a nápravných opatření velkou část prostředků, nemají 

rozvojové země dostatek zdrojů a často nejsou schopny adekvátně reagovat na 

klimatické změny a odvrátit hrozící nebezpečí.
101

 Statisticky jsou to ale právě ony, které 

jsou negativními dopady klimatických procesů a událostí nejvíce postiženy. Zatímco 

v rozmezí let 1994 - 2003 přírodní katastrofy ve vyspělých zemích měly za následek 

smrt v průměru 44 osob na jednu událost, v rozvojových zemích počet činil 300.
102

 

  Dalším negativem spojeným s adaptačními opatření může být zvýšené riziko 

porušování základních lidských práv tím, že nejsou dodrženy stanovené standardy. 

Řada těchto opatření může zhoršit již existující sociální nerovnost (např. přijetím 
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omezujících opatření týkající se potravin, vody a dostupnosti jiných zdrojů na podporu 

zranitelných skupin obyvatelstva) a mohou zasahovat do práva na rovnost a 

nediskriminaci, na právo na sebeurčení, na právo vlastnit majetek, svobodu pohybu a 

kultury.
103

 

Ačkoli jsou adaptační opatření z hlediska ochrany osob proti změně klimatu velmi 

důležitá, jedná se o ex post opatření, která neřeší příčiny klimatických změn. Hlavní 

pozornost států by měla být zaměřena především na zmírňování změny klimatu jako 

takové. 

4. Aplikovatelnost norem mezinárodního práva 

V současné době neexistuje žádná mezinárodní úmluva univerzální povahy, která 

by upravovala postavení environmetálních migrantů. Stejně tak neexistuje orgán, který 

by se zabýval monitoringem a ochranou těchto osob. Pozornost je jim věnována pouze 

ze strany organizací zabývajících se migrací obecně.
104

 

Problematika přesídlení z environmentálních důvodů zasahuje do několika 

právních okruhů – je otázkou migrace, ochrany životního prostředí, uprchlictví, azylu, 

lidských práv, bezpečnosti a humanitárního práva. 

Při určení, jaké právo se na environmentální migranty vztahuje, přichází v úvahu 

jak právo vnitrostátní, tak mezinárodní, konkrétně právo azylu a právo uprchlické, 

humanitární právo a právo týkající se vnitřního přesídlení. Pro vyřešení otázky, které 

právo má být aplikováno, je jedním z kritérií skutečnost, zdali se jedná o migranty, jež 

překonávají hranice dvou nebo více států, anebo zdali tyto osoby migrují pouze v rámci 

jednoho státu. V prvním případě bude připadat v úvahu aplikace práva uprchlického a 

azylového, v druhém případě se jedná o vnitřně přesídlené osoby, tedy o kategorii osob, 

jejíž právní úprava je teprve v počátcích. Dalším kritériem jsou důvody, které 

environmentální migraci vyvolaly. Na environmentální migranty se též může vztahovat 

mezinárodní humanitární právo, pokud k environmentálním příčinám přistupuje 
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ještě další faktor - ozbrojené konflikty. Vzhledem k tomu, že zmíněné právní obory 

upravují vždy jen určité aspekty environmentální migrace, zvláštního významu nabývají 

lidskoprávní nástroje, jejichž prostřednictvím je environmentálním migrantům 

poskytnuta alespoň částečná ochrana.
105

 

4.1. (Ne) aplikovatelnost norem uprchlického práva 

Ochrana environmentálním migrantům podle současné mezinárodní právní úpravy 

v rámci uprchlického práva nepřísluší. Jak jsem již zmínila v kapitole 2, označení 

slovem „uprchlík“ je poněkud nevhodné a zavádějící, neboť nepřímo odkazuje na 

Úmluvu o právním postavení uprchlíků (dále jen „Úmluva“).
106

 Ta se ale na případy 

environmentální migrace nevztahuje, neboť podle definice v ní obsažené jsou uprchlíky 

pouze osoby, jež se nacházejí mimo svou vlast z taxativně stanovených důvodů, mezi 

kterými klimatické události, environmentální degradace či jiné změny životního 

prostředí nefigurují. 

Uprchlíkem se podle Úmluvy (ve znění protokolů) rozumí osoba, která „se 

nachází mimo svou vlast a má oprávněné obavy před pronásledováním z důvodů 

rasových, náboženských nebo národnostních nebo z důvodů příslušnosti k určitým 

společenským vrstvám
107

 nebo i zastávání určitých politických názorů, je neschopna 

přijmout, nebo vzhledem ke shora uvedeným obavám, odmítá ochranu své vlasti; totéž 

platí pro osobu bez státní příslušnosti nacházející se mimo zemi svého dosavadního 

pobytu následkem shora zmíněných událostí, a která vzhledem ke shora uvedeným 

obavám se tam nechce nebo nemůže vrátit.“  

Právní status uprchlíka podle Úmluvy je tedy osobám přiznán pouze z taxativně 

stanovených důvodů, kterými jsou důvody rasové, náboženské a národnostní, a dále 

příslušnost k určitým společenským vrstvám nebo zastávání určitých politických 

názorů. Klimatické změny a jiné environmentální důvody do výčtu začleněny nejsou a 
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nelze je podřadit žádné ze zmíněných kategorií. Je tedy nesporné, že na základě Úmluvy 

nelze osobě migrující pouze z environmentálních důvodů v současné době přiznat status 

uprchlíka.  

Překážkou použití Úmluvy je dále skutečnost, že uprchlíkem je někdo, kdo se již 

nachází mimo svou vlast. Tento požadavek představuje bezprostřední problém pro 

osoby, které dosud nepřešly státní hranice nebo se pohybují pouze v rámci své vlasti 

nebo země stálého pobytu. Velké množství osob migrujících z environmentálních 

důvodů neopouští svoji vlast, ať už z nedostatku finančních prostředků nebo z jiných 

důvodů, a zůstávají tak v jurisdikci vnitrostátního práva, bez nároku na to být 

posuzován mezinárodním uprchlickým právem.
108

  

Další překážkou je interpretace pojmu „pronásledování“. Považovat změny 

klimatu za "pronásledování" je těžko obhajitelné. Stoupající hladiny moří, zasolení 

půdy, náhlé klimatické události a zemětřesení mohou samozřejmě být škodlivé, avšak 

nepředstavují "pronásledování" v tom významu, jaký pojmu připisuje mezinárodní a 

vnitrostátní právo. Za pronásledování je považováno „a) jednání, které je svou povahou 

nebo opakováním dostatečně závažné, aby představovalo vážné porušení základních 

lidských práv, zejména práv, od nichž se podle čl. 15 odst. 2 Evropské úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod nelze odchýlit nebo b) souběhem různých opatření, 

včetně porušování lidských práv, který je dostatečně závažný k tomu, aby postihl 

jednotlivce způsobem podobným uvedenému v písmenu a).“
109

 Nicméně i v případě, že 

by bylo možno pronásledování chápat tímto způsobem, další překážkou pro aplikaci 

Úmluvy na environmentální migranty by byl požadavek diskriminačního prvku.
110

 Pro 

naplnění definice v Úmluvě je třeba, aby se jednalo o pronásledování na základě 

jednoho z pěti důvodů vyjmenovaných v Úmluvě, tedy z důvodů rasových, 

náboženských, národnostních, odlišného politického přesvědčení nebo příslušnosti k 
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určité sociální skupině. Existují argumenty, že osoby přesídlené v důsledku změny 

klimatu by mohly společně tvořit "zvláštní sociální skupinu", avšak takováto 

interpretace by byla v rozporu s požadavkem uprchlického práva vyžadujícím takovou 

sociální skupinu, která bude mít určité zásadní a neměnné charakteristiky, jiné než 

samotné riziko pronásledování.
111

  

Důvody obsažené v Úmluvě mohou být rozšířeny rozhodnutím států. Doplňková 

ochrana
112

 byla zavedena v mnoha státech. Například širší definice přijatá na poli 

Organizace africké jednoty zahrnuje i „události vážně narušující veřejný pořádek.“
113

 

Těmito událostmi by sice mohly být i ekologické katastrofy, ale takový výklad není v 

současné době podporován africkými státy. Ačkoli regionální praxe je taková, že státy 

nezřídka povolují osobám prchajícím před přírodními katastrofami překročit státní 

hranici a získat dočasnou ochranu, africké vlády považují toto jednání za jednání na 

základě mezinárodního humanitárního práva, nikoli Úmluvy.
114

 

Z výše uvedeného vyplývá, že použití Úmluvy o právním postavení uprchlíků na 

environmentální migranty není v současné době možné. Vyvstává otázka, zdali by bylo 

žádoucí přistoupit ke změně Úmluvy a rozšířit definici tak, aby zahrnovala i osoby 

donucené k migraci z environmentálních důvodů. Existuje spíše odpor k takovému 

řešení, neboť by to znamenalo povinnost států poskytovat environmentálním 
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uprchlíkům stejnou ochranu jako uprchlíkům politickým, což většina zemí není ochotna 

podstoupit.
115

 Vzhledem k absenci shody na obsahu pojmu environmentální uprchlík a k 

obtížnosti oddělit environmentální důvody od jiných a tedy nucenou migraci od 

dobrovolné, mohlo by rozšířením definice uprchlíka docházet k extenzivnímu výkladu a 

přiznávání ochrany i dalším osobám než jen těm, které to skutečně potřebují. 

V rozvinutých zemích byly vysloveny obavy, že zavedení mezinárodní ochrany by 

mohlo být zneužíváno dobrovolnými migranty, hledajícími nové domovy primárně 

z ekonomických, sociálních a politických důvodů.
116

 

4.2. Vnitřně přesídlené osoby a jejich ochrana 

Vnitřně přesídlené osoby (anglicky Internally Displaced Persons), jsou osoby, u 

kterých dochází k nedobrovolné migraci pouze v rámci území jednoho státu. Obecně k 

vnitřnímu přesídlení dochází z mnoha různých příčin, nejen environmentálních.
117

 

S ohledem na téma práce je tato kapitola zaměřena na osoby vnitřně přesídlené 

z environmentálních důvodů. 

Důvod, proč je těmto osobám věnována pozornost jako samostatné kategorii osob, 

je především zájem na ochraně jejich práv. Vnitřní přesídlení vystavuje osoby řadě 

nebezpečí. Poté, co jsou nuceny opustit své domovy, přijdou o živobytí a často jsou 

nuceny žít v izolovaných, nejistých a nehostinných oblastech. Mohou být odděleny od 

svých rodin a mohou se stát oběťmi násilí, znásilnění nebo nuceného náboru do 

bojových skupin. Osoby, které opustily svoje domovy bez osobních dokladů, nemusí 

mít přístup k sociálním službám a zdravotní péči nebo se volně pohybovat v rámci 
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země. Jejich situace se navíc zhoršuje v situacích, kdy se nemohou vrátit do místa svého 

původního bydliště, ani najít jiné místo na vybudování nových domovů.
118

 

Vnitřně přesídlených osob je velké množství. Odhaduje se, že na konci roku 2012 

se na celém světě nacházelo téměř 29 milionů vnitřně přesídlených osob, přičemž 

nejvíce postiženým kontinentem je Afrika s podílem dosahujícím téměř třetiny 

světového počtu.
119

 Do tohoto počtu však byly započítány osoby přesídlené nejen 

z environmentálních, ale i jiných důvodů. Monitoringem osob vnitřně přesídlených 

výlučně v důsledku narušení životního prostředí se nezabývá žádná organizace, užitečné 

údaje jsou však poskytovány Monitorovacím centrem pro vnitřní přesídlení (Internal 

Displacement Monitoring Centre). Centrum každoročně uveřejňuje zprávu o stavu 

vnitřního přesídlení, přičemž stále větší pozornost je věnována vnitřnímu přesídlení 

právě z důvodu environmentální degradace. Dle odhadů tvořily 98% všech vnitřně 

přesídlených osob v roce 2012 právě osoby přesídlené z důvodu klimatických a 

hydrometeorologických událostí.
120

 Přesný počet je však obtížné stanovit, protože ne 

vždy je snadné určit příčinu, z jaké k přesídlení došlo.
121

  

Je nepochybné, že vnitřní přesídlení by mělo být řešeno primárně v rámci 

vnitrostátního práva. Postavení vnitřně přesídlených osob se však v průběhu posledních 

desetiletí stalo předmětem zájmu mezinárodního společenství, neboť státy často nejsou 

schopny zajistit těmto osobám odpovídající péči a ochranu. Ve srovnání s uprchlíky se 

navíc jedná o výrazně větší skupinu osob, které nemají prostředky na opuštění státu, ve 

kterém se nacházejí, nebo jej ani opustit nechtějí. Osoby odkázané výhradně na pomoc 

státu, trpí často porušováním lidských práv a svobod, nejen v důsledku nedostatečné 
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péče státu, ale i v důsledku působení jiných faktorů, například etnických či sociálních 

konfliktů, které vznikají v souvislosti s přesídlením.  

4.4.1. Řídící principy pro vnitřní přesídlení 

Vnitřně přesídlené osoby nejsou v současném právu pojímány jako samostatná 

kategorie a úprava jejich postavení není komplexní. Ačkoli neexistuje žádná 

mezinárodní úmluva univerzální povahy, v rámci OSN byl vypracován právně 

nezávazný dokument upravující jejich postavení, který se nazývá Řídící principy pro 

vnitřní přesídlení (dále jen „Řídící principy“).
122

 Řídící principy jsou prvním 

dokumentem, který se na vnitřně přesídlené osoby vztahuje a který je pojímá jako 

samostatnou právní kategorii. Vedle shrnutí již existujících a platných právních pravidel 

mezinárodního obyčejového práva zakotvují pravidla nová, jež mají zaplnit mezery 

v právní úpravě.
123

  

Řídící principy řeší vnitřní přesídlení způsobené řadou příčin (viz níže). Definují, 

kdo je vnitřně přesídlenou osobou a zdůrazňují, že vnitřní přesídlení je často příčinou 

nebo důsledkem porušování norem mezinárodního humanitárního práva a práva 

lidských práv. Řídící principy zdůrazňují odpovědnost států za respektování a 

dodržování práv vnitřně přesídlených osob. Povinností státu je především předcházet 

vnitřnímu přesídlení a minimalizovat jeho účinky, poskytovat ochranu a asistenci 

vnitřně přesídleným osobám v průběhu přesídlování a vytvářet podmínky pro jejich 

bezpečný návrat, usazení na novém místě a reintegraci do společnosti. Účelem Řídících 

principů není vytvářet nové právní normy, ale spíše poskytnout vodítko k tomu, jakým 

způsobem aplikovat univerzálně uznávaná práva a záruky na specifické postavení 

vnitřně přesídlených osob.
124
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Řídící principy přinášejí poměrně výstižnou a zdařilo definici. Za vnitřně 

přesídlené osoby považují „osoby nebo skupiny osob, které byly násilně či jinak 

nedobrovolně donuceny opustit své domovy nebo místa svého obvyklého pobytu, a to 

zvláště v důsledku nebo ve snaze vyhnout se důsledkům ozbrojeného konfliktu, násilí, 

porušování lidských práv, přírodních katastrof či katastrof způsobených lidmi, které 

nepřekročily mezinárodně uznávané hranice státu.“
125

 

Z definice lze odvodit, že vnitřní přesídlení má dvě základní složky. První složkou 

je nedobrovolný (nucený) charakter přesídlení, druhou je skutečnost, že k přesunu 

dochází v rámci jednoho státu.
126

 Jinak řečeno, jedná se o osoby donucené k migraci 

určitými vnějšími okolnosti,
127

 které nepřekračují státní hranice a zůstávají na území 

téhož státu. Je tedy primárně povinností státu poskytnout jim potřebnou ochranu a 

pomoc v souladu se svým vnitrostátním i s mezinárodním právem, zejména 

lidskoprávními nástroji.  

Z výše uvedeného vyplývá, že se Řídící principy vztahují i na nucené 

environmentální migranty (za splnění podmínky nepřekročení státních hranic), neboť 

mezi vnější okolnosti, které vyvolávají vnitřní přesídlení, jsou řazeny i přírodní 

katastrofy a katastrofy způsobené lidmi. Vedle těchto faktorů lze ale do definice zařadit 

i jiné než vyjmenované okolnosti, neboť se jedná se pouze o příkladmý výčet. Vedle 

náhlých katastrof by tak těmito okolnostmi mohly být i pozvolné klimatické změny, 

degradační procesy a případy realizace plánovaných rozvojových projektů.  

Vnitřně přesídlené osoby bývají často nesprávně označovány jako vnitřní 

uprchlíci, protože stejně jako v případě uprchlíků se jedná o osoby donucené k migraci 

určitými vnějšími faktory. Ve srovnání s Úmluvou o právním postavení uprchlíků však 

Řídící principy obsahují podstatně širší vymezení okolností, které k migraci mohou 
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vést. Zahrnují do nich i ozbrojené konflikty, porušování lidských práv, přírodní 

katastrofy, průmyslové havárie a další okolnosti.
128

  

Řídící principy jsou rozděleny do pěti částí, přičemž každá obsahuje vždy skupinu 

příbuzných zásad.
129

 První skupinu tvoří obecné principy, přičemž nejdůležitějšími jsou 

zásada rovnosti,
130

 zákaz diskriminace
131

 a primární odpovědnost státu, na jehož území 

se vnitřně přesídlené osoby nacházejí, za zajištění pomoci a ochrany, a jí odpovídající 

subjektivní právo vnitřně přesídlených osob na tuto pomoc a ochranu.
132

 Vnitřně 

přesídlené osoby se od jiných osob liší pouze tím, že byly donuceny k vnitřnímu 

přesídlení, a náleží jim tedy stejná práva, jako jsou přiznávána všem ostatním osobám 

v jejich zemi.
133

 

Důležitou skupinu tvoří zásady spojené s právem na ochranu před svévolným 

přesídlením ze svého domova nebo místa obvyklého pobytu.
134

 Zákaz svévolného 

přesídlení zahrnuje mimo jiné i případy přesídlení na základě realizace rozvojových 

projektů, které nejsou ospravedlněny přesvědčivým obecným zájmem, a v důsledku 

katastrof, u kterých bezpečnost a zdraví postižených osob nevyžaduje evakuaci. 

Přesídlení je chápáno jako ultima ratio a nemělo by trvat déle, než je nutné.
135

 Nařídit 

přesídlení mohou příslušné orgány, jen jsou-li k tomu zmocněny zákonem, a musí 

existovat možnost přezkumu takového rozhodnutí. Úkolem orgánů provádějících 

přesídlení je zajistit vnitřně přesídleným osobám bezpečný a důstojný přesun a 
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 Řídící principy pro vnitřní přesídlení, Princip 7. Příslušné orgány musí před přijetím rozhodnutí o 

přesídlení vždy nejprve vyhodnotit veškeré možné alternativy s cílem vyhnout se přesídlení, a pokud už z 

důvodu neexistujících alternativ k přesídlení dojde, vždy mají usilovat o minimalizaci jeho nežádoucích 

účinků. 
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potřebnou asistenci.
136

 Při přesídlení musí být zachovány právo na život, osobní 

svoboda, bezpečnost a důstojnost.
137

 Vyjmenovaným skupinám osob, které jsou 

obzvláště připoutáni k půdě nebo jsou na ní závislí (původní obyvatelstvo, menšiny, 

rolníci, pastevci a další skupiny) navíc přísluší zvýšená ochrana.
138

 

Třetí část Řídících principů se týká ochrany během přesunu, tedy v době, kdy jsou 

vnitřně přesídlované osoby obzvláště zranitelné.
139

 Obsahuje katalog lidských práv, 

která mají být dodržována.
140

 Jedná se o univerzálně platná práva obsažená v řadě 

mezinárodních dokumentů,
141

 která jsou chápána ve specifickém kontextu vnitřního 

přesídlení.
142

 Lze je rozdělit do čtyř základních skupin: práva vztahující se k fyzické 

integritě a osobní bezpečnosti,
143

 rodinná práva,
144

 hospodářská, sociální a kulturní 

práva
145

 a konečně občanská, politická a další podobná práva.
146

 

Čtvrtá část Řídících principů obsahuje principy související s humanitární pomocí. 

Ta má být poskytována v souladu se zásadami lidskosti, nestrannosti a bez 

diskriminace.
147

 Klíčovou je zásada, podle které odpovědnost za poskytování 

humanitární pomoci připadá primárně státům, na jejichž území se vnitřně přesídlené 

                                                 
136

 Úkolem těchto orgánů je v co nejvyšší míře zabezpečit řádné ubytování pro přesídlené osoby, zajistit 

jejich bezpečnost, výživu, zdraví a hygienu a dbát, aby nedocházelo k rozdělování rodin. 
137

 Řídící principy pro vnitřní přesídlení, Princip 8. 
138

 Řídící principy pro vnitřní přesídlení, Princip 9. Úkolem státu je vynaložit zvláštní úsilí k ochraně 

těchto osob, neboť jsou obzvláště zranitelné vůči přesídlení. 
139

 Handbook for Applying the Guiding Principles on Internal Displacement [online]. United Nations 

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2009. The Brooking Institution Project on Internal 

Displacement. Str. 25. Dostupné z: http://www.refworld.org/pdfid/3d52a6432.pdf [cit. 2013-10-26]. 
140

 Řídící principy pro vnitřní přesídlení, Principy 10 až 23. 
141

 Všeobecná deklarace lidských práv, Americká deklarace práv a povinností člověka, Mezinárodní pakt 

o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, 

Evropská úmluva o lidských právech, apod. 
142

 Např. právo na život v souvislosti s vnitřním přesídlením znamená zákaz jejich internace a uvěznění 

v táborech (Princip 12 odst. 2). Svoboda pohybu pak znamená především možnost pohybovat se volně 

v rámci táborů a jiných osídlení i mimo ně (Princip 14 odst. 2). 
143

 Právo na život a ochrana fyzické integrity (Princip 10), ochrana důstojnosti a psychické, mentální a 

morální integrity (Princip 11), svoboda a osobní bezpečnost (Princip 12), zákaz účasti dětí v bojových 

akcích (Princip 13), svoboda pohybu a pobytu (Princip 14) a práva s ní související (Princip 15). 
144

 Právo na informace (Princip 16), ochrana rodiny (Princip 17). 
145

 Právo na zajištění dostatečné životní úrovně (Princip 18), právo na zdravotní péči (Princip 19), 

ochrana vlastnictví (Princip 21) a právo na vzdělání (Princip 23). 
146

 Ochrana právní subjektivity a rovnost mužů a žen (Princip 20), zákaz diskriminace (Princip 22). 
147

 Řídící principy pro vnitřní přesídlení, Princip 24. 
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osoby nacházejí.
148

 Další principy se týkají práv a povinností mezinárodních 

humanitárních organizací a jejich činnosti.
149

 

Hlavním cílem vnitřně přesídlených osob je najít trvalé řešení, které by znamenalo 

stabilní a bezpečný život, ať už návratem do místa svého původního bydliště, nebo 

usídlením na novém místě.
150

 Do poslední skupiny principů patří primární povinnost a 

odpovědnost státu zajistit vnitřně přesídleným osobám bezpečný a důstojný dobrovolný 

návrat nebo trvalé usídlení v jiné části země a umožnit jim reintegraci. Návrat, usídlení 

na novém místě a reintegrace mají probíhat za plné účasti osob, kterých se týkají
151

 a 

skutečnost, že se jedná o vnitřně přesídlené osoby, jim nesmí být na újmu. Mají právo 

plně a rovnocenně se účastnit veřejného života a nesmí být diskriminovány. 

Rozhodující orgány mají povinnost a odpovědnost poskytnout těmto osobám potřebnou 

asistenci při znovuzískání jejich majetku nebo zajistit odpovídající náhradu za něj.
152

 

Mezinárodním humanitárním organizacím a jiným subjektům má být umožněn rychlý a 

nerušený přístup k vnitřně přesídleným osobám, aby jim asistovali při jejich návratu 

nebo přesídlení a reintegraci.
153

 

Principy, ačkoli jsou právně nezávazným dokumentem, se řídí nejrůznější 

instituce OSN, Mezinárodní výbor Červeného kříže a další nevládní subjekty. 

Inspirovaly se jimi mnohé země při tvorbě vlastní úpravy (Angola, Burundi) a 

v Kolumbii jim byla dokonce přiznána stejná právní síla, jakou má ústava. Principy 

nachází v praxi stále častější využití a začínají ovlivňovat i mezinárodní právo.
154
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 Řídící principy pro vnitřní přesídlení, Princip 25. 
149

 Nabídka humanitární pomoci od mezinárodních organizací a jiných subjektů má být chápána v dobré 

víře a nesmí být svévolně odmítnuta, obzvláště v případech, kdy stát nedokáže sám pomoc zajistit 

(Princip 25). Jednotkám humanitární pomoci má být zajištěn volný průchod, ochrana a bezpečnost 
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mezinárodně uznávanými kodexy chování (Princip 27). 
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 Handbook for Applying the Guiding Principles on Internal Displacement [online]. United Nations 

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2009. The Brooking Institution Project on Internal 

Displacement. Str. 55. Dostupné z: http://www.refworld.org/pdfid/3d52a6432.pdf [cit. 2013-10-26]. 
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 Řídící principy pro vnitřní přesídlení, Princip 28. 
152

 Řídící principy pro vnitřní přesídlení, Princip 29. 
153

 Řídící principy pro vnitřní přesídlení, Princip 30. 
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 Teorie a praxe azylu a uprchlictví. 2., dopl. vyd. Editor Pavel Šturma, Věra Honusková. Praha: 
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4.4.2. Kampalská úmluva  

Poměrně novým, právně závazným pramenem mezinárodního práva, je Úmluva o 

ochraně a pomoci vnitřně přesídleným osobám v Africe (Kampalská úmluva).
155

 

Úmluva, přijata na půdě Africké unie, v preambuli uznává závažnost vnitřního 

přesídlení jakožto zdroje nestability a napětí v afrických zemích, zranitelné postavení 

vnitřně přesídlených osob a vyjadřuje odhodlání najít trvalé řešení jejich situace 

vytvořením vhodného právního rámce. Kampalská úmluva s odvoláním na řadu 

mezinárodních dokumentů o lidských právech uznává přirozená práva vnitřně 

přesídlených osob, přičemž považuje Řídící principy pro vnitřní přesídlení za důležitý 

mezinárodní rámec pro ochranu těchto osob. Státy uznávají svoji primární povinnost 

respektovat, chránit a plnit práva vnitřně přesídlených osob, a to bez jakékoli 

diskriminace. Cílem úmluvy je předcházet vnitřnímu přesidlování, odstranit jeho příčiny 

a najít trvalé řešení pro vnitřně přesídlené osoby. Úkolem států je pak poskytovat jim 

ochranu a pomoc a zajistit uplatnění odpovědnosti příslušných subjektů.
 156

 

Kampalská úmluva definuje vnitřně přesídlené osoby stejně jako Řídící principy, 

tedy jako „osoby nebo skupiny osob, které byly násilně či jinak nedobrovolně donuceny 

opustit své domovy nebo místa svého obvyklého pobytu, a to zvláště v důsledku nebo ve 

snaze vyhnout se důsledkům ozbrojeného konfliktu, násilí, porušování lidských práv, 

přírodních katastrof či katastrof způsobených lidmi, a které nepřekročily mezinárodně 

uznávané hranice státu.“
157

 Použití shodné definice je zcela jistě žádoucí z pohledu 

mezinárodního práva, neboť to přispěje k jejímu ustálení v teorii a praxi. 

Za účelem dosažení stanoveného cíle ukládá úmluva státům a některým dalším 

subjektům řadu povinností a zakotvuje práva vnitřně přesídlených osob. Kampalská 

úmluva zakotvuje povinnosti a práva obsažené v Řídících principech a dále je rozvíjí. 

Obsahuje početný katalog povinností států a práv vnitřně přesídlených osob. Podobně 
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 African Union Convention for the Protection and Assistance od Internally Displaced Persons in Africa 

(Kampala Convention), přijata v roce 2009, vstoupila v platnost v roce 2012, kdy bylo dosaženo 

potřebného počtu ratifikací. Smlouvu podepsalo celkem 37 afrických zemí, k dnešnímu datu ji 

ratifikovalo 17 z nich (stav k 1.9.2013). 
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 Kampalská úmluva, článek 2. 
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 Kampalská úmluva, článek 1 písm. k. 
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jako v Řídících principech jsou tyto povinnosti rozděleny do skupin, přičemž příbuzné 

závazky jsou zakotveny v témže článku.
158

 

Zabývat se detailně všemi závazky by bylo vzhledem k obsáhlosti úmluvy na 

samostatnou práci. Z tohoto důvodu je vhodné uvést jen ty nejdůležitější, související 

s problematikou environmentální migrace. Pro začátek je třeba zdůraznit povinnosti 

států k prevenci a ochraně proti vnitřnímu přesídlení. Úkolem států je předcházet 

situacím, které by mohly vést k přesídlení osob. Státy sice nemohou zabránit 

katastrofám, jako jsou zemětřesení, záplavy nebo bouře, mohou však přijímat opatření 

ke snižování rizik s nimi souvisejících.
159

 Úmluva předpokládá zapojení občanských 

sdružení a jiných organizací, které mohou pomoci identifikovat osoby ohrožené 

přesídlením z důvodu přírodních katastrof a rozvojových projektů, spolupracovat s 

vládami na přípravě vhodných preventivních opatření a případně poukázat na selhání ze 

strany státu při přijímání těchto opatření.
160

 

V souladu se zásadami rovnosti a zákazu diskriminace jsou smluvní strany 

povinny přijmout opatření na ochranu a pomoc osobám, které byly vnitřně přesídleny v 

důsledku přírodních nebo člověkem způsobených katastrof, včetně změny klimatu.
161

  

Úmluva zakotvuje právo každého na ochranu před svévolným přesídlením,
162

 

přičemž příkladmo vyjmenovává případy, které svévolné přesídlení představují. Mezi ty 

je řazena i nucená evakuace v případě přírodních nebo člověkem způsobených katastrof, 
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 Jedná se o obecné závazky států (článek 3), závazky států týkající se ochrany proti přesídlení (článek 

4), závazky států týkající se ochrany a pomoci vnitřně přesídleným osobám (článek 5) a závazky 

mezinárodních organizací a humanitárních činitelů (článek 6). Úmluva dále upravuje povinnosti států 
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závazky států vztahující se k ochraně a pomoci během vnitřního přesidlování (článek 9), úprava přesídlení 

způsobeného rozvojovými projekty (článek 10), závazky státu spojené s návratem, integrací nebo 

usazením na novém místě (článek 11) a kompenzace náležející vnitřně přemístěným osobám (článek 12). 

Státy jsou povinny vytvářet evidenci vnitřních přesídlenců a jejich počet (článek 13) a dohlížet nad 

dodržováním povinností vyplývajících z úmluvy (článek 14). 
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 Vytvářet systémy včasného varování, realizovat plány a strategie ke snižování rizik a celkově zvyšovat 

připravenost na možné katastrofy. 
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and implementation of the Convention for the Protection and Assistance of Internally Displaced Persons 

in Africa [online].  The Economic, Social and Cultural Council of the African Union, červenec 2010, 

Addis Ababa, Ethiopia. Str. 28. Dostupné z: http://www.internal-
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/$file/AU_guide_EN.pdf [cit. 2013-10-26]. 
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pokud evakuace není nezbytná z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví postižených 

osob.
163

 

Úkolem smluvních stran je zabránit přesídlení způsobeného realizací rozvojových 

projektů, prováděných jak veřejnými, tak soukromými subjekty.
164

 Státy mají povinnost 

se zabývat veškerými možnými alternativami se zajištěním úplných informací a 

konzultací osob, které mohou být v důsledku realizace projektu přesídleny. Předtím, než 

dojde k realizaci takového projektu, jsou státy povinny zajistit vyhodnocení vlivů na 

životní prostředí.
165

 Zajímavou myšlenkou, která se dotýká přesídlení z důvodu 

realizace rozvojových projektů, je povinnost států zajistit individuální odpovědnost za 

činy svévolného přesídlení v souladu s příslušným vnitrostátním a mezinárodním 

trestním právem, tedy odpovědnost všech aktérů za tyto činy nebo spoluúčast na nich.
166

 

Úmluva předpokládá, že každý stát ustanoví orgány odpovědné za koordinaci aktivit 

zaměřených na ochranu a pomoc vnitřně přesídleným osobám a podle potřeby přijme 

další opatření.
167

 

Velmi pokrokovým je ustanovení o náhradě škody.
168

 Smluvní strany se zavazují 

vytvořit právní rámec k přiznávání náhrady škody nebo jiné formy nápravy osobám, 

které byly postiženy přesídlením. Tyto osoby mají mít k dispozici účinné prostředky 

k ochraně svých práv. Zvláště progresivním je pak ustanovení, které zakotvuje 

povinnost státu k náhradě škody osobám postiženým přesídlením v důsledku přírodních 

katastrof v případě, že jim neposkytl ochranu a pomoc.
169

 Osoby postižené přesídlením 

se tak mohou domáhat odškodnění i v případě takových událostí, které jsou zcela mimo 

kontrolu státu. 

Kampalská úmluva je mezníkem ve vývoji práva vnitřně přesídlených osob, neboť 

je prvním instrumentem hard law kontinentálního dosahu, který považuje vnitřně 

                                                 
163

 Ibid, čl. 4 odst. 4 písm. f. 
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 Ibid, čl. čl. 10 odst. 1. 
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 Ibid, čl. 10 odst. 2 a 3. 
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přesídlené osoby za samostatnou kategorii. Navazuje na Řídící principy a na Pakt o 

bezpečnosti, stabilitě a rozvoji v oblasti Velkých jezer o ochraně a pomoci vnitřně 

přesídleným osobám,
170

 konkrétně na Protokol o ochraně a pomoci vnitřně 

přesídleným osobám. Jedná se o dokument hard law s velmi inovativním přístupem,
 171

 

neboť zakotvuje závazek států implementovat Řídící principy do národního 

zákonodárství.
172

 Na rozdíl od Kampalské úmluvy, která explicitně vyjmenovává 

povinnosti smluvních stran, Pakt neobsahuje podrobný výčet povinností a jim 

odpovídajících práv vnitřně přesídlených osob. Místo toho odkazuje na ustanovení 

Řídících principů a činí je právně závaznými prostřednictvím zakotvení závazku k jejich 

inkorporaci.
173

 

4.4.3. Národní status pro vnitřně přesídlené osoby 

Podle Řídících principů
174

 mají vnitrostátní orgány primární povinnost a 

odpovědnost poskytnout ochranu a humanitární pomoc vnitřně přesídleným osobám ve 

své jurisdikci.  

Řada zemí s cílem poskytnout vnitřně přesídleným osobám zvýšenou ochranu 

přijala v rámci národní legislativy právní předpisy zakotvující národní status pro 

vnitřně přesídlené osoby nebo vybrané skupiny vnitřně přesídlených osob (national 
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Walter Kölin. Brookings. 2007-27-09. Dostupné z:  

http://www.brookings.edu/research/speeches/2007/09/27-africa-kalin [cit. 2013-10-26]. 
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soft law. 
173

 Internal displacement and the Kampala Convention: an opportunity for development actors [online]. 
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IDP status).
175

 Jako příklad těchto zemí lze uvést Ázerbájdžán,
176

 Bosnu a Hercegovinu, 

Kolumbii, Chorvatsko, Gruzii nebo Ruskou federaci.  

Národní status pro vnitřně přesídlené osoby je specifický právní instrument 

poskytující jeho držitelům sociální, ekonomickou a právní pomoc na ochranu práv 

ohrožených přesídlením. Trvá zpravidla do doby, než pominou okolnosti způsobující 

přesídlení, tedy než dojde k vyřešení situace vnitřně přesídlené osoby.
177

 Zemí, která 

zavedla poměrně propracovaný systém k ochraně vnitřně přesídlených osob, je 

Kolumbie.
178

 Osoby, kterým je přiznán status vnitřně přesídlené soby, mají nárok na 

jídlo, hygienické potřeby, psychosociální péči, pronájem a základní vybavení 

domácnosti.
179

 Nejen, že Kolumbie ustavila síť institucí poskytujících asistenci vnitřně 

přesídleným osobám obecně, navíc vytvořila i samostatný systém ochrany pro osoby 

přesídlené z důvodu přírodních katastrof.
180

  

Na okraj lze uvést, že systém s určitými podobnými prvky zavádí i Kampalská 

úmluva. Smluvní státy mají povinnost vytvářet a udržovat aktualizovaný registr všech 

vnitřně přesídlených osob v jejich jurisdikci a zajistit jim doklady potřebné pro výkon 

                                                 
175
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[online]. HPG Working Paper, duben 2008. Str. 15. Dostupné z:  
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26]. 
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consequences in urban settings and current challenges [online]. International Review of the Red Cross, 

září 2009.  Str. 536. doi: 10.1017/S1816383109990427. Dostupné z: 

http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc-875-carrillo.pdf [cit. 2013-10-26]. 
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affected state in humanitarian action [online]. HPG Working Paper, duben 2008. Str. 10, 14-17. 

Dostupné z: http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/3419.pdf 

[cit. 2013-10-26]. 

http://www.internal-displacement.org/idp
http://www.internal-displacement.org/idp
http://dspace.upce.cz/bitstream/10195/34923/1/Vnit%C5%99n%C4%9B%20vys%C3%ADdlen%C3%A9%20osoby%20-%20%C3%81zerb%C3%A1jd%C5%BE%C3%A1n.pdf
http://dspace.upce.cz/bitstream/10195/34923/1/Vnit%C5%99n%C4%9B%20vys%C3%ADdlen%C3%A9%20osoby%20-%20%C3%81zerb%C3%A1jd%C5%BE%C3%A1n.pdf
http://www.fmreview.org/FMRpdfs/FMR17/fmr17.06.pdf
http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/3419.pdf
http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc-875-carrillo.pdf
http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/3419.pdf


50 

 

jejich práv, přičemž mají usnadňovat vydávání nových dokumentů nebo jejich 

nahrazení doklady novými, bez ukládání nepřiměřených povinností osobám, které o ně 

žádají.
181

 

5. Environmentální migrace a základní lidská práva  

Vedle nutnosti úpravy právního postavení nucených environmentálních migrantů 

vyvolává problematika nucené environmentální migrace celou řadu otázek týkajících se 

lidských práv, které bývají často opomíjeny. Environmentální migrace se dotýká 

lidských práv v mnoha ohledech. Jednak samotná nutnost migrovat pramení v 

nenaplnění základních lidských práv, a jednak je otázka lidských práv důležitou i 

v průběhu přesunu a v období po něm následujícím. Jak již bylo uvedeno v kapitole 

týkající se prevence, státy mají povinnost respektovat, chránit a naplňovat lidská práva 

osob spadajících do jejich jurisdikce. Je tedy především povinností států zajistit, aby 

tato práva nebyla porušována, konkrétně předcházet environmentální migraci vhodnými 

opatřeními k ochraně lidských práv ohrožených změnou klimatu a dále činit nezbytné 

kroky k zajištění lidských práv v případě, že k již migraci dochází. 

Vazby mezi životním prostředím a lidskými právy již byly analyzovány 

v několika publikacích a jsou předmětem hojných diskuzí i v současnosti.
182

  Tématem 

se zabývá i Organizace spojených národů. Rada OSN pro lidská práva přijala v dubnu 

roku 2012 rezoluci
183

 týkající se vztahu mezi lidskými právy a životním prostředím, 

kterou jmenovala na období tří let nezávislého experta
184

 v oblasti závazků 

vyplývajících z lidských práv ve vztahu k užívání bezpečného, čistého, zdravého a 

udržitelného životního prostředí. 

Je nepochybné, že realizace řady lidských práv je na kvalitě životního prostředí 

závislá, nikoli však ve stejné míře. Některá lidská práva jsou však vůči environmentální 

                                                 
181
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2012, A/HRC/RES/19/10. Dostupná v anglickém jazyce z: http://ieenvironment.org/wp-

content/uploads/2013/05/1910-PDF.pdf [cit. 2013-10-26]. 
184

 Nezávislým expertem byl v červenci roku 2012 ustanoven John H. Knox, mezinárodně uznávaný 
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degradaci obzvláště zranitelná (v první řadě se jedná o práva na život a zdraví, na 

přiměřené životní podmínky, na výživu, bydlení a sebeurčení). Vztah mezi lidskými 

právy a životním prostředím se objevuje v pramenech práva principálně ve dvou 

formách: jednak jako výslovné zakotvení práva na životní prostředí, které bývá 

charakterizováno jako zdravé, příznivé, uspokojivé či udržitelné, a jednak 

prostřednictvím „ozeleňování lidských práv,“
185

 tedy navázáním možnosti realizace 

obecně uznávaných lidských práv na stav životního prostředí (např. již zmíněné právo 

na život a zdraví).
186

 

5.1. Právo na příznivé životní prostředí 

Ačkoli není právo na příznivé životní prostředí mezinárodně uznávaným 

základním lidským právem,
187

 je mu věnována samostatná kapitola, neboť je pro 

environmentální migraci klíčové a lze tvrdit, že jeho naplnění je jakýmsi předpokladem 

pro uplatňování ostatních lidských práv. Pouze v životním prostředí, které odpovídá 

potřebám lidstva pro zdravý a plnohodnotný rozvoj, lze plně uplatňovat základní lidská 

práva.
188

 Environmentální degradace takového stupně, který již neumožňuje 

plnohodnotné uspokojování základních lidských potřeb, znamená porušení práva na 

příznivé životní prostředí, jež nutí obyvatele postižené oblasti k opuštění dosavadního 

                                                 
185

 V souvislosti se vztahem lidských práv a životního prostředí se se hovoří o tzv. ekologizaci lidských 
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186
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lidských práv v kontextu nedobrovolné environmentální migrace. In: Nová lidská práva. Studie z lidských 
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bydliště a hledání nového, odpovídajícího potřebám jeho obyvatel. V kapitole jsou 

zahrnuty nejdůležitější aspekty práva na příznivé životní prostředí, které se týkají 

environmentální migrace.  

Tématem práva na příznivé životní prostředí se zabývá velké množství autorů a 

definování, co je životním prostředím
189

 a co lze podřadit pod pojem příznivé životní 

prostředí, je stále předmětem mnoha diskuzí. Právo na příznivé životní prostředí je 

zakotveno i v ústavě České republiky: „Každý má právo na příznivé životní 

prostředí,“
190

 přičemž co se rozumí pod pojmem životní prostředí je definováno 

v zákoně.
191

 Zákon vymezuje životní prostředí obecně jako „přirozené podmínky 

existence organismů,“
 192

 a obsahuje i demonstrativní výčet jeho jednotlivých složek. 

Ačkoli mezinárodní dokumenty týkající se práva na životní prostředí zpravidla 

neobsahují přívlastek „příznivé“ a pracují s jinými, poněkud odlišnými pojmy,
193

 jejich 

cílem je vyjádřit totéž. V mezinárodních deklaracích a úmluvách se lze setkat s pojmy 

„uspokojivé životní podmínky,“
194

 případně „zdravé“ nebo „udržitelné“ životní 

prostředí.
195

 Existují i méně vhodné formulace, např. poměrně vágní a často kritizovaná 

formulace obsažená v Deklaraci z Ria de Janeira, která pouze stanoví, že: „Lidské 
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prostředí. I. díl. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. Str. 14. 
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bytosti jsou v centru pozornosti týkající se trvale udržitelného rozvoje. Mají právo na 

zdravý a produktivní život v souladu s přírodou.“
 196

 

 

Právo na příznivé životní prostředí bývá řazeno do čtvrté generace lidských 

práv,
197

 jedná se tedy o poměrně nové lidské právo, které bylo na mezinárodní úrovni 

poprvé zakotveno až v souvislosti s konáním světové konference OSN ve Stockholmu 

v roce 1972. Není obsaženo v předních mezinárodních dokumentech, jako je Všeobecná 

deklarace lidských práv, v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a svobod ani jejích 

dodatkových protokolech. Byť je právní povaha tohoto ustanovení sporná, jako základní 

lidské právo je zakotveno v Aarhuské úmluvě,
198

 jejíž úvodní článek vyjadřuje cíl 

„přispět k ochraně práva každého příslušníka současné generace i generací budoucích 

na život v prostředí příznivém pro jeho zdraví a životní pohodu.“
199

 Ve světovém 

měřítku však neexistuje žádný závazný dokument, který by toto právo obsahoval.
200

 

V zákonodárství jednotlivých států se objevuje až v posledních desetiletích a bývá 

zakotveno různě,
201

 čemuž odpovídá jeho relativní neustálenost a neakceptace 

některými státy. Nezávislý expert John H. Knox, zastánce pojetí práva životního 

prostředí jako základního lidského práva, se domnívá, že ačkoli jsou již některé aspekty 

ochrany životního prostředí pevně stanoveny a mezinárodně uznávány, stále existuje 

mnoho otázek, které je třeba vyřešit na mezinárodní úrovni, především konkretizovat 
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přetechnizované společnosti a stále pokračující ekologickou krizí.“ Viz BLAHOŽ, Josef, Vladimír 

BALAŠ a Karel KLÍMA. Srovnávací ústavní právo. 3., přeprac. a dopl. vyd. Praha: ASPI, 2007, str. 208. 

ISBN 978-807-3573-126. 
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 Mezinárodní úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní 

ochraně v otázkách životního prostředí (Aarhuská úmluva), sjednaná v roce 1998. 
199

 MOTZKE, R. PODSKALSKÁ, S. Aarhuská úmluva ve správní a soudní praxi [online]. Planeta. 

Ročník XV. Číslo 6/2007. Str. 4. ISSN 1801-6898. Dostupné z: 

http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/E24BD91EAB985E0AC12572590045770C/$file/planeta6.pdf [cit. 

2013-10-26]. 
200

 Je obsaženo pouze v regionálních úmluvách hard law, viz pozn. 183. 
201

 První zemí, která zakotvila právo na zdravé a ekologicky vyvážené životní prostředí, bylo Portugalsko 

v roce 1976. Od té doby právo na životní prostředí zahrnulo do svých ústav více než devadesát dalších 

států. (Knox, John H. Report of the Independent Expert on the Issue of human rights obligations relating 

to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment. [online]. 2012 Preliminary 

Report, str. 5. A/HRC/22/43. Dostupný z:  

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A-HRC-22-

43_en.pdf [cit. 2013-10-26]. Podobně např. Shelton, Dinah. Human Rights, Health & Environmental 

Proteccion: Linkages in law & Practice [online]. A Background Paper for the World Health 

Organization, 2002, London, str. 22. Dostupné z:  

http://www.who.int/hhr/Series_1%20%20Sheltonpaper_rev1.pdf [cit. 2013-10-26]. 
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závazky vyplývající z ochrany práva žít v bezpečném, čistém, zdravém a udržitelném 

životním prostředí a zajistit, aby byly tyto závazky plněny.
202

 Třebaže stále existují 

mezery v mezinárodní úpravě a chybí mechanismy, které by zaručovaly plnou realizaci 

práva na životní prostředí, je nepochybné, že se ochrana životního prostředí a potřeba 

zachování trvale udržitelného rozvoje již dostaly do povědomí států a stávají se 

předmětem dalších diskuzí. 

 

5.2. Základní lidská práva ohrožená změnou klimatu 

Základní lidská práva jsou v souvislosti s problematikou environmentální migrace 

ohrožena především negativními změnami životního prostředí, v jejichž důsledku jsou 

osoby nuceny k migraci. Kromě toho ale může i samotná environmentální migrace 

představovat ohrožení lidských práv, zejména v průběhu přesunu a v období 

následujícím po usídlení na novém místě.
203

 

Je všeobecně přijímáno, že většina lidských práv, zejména ta, která bývají řazena 

do první generace lidských práv, vycházejí z přirozených práv a nejsou vázána na státní 

hranice ani na pozitivní právo. Demokratické země uznávají jejich existenci bez ohledu 

na to, zdali jsou vymezeny v ústavách států nebo v zákonných ustanoveních. Obecně 

můžeme lidská práva charakterizovat jako „práva a svobody, které soudobé lidské 

společenství obecně uznává za práva a svobody všech lidí, bez ohledu na stát, ve kterém 

žijí“
204

 Základní práva a svobody jsou chápány jako „nezadatelné, nezcizitelné, 

nepromlčitelné a nezrušitelné.“
205

 Nelze se jich vzdát ve prospěch jiné osoby a nemohou 
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 Knox, John H. Report of the Independent Expert on the Issue of human rights obligations relating to 

the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment., 2012 Preliminary Report, str. 18. 

A/HRC/22/43. Dostupný z:  

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A-HRC-22-

43_en.pdf [cit. 2013-10-26]. 
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 Viz kapitola 5.3. 
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 BLAHOŽ, Josef, Vladimír BALAŠ a Karel KLÍMA. Srovnávací ústavní právo. 3., přeprac. a dopl. 

vyd. Praha: ASPI, 2007, 511 s. ISBN 978-807-3573-126. 
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 Tyto vlastnosti lidských práv obsahovaly už první katalogy lidských práv vycházející 

z přirozenoprávní teorie. Např. Deklarace práv člověka a občana (1789) v preambuli proklamuje, že 

lidská práva jsou „přirozená, nezadatelná a posvátná.“ a používá i výraz „nepromlčitelná“ a „nezadatelná“ 

(čl. II.). Podobně Virginská deklarace práv (1776) prohlašuje lidská práva za „vrozená“ (čl. I.) a používá i 

výrazy „nezcizitelná, nezpochybnitelná a nezrušitelná“ (čl. III.). Všeobecná deklarace lidských práv 

(1948) v preambuli označuje lidská práva jako „rovná a nezcizitelná.“ Tyto vlastnosti lidských práv jsou 
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být jedinci odejmuta státní mocí. Jejich uplatnění není vázáno na určitou dobu, 

neuplatněním nezanikají a v neposlední řadě státy nemohou lidská práva derogovat či 

prohlásit za neplatná.  

S environmentální migrací souvisí celá řada jak práv individuálních, které se 

týkají jednotlivců, tak skupinových, která náleží vybraným skupinám obyvatelstva, 

majícím určitý společný rys (např. práva menšinová, práva národů nebo práva 

původního obyvatelstva). Je třeba uvést ta lidská práva, která jsou v souvislosti se 

změnou klimatu a jejími dopady nejvíce ohrožena.  

5.2.1. Individuální lidská práva ohrožená negativními dopady změny klimatu 

Nejdůležitější univerzálně platné lidské právo vůbec, právo na život, je obsaženo 

všech významných mezinárodních dokumentech týkajících se základních lidských práv 

a zpravidla bývá řazeno na prvním místě. Všeobecná deklarace lidských práv
206

 ho 

zakotvuje spolu s právem na svobodu a osobní bezpečnost, se kterým má úzkou 

souvislost: „Každý má právo na život, svobodu a osobní bezpečnost.“ Podobně stanoví 

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,
207

 Úmluva o právech dítěte
208

 

nebo Deklarace práv původních obyvatel.
209

  

Bezprostřední ohrožení práva na život znamenají zpravidla náhlé klimatické 

události, které mohou udeřit nečekaně a s velkou intenzitou. V těchto případech je 

naprosto zjevná a nezpochybnitelná povinnost státu přijmout opatření k ochraně jimi 

ohrožených osob. Právo na život však může být dotčeno i pozvolnou degradací 

životního prostředí, neboť v sobě nezahrnuje pouze právo nebýt života zbaven, ale i 

právo na život určité kvality, jinak řečeno právo žít v takových podmínkách, které jej 
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 Všeobecná deklarace lidských práv, čl. 1. 
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 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, čl. 6: „každá lidská bytost má právo na život“ a 

čl. 9: „Každý má právo na svobodu a osobní bezpečnost.“ 
208

 Úmluva o právech dítěte, čl. 6 odst. 1. 
209

 United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (2007), Art. 7 

Deklarace byla přijata na Valném shromáždění OSN dne 13. září 2007, nejedná se tedy o závazný právní 

dokument. Jejím cílem je zakotvit individuální a kolektivní práva domorodých obyvatel, jakož i jejich 

práva na kulturu, identitu, jazyk, zaměstnanost, zdraví, vzdělávání a další práva. Zdůrazňuje práva 

domorodých národů na zachování a posílení svých vlastních institucí, kultury a tradic, a pokračovat v 

jejich rozvoji v souladu s vlastními potřebami. Zakazuje diskriminaci domorodých národů a klade důraz 

na ochranu jejich kulturního dědictví. 
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neohrožují na životě.
210

 V tomto ohledu se blíží právu na přiměřenou životní úroveň, 

tedy právu každého žít v takových podmínkách, které mu zajišťují zdraví a blahobyt.
211

 

Právo na zdraví
212

 je dalším z důležitých práv, úzce souvisejících s právem na život. 

Klimatické změny mohou ohrožovat právo na život a s ním spojená práva jak přímým 

působením na člověka, tak nepřímo v důsledku narušení nebo eliminace zdrojů 

nezbytných pro jeho existenci.
213

 Jak již bylo řečeno, v případech postupných 

environmentálních změn ohrožení na životě není tak zjevné a bezprostřední, neboť jeho 

intenzita vzrůstá postupně. Nicméně i zde lze dovodit povinnost států učinit kroky 

k ochraně práva na život a s ním souvisejících práv ve chvíli, kdy degradace životního 

prostředí již vylučuje důstojnou lidskou existenci. 

Právem, které může být změnou klimatu taktéž ohroženo, je právo vlastnit 

majetek. Každý právo vlastnit majetek jak sám, tak spolu s jinými. Nikdo nesmí být 

svévolně zbaven svého majetku.“
214

 Velmi zajímavou formulaci tohoto práva, o kterou 

se lze v případě negativních důsledků klimatických změn opřít, používá Americká 

deklarace práv a povinností člověka, podle které má každý právo „vlastnit takový 

soukromý majetek, který odpovídá potřebám přiměřené životní úrovně a pomáhá 

zachovat důstojnost jednotlivce a jeho obydlí.“
215

 Úmluva tedy zakotvuje nejen právo 

jednotlivce vlastnit majetek obecně, ale právo vlastnit majetek v určité výši a to takové, 
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 ŽÁKOVSKÁ, K.. LIPOVSKÝ, M. Ochrana lidských práv v kontextu nedobrovolné environmentální 

migrace. In: Nová lidská práva. Studie z lidských práv č. 3. Univerzita Karlova v Praze, Právnická 

fakulta, 2013. ISBN 978-80-87146-83-5. V tisku. 
211

 Všeobecné deklarace lidských práv, čl. 25 zakotvuje právo každého na „takovou životní úroveň, která 

by byla s to zajistit jeho zdraví a blahobyt i zdraví a blahobyt jeho rodiny, počítajíc v to zejména výživu, 

šatstvo, byt a lékařskou péči, jakož i nezbytná sociální opatření.“ Právo na přiměřenou životní úroveň je 
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pro něj a jeho rodinu, zahrnujíce v to dostatečnou výživu, šatstvo, byt, a na neustálé zlepšování životních 

podmínek… uznávajíce základní právo každého na osvobození od hladu..“ a v čl. 12, ve kterém „Státy, 

smluvní strany Paktu, uznávají právo každého na dosažení nejvýše dosažitelné úrovně fyzického a 

duševního zdraví.“ Podobně stanoví i Úmluva o právech dítěte
 
v čl. 27: „Státy, které jsou smluvní stranou 

úmluvy, uznávají právo každého dítěte na životní úroveň nezbytnou pro jeho tělesný, duševní, duchovní, 

mravní a sociální rozvoj“. 
212

 Vedle již zmíněné Všeobecné deklarace lidských práv, čl. 25 je dále obsaženo např. v Mezinárodním 

paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, čl. 12 odst. 1: „ Státy, smluvní strany Paktu, 

uznávají právo každého na dosažení nejvýše dosažitelné úrovně fyzického a duševního zdraví.“  
213

 Např. dlouhodobě nízké nebo naopak vysoké teploty mohou mít jednak přímý negativní vliv na život a 

zdraví člověka (např. způsobovat častý výskyt určitých nemocí), a jednak mohou mít negativní dopad 

dostupnost pitné vody a potravin a to jako kvantitativně (vysychání zdrojů pitné vody nebo snižování 
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 Všeobecná deklarace lidských práv, čl. 17. 
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která je nezbytná pro jeho důstojnou existenci. Negativní dopady změny klimatu, ať už 

přírodní katastrofy nebo pozvolná degradace životního prostředí, často znemožňují 

osobám majetek v potřebné výši vlastnit.  

Negativními důsledky změny klimatu mohou být samozřejmě ovlivněna, byť 

nepřímo, i další lidská práva, např. právo na práci,
216

 vzdělání
217

 a kulturu.
218

 Prostředí, 

postižené environmentální událostí nebo dlouhodobými degradačními procesy, 

neumožňuje plnou realizaci těchto práv. Ještě více ale bývají ohrožena tato práva 

v cílové destinaci, neboť bývá velice obtížné obstarat si živobytí a migrantům často není 

dána ani možnost dosáhnout na vzdělání. V četných případech dochází při realizaci 

práva na kulturu ke konfliktům s místním obyvatelstvem. 

5.2.2. Skupinová lidská práva ohrožená negativními dopady změny klimatu 

Změnou klimatu nejsou ohroženi jen jednotlivci, ale i celé skupiny osob. Zvláštní 

pozornost zasluhují práva národů a práva původního obyvatelstva. 

Nejdůležitějším právem všech národů je bezpochyby právo na sebeurčení.
219

 Je 

inherentním právem všech národů určit svůj politický statut a svobodně uskutečňovat 

svůj hospodářský, sociální a kulturní vývoj. V souvislosti s právem na sebeurčení je 

vhodné zmínit situaci tzv. zanikajících států.
220

 Pojem se týká především ostrovních 

států, které budou v důsledku postupného zvyšování hladiny moře v průběhu 

následujících desetiletí zaplaveny.
221

 Negativním důsledkem tohoto procesu není jen 

velké množství osob, které přijdou o obydlí a pozemky, ale především skutečnost, že se 

ztrátou území je spojen i zánik státnosti. Kompletní zánik státu bez jakéhokoli nástupce 
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 Americká deklarace práv a povinností člověka, čl. 23. 
216

 Např. Všeobecná deklarace, čl. 23 stanoví, že: „Každý má právo na práci, na svobodnou volbu 
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práci, které zahrnuje právo každého na příležitost vydělávat si na živobytí svojí prací, kterou si svobodně 

vybere nebo přijme, a učiní příslušné kroky k ochraně tohoto práva.“ 
217

 Např. Všeobecná deklarace lidských práv, čl. 26, nebo Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních 

a kulturních právech, čl. 13. 
218

 Např. Všeobecná deklarace lidských práv, čl. 27, nebo Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních 

a kulturních právech, čl. 15. 
219

 Např. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, čl. 1 odst. 1: „Všechny národy mají 

právo na sebeurčení.“ 
220

 Viz ŽÁKOVSKÁ, K.. LIPOVSKÝ, M. Ochrana lidských práv v kontextu nedobrovolné 

environmentální migrace. In: Nová lidská práva. Studie z lidských práv č. 3. Univerzita Karlova v Praze, 

Právnická fakulta, 2013. ISBN 978-80-87146-83-5. V tisku. 
221

 Viz kapitola 1.5. Environmentální migrace ve světě. 
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je v historii lidstva něčím zcela ojedinělým. Obyvatelé se stanou osobami bez státní 

příslušnosti a přijdou o všechny instituce moderního státu jako je parlament, policie, 

školský systém, zdravotní a sociální péči.
222

 Teoreticky se sice nabízí řada možností, jak 

tento problém vyřešit, fakticky z nich ale bude většina nerealizovatelná.
223

 Tyto státy 

mohou například zakoupit (nebo jinak nabýt) určité území jiného státu a přesídlit do něj, 

v praxi je tato možnost ale spíše nepravděpodobná.
224

 

Dalším důležitým právem národů je právo využívat přírodních zdrojů,
225

 které je 

zakotveno v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech. Státy mají právo 

svobodně disponovat svým přírodním bohatstvím, přičemž toto právo nesmí být 

oslabováno výkladem žádného z ustanovení paktu.
226

 Význam práva využívat 

přírodních zdrojů je zdůrazněn ustanovením, podle kterého národy nesmí být v žádném 

případě zbaveny vlastních prostředků k životní existenci. V případě klimatických změn 

je i toto právo ohroženo, neboť v důsledku environmentálních událostí a procesů často 

dochází k devastaci přírodních zdrojů. 

Jako další práva národů lze uvést právo na hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, 

na mír a bezpečnost a na „vyhovující životní prostředí příznivé pro jejich rozvoj,“ které 

národům přiznává Africká charta práv člověka a národů.
227

 Z hlediska tématu práce je 
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  Viz KOLMANNSKOG, V. O. Future Floods of Refugees - A comment on climate change, conflict 
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 možným řešením takovéto situace by mohla být cese území nebo jeho sloučení s jiným státem v době, 
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 Např. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, čl. 1 odst. 2: Všechny národy mohou pro 

své vlastní cíle svobodně disponovat svým přírodním bohatstvím a zdroji bez újmy na jakýchkoli 

závazcích, vyplývajících z mezinárodní hospodářské spolupráce, založené na vzájemné výhodnosti a 

mezinárodním právu. V žádném případě nesmí být národ zbaven svých vlastních prostředků k životní 

existenci.  
226

 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, čl. 25 „Nic v tomto Paktu nemůže být 

vykládáno jako by oslabovalo přirozené právo všech národů užívat plně a svobodně jejich přírodního 

bohatství a zdrojů.“ 
227

 Africká charta práv člověka a národů, čl. 22-24. Viz ŽÁKOVSKÁ, K.. LIPOVSKÝ, M. Ochrana 

lidských práv v kontextu nedobrovolné environmentální migrace. In: Nová lidská práva. Studie z lidských 

práv č. 3. Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013. ISBN 978-80-87146-83-5. V tisku. 

http://www.nrc.no/arch/_img/9268480.pdf
http://www.nrc.no/arch/_img/9268480.pdf
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zásadní poslední jmenované, neboť se jedná o právo na příznivé životní prostředí 

zakotvené v mezinárodně právně závazném dokumentu. 

Druhou početnou skupinou je původní neboli domorodé obyvatelstvo. Již Řídící 

principy zakotvují speciální ochranu pro skupiny osob, které jsou obzvláště zranitelné 

z důvodu svého úzkého sepětí s půdou, kterou tradičně obývají.
228

 Ve výčtu těchto 

skupin osob nechybí ani domorodé obyvatelstvo. „K negativním důsledkům případného 

nuceného přesídlení se tak přidává faktor vykořenění, který může mít pro další existenci 

domorodé skupiny a důstojný život jejích členů fatální následky, neboť kontinuita 

společného života na půdě zděděné po předcích je zásadní součástí jejich kulturní 

identity.“
229

  

Domorodému obyvatelstvu jsou vzhledem k jejich zranitelnosti přiznána další 

práva, zakotvena především v Deklaraci OSN o právech původních obyvatel. Z hlediska 

životního prostředí jsou jimi zejména právo nebýt přesídleni bez svého předchozího 

informovaného souhlasu,
230

 právo na vlastní kulturu a udržování spirituálních vztahů k 

součástem prostředí, v němž žijí,
231

 a práva k půdě a přírodním zdrojům.
232

 

Specifická práva těchto osob se objevují v souvislosti s nuceným přesídlením 

z důvodu realizace rozvojových projektů. Ačkoli obecný zákaz nuceného přesídlení 

není zakotven v žádném právním pramenu, v případě původního obyvatelstva je 

stanoven zákaz nuceného přesunu z vyjmenovaných důvodů.
233

  

Právo podílet se na rozhodování, které je původnímu obyvatelstvu též přiznáno, 

zahrnuje možnost dotčených komunity vyjádřit se a ovlivnit rozhodování o rozvojových 

projektech na různých úrovních, od místní až po národní, případně mezinárodní úroveň. 

Konkrétněji je toto právo zakotveno například v Úmluvě o domorodém a kmenovém 

                                                 
228

 Jako příklad je uvedeno domorodé obyvatelstvo, menšiny, rolníci, pastevci a další skupiny se speciální 

závislostí na půdě. Práva těchto skupin mohou být přesídlením více ohrožena. Viz kapitola 4.4.1. a 

pozn.134 
229

 Viz ŽÁKOVSKÁ, K.. LIPOVSKÝ, M. Ochrana lidských práv v kontextu nedobrovolné 

environmentální migrace. In: Nová lidská práva. Studie z lidských práv č. 3. Univerzita Karlova v Praze, 

Právnická fakulta, 2013. ISBN 978-80-87146-83-5. V tisku. 
230

 Deklarace OSN o právech původních obyvatel, čl. 10. 
231

 Ibid, čl. 25. 
232

 Ibid, čl. 26. 
233

 Ibid, Čl. 8 odst. 2 písm. c. „States shall provide effective mechanisms for prevention of, and redress 

for: c) Any form of forced population transfer which has the aim or effect of violating or undermining any 

of their rights.“ 
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obyvatelstvu,
234

 která stanoví, že domorodé a kmenové národy mají právo se podílet na 

přípravě, provádění a vyhodnocování národních a regionálních rozvojových plánů, které 

se jich týkají. 

Konečně s ochranou práv zranitelných skupin úzce souvisí i zákaz diskriminace, 

obsažený ve všech významných mezinárodních dokumentech.
235

 

5.3. Ochrana lidských práv před, v průběhu a po přesunu 

Z výkladu pojednávajícího o lidských právech, konkrétně z dikce nezrušitelnosti, 

nezadatelnosti, nezcizitelnosti a nepromlčitelnosti lidských práv, vyplývá, že základní 

lidská práva náleží všem lidským bytostem bez rozdílu, tedy i nuceným 

environmentálním migrantům bez ohledu na to, zdali jim země původu nebo destinace 

tato práva výslovně přiznává či nikoli. Ačkoli jde o nezpochybnitelný závěr, v praxi 

k jejich porušování často dochází. 

Mezinárodní právo lidských práv stanoví minimální standardy zacházení, na které 

mají nárok všichni jedinci nacházející se na území smluvního státu nebo v jeho 

jurisdikci. Jestliže se lidé přestěhují, pak právo lidských práv vyžaduje minimální 

standard zacházení i v hostitelském státě. Vzhledem k univerzální platnosti lidských 

práv je zřejmé, že migrantům po celou dobu přesunu náleží ochrana lidských práv a 

základních svobod ve stejné míře jako jakémukoliv jinému jedinci. V praktické rovině 

ale často tato ochrana bývá nedostatečná nebo dokonce odpírána. Ty to osoby sice mají 

možnost obrátit se na mezinárodní instituce jako je Výbor pro lidská práva či Evropský 

soud pro lidská práva, ale vzhledem ke vzdělání, místním poměrům a situaci, ve které se 

nacházejí, o této možnosti vůbec nevědí nebo ji nemohou využít.
236

  

                                                 
234

 Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 169 o domorodém a kmenovém obyvatelstvu (1989) – ILO 

Convention 169 of June 27, 1989: Convention Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent 

Countries, Art. 7: „In addition, they shall participate in the formulation, implementation and evaluation 

of plans and programmes for national and regional development which may affect them directly.“ 
235

 Např. ve Všeobecné deklaraci lidských práv, Mezinárodním paktu o občanských a politických 

právech, Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen apod.. 
236

 Zejména v rozvojových zemích se osoby v případě přírodní katastrofy, kdy jsou nuceny doslova utíkat 

před jejími následky, budou jen stěží schopny obracet se na mezinárodní orgány a namítat porušování 

lidských práv. 
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Jak je již uvedeno v kapitole týkající se prevence,
237

 povinnostmi státu v pre-

migrační fázi je zejména snažit se migraci předcházet, tj. zvyšovat připravenost na náhlé 

klimatické události prostřednictvím zavádění systémů včasného varování, 

monitoringem aktuální situace, realizací vhodných technických opatření apod. Dle 

judikatury Evropského soudu pro lidská práva pozitivní povinnost státu na ochranu 

práva na život znamená v případě katastrof povinnost státních orgánů učinit vše, co je 

v jeho moci, na ochranu tohoto práva.
238

  

Složitější situace nastávají v případě pozvolné environmentální degradace, která 

má nevyhnutelně nastat v určitém (zpravidla určitelném), časovém období. Nucená 

migrace se stává jediným možným řešením a vzhledem k povinnosti státu chránit své 

obyvatele je úkolem státu ji zajistit. Ne vždy ale bude stát schopen svému závazku 

dostát, zejména v případě, že se jedná o jeden z již zmíněných zanikajících států.  

Povinnosti státu během přesunu jsou zakotveny především v Řídících principech 

pro vnitřní přesídlení a v Kampalské úmluvě, které se vztahují na vnitřně přesídlené 

osoby.
239

 Oba dokumenty poukazují na skutečnost, že tyto osoby jsou v průběhu 

přesidlování obzvláště zranitelné, a obsahují výčet práv vztahujících se k této fázi 

migrace. Jedná se zpravidla o obecně uznávaná lidská práva, která jsou zasazena do 

specifického kontextu vnitřního přesidlování.
240

 

Cílem migrujících osob je co nejdříve se usadit na novém místě (případně se vrátit 

do svého původního bydliště, pokud je to možné) a začít žít důstojný život. Primární 

povinností státu v post-migrační fázi je tedy umožnit těmto osobám dobrovolný a 

bezpečný návrat do původního bydliště,
241

 je-li to objektivně možné, nebo jejich usazení 

na novém místě. V takovém případě stát podporuje jejich reintegraci.  

Důležitou povinností státu je v případě návratu umožnit osobám znovunabytí 

jejich majetku,
242

 které osoby zanechaly na místě nebo kterého byly zbaveny. 

V případě, že návrat není možný, je vhodné připomenout progresivní úpravu Kampalské 
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 Viz kapitola 3. Prevence environmentální migrace. 
238

 Case of Budayeva and others v. Russia. Rozsudek ESLP ze dne 20. března 2008 [online]. Dostupný z: 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-85436  [cit. 2013-10-26]. 
239

 Viz výše, kapitola 4.4.1 a 4.4.2. 
240

 Např. právo na život, duševní a tělesnou integritu, svobodu a soboní bezpečnost apod. 
241

 Řídící principy, Principy 28 a 29. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-85436
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úmluvy, podle které mají osoby právo na náhradu škody způsobené přírodní katastrofou 

v případě, že stát neučinil potřebné kroky k jejímu odvrácení.
243

 

6. Úprava de lege ferenda 

Jak vyplývá z předchozího výkladu, v současném mezinárodním právním systému 

chybí komplexní úprava fenoménu environmentální migrace. Ačkoli jde o téma hojně 

diskutované v odborných kruzích, dosud byl zájem ze strany mezinárodního 

společenství o řešení situace environmentálních migrantů velmi nízký. De lege ferenda 

existuje několik možných způsobů řešení této problematiky. Opět je nutno zdůraznit 

úlohu prevence, tedy především přijímání takových adaptačních opatření, která by 

zabránila environmentální migraci.
244

 Vzhledem ke skutečnosti, že to v praxi není ve 

většině případů možné,
245

 je nutno zakotvit právní úpravu postavení osob, které jsou 

k migraci, z důvodu absence adaptačních opatření nebo navzdory těmto opatřením, 

donuceny. 

V podstatě lze říci, že de lege ferenda existují dvě skupiny možných řešení otázky 

ochrany environmentálních migrantů. Jednak je to poskytnutí ochrany v rámci současné 

mezinárodní úpravy (v režimu některého z existujících právních systémů), a jednak 

vytvoření nové, specifické úpravy vztahující se výlučně na environmentální migranty 

jakožto samostatnou kategorii osob. Jane McAdam uvádí jako příklady zajištění 

mezinárodní ochrany těchto osob přijetí dodatkového protokolu k Úmluvě o právním 

postavení uprchlíků, protokolu k Rámcové úmluvě o změně klimatu nebo přijetím nové 

mezinárodní úmluvy.
246

 

6.1. Adaptační opatření v postižených zemích 

Základem prevence environmentální migrace a odstraňování jejích negativních 

následků zůstávají vnitrostátní adaptační opatření. S cílem chránit osoby a majetek 

                                                                                                                                               
242

 Řídící principy, Princip 29 
243

 Viz kapitola 4.4.2 pozn. 169. 
244

 Viz kapitola 3. Prevence environmentální migrace. 
245

 Vhodná adaptační opatření mají zcela jistě pozitivní vliv na snižování environmentální migrace, 

zabránit ji ale v celém rozsahu zpravidla nedokáží. Řada klimatických změn má totiž takové důsledky, 

které setrvání v místě bydliště vylučují (např. postupné zaplavování ostrovních států). 
246

 MCADAM, Jane. Climate Change, Forced Migration, and International Law. Oxford: Oxford 

University Press, 2012, xviii. Str. 187. ISBN 01-995-8708-6 
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nacházející se na jejich území musí jednotlivé státy učinit řadu investic do ochranných a 

nápravných opatření v závislosti na tom, do jaké míry jsou ovlivněny změnou klimatu. 

Domácí politika zůstává klíčovou v oblasti snižování rizika katastrof a nucené migrace 

obyvatel, neboť pouze vhodná adaptační opatření mohou snížit zranitelnost vůči 

dopadům klimatických jevů a regulovat vývoj klimatických procesů.
247

  

Ačkoli je migrace obvykle vnímána jako selhání státu přizpůsobit se klimatickým 

změnám a nikoli jako způsob adaptace, v některých případech zůstává jedinou možnou 

reakcí na klimatické změny. Jako příklad lze uvést Maledivy, jejichž většině ostrovů 

hrozí zaplavení. Cílem plánovaných opatření je přesídlit obyvatele z vzdálených, níže 

položených ostrovů na několik hlavních, výše položených.
248

  

Vnitrostátní adaptační opatření nebo přesídlení v rámci jednoho státu je zcela jistě 

řešením vhodnějším než přeshraniční migrace, bohužel ne vždy realizovatelným. V řadě 

případů je nemožné vyrovnat se s důsledky změny klimatu v rámci území jednoho státu. 

Navíc je třeba mít na paměti, že klimatickými změnami jsou nejčastěji postiženy 

nejméně rozvinuté státy, které trpí nedostatkem prostředků k přijetí preventivních 

opatření. Z výše uvedeného vyplývá, že ačkoli by vnitrostátní adaptační opatření měla 

být primárním řešením, za účelem dosažení účinné ochrany environmentálních 

migrantů je třeba doplnit je o mezinárodní instrumenty.  

6.2. Změna imigrační politiky států méně zasažených změnou klimatu 

Existují teorie, podle kterých je přistěhovalectví nevyhnutelným následkem změny 

klimatu. Státy odpovědné za emise skleníkových plynů by měly přijímat klimatické 

migranty v závislosti na jejich účasti na světovém znečištění.
249

 Podle těchto teorií je 
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 Příkladem může být Kuba, která ačkoli se nachází v oblasti často postižené hurikány, díky pečlivé 

přípravě, vzdělání a systémům včasného varování jimi trpí mnohem méně než sousední země. Viz. 

BROWN, O. Migration and Climate Change [online]. IOM Migration Research Series No. 31, Geneva, 

Switzerland: International Organization for Migration, 2008. Str. 38. ISSN 1607-338X. Dostupné z: 

http://publications.iom.int/bookstore/free/MRS-31_EN.pdf [cit. 2013-10-26]. 
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 BROWN, O. Scenarios and Policy Reponses: Migration Consequences and Policy [online]. Research 

workshop on migration and the environment, 16.-18. 4. 2008. Str. 111-112. Dostupné z: 

http://www.ehs.unu.edu/file/get/3690 [cit. 2013-10-26]. Podobně Maldives – Climate Displacement 

[online]. Displacement solutions. Dostupné z: http://displacementsolutions.org/ds-initiatives/climate-

change-and-displacement-initiative/maldives-climate-displacement/ [cit. 2013-10-26]. 
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 BROWN, O. Migration and Climate Change [online]. IOM Migration Research Series No. 31, 

Geneva, Switzerland: International Organization for Migration, 2008. Str. 39. ISSN 1607-338X. 

Dostupné z: http://publications.iom.int/bookstore/free/MRS-31_EN.pdf [cit. 2013-10-26]. 
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nespravedlivé, aby za vytvářením ekologických problémů stály pouze některé státy, 

zatímco následky by měly nést všechny bez rozdílu. Řešením by měla být změna 

přistěhovalecké politiky vyspělých států a zahrnutí ustanovení umožňující vstup osob 

postižených klimatickými událostmi nebo procesy do vnitrostátního zákonodárství.  

Ačkoli se jedná možná o řešení spravedlivé, v praxi bude pravděpodobně jen 

těžko realizovatelné. Státy jsou obecně zdrženlivé k dobrovolnému přebírání jakýchkoli 

závazků, pokud k tomu nejsou donuceni mezinárodním společenstvím. To se týká i 

uznání odpovědnosti za způsobené klimatické změny a zakotvení závazku k pomoci a 

ochraně environmentálních migrantů do národní právní úpravy. Existují však i výjimky, 

přičemž jako příklad zemí, které zahrnuly environmetální migranty do uprchlického 

práva, bývá uváděno Švédsko
250

 a Finsko,
251

 jejichž imigrační zákonodárství obsahuje 

zvláštní kategorii osob, které nejsou schopny se vrátit do své rodné země z důvodu 

environmentální katastrofy.
252

 Co přesně se rozumí environmentální katastrofou a do 

jaké míry zahrnuje i dopady klimatických změn, však zatím nebylo objasněno.
253

  

V praxi se vyskytují i příklady rozšíření imigračních opatření i na oběti přírodních 

katastrof na ad hoc bázi. Jedná se však pouze o dočasná opatření vztahující se 

k nějakým konkrétním, již nastalým událostem. Postiženým osobám bývá přiznáván 
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 Do kategorie osob označované jako „persons otherwise in need for protection,” jsou zařazeny i osoby, 

které se nemohou navrátit do původní vlasti z důvodu environmentální katastrofy. Viz Swedish Aliens Act 

[online]. Chapter 4, Section 2, para. 3. Dostupný z:  

http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/61/22/bfb61014.pdf [cit. 2013-10-26].  
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 Finsko poskytuje dočasnou ochranu i osobám, které je nemohou bezpečně vrátit do svých domovů 
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http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2004/en20040301.pdf [cit. 2013-10-26]. 
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 SGRO, Aurélie. Towards recognition of environmental refugees by the European Union [online]. 
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Change [online]. IOM Migration Research Series No. 31, Geneva, Switzerland: International 
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http://publications.iom.int/bookstore/free/MRS-31_EN.pdf [cit. 2013-10-26]. 
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 Důvodová zpráva uvádí jako příklad environmentální katastrofy nukleární havárii, ale přírodní 

katastrofy nezmiňuje.  Viz BROWN, O. Migration and Climate Change [online]. IOM Migration 

Research Series No. 31, Geneva, Switzerland: International Organization for Migration, 2008. ISSN 
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nebo prodlužován status dočasné ochrany,
254

 případně není vynucován návrat osob, 

jimž nebyl udělen azyl, do postižených zemí.
255

  

Navzdory výše zmíněným případům se ve většině zemí se setkáváme spíše 

s negativním přístupem a snahou omezovat přistěhovaleckou politiku, přičemž existují i 

velmi radikální způsoby řešení tohoto problému.
256

  

6.3. Ochrana v rámci uprchlického práva a rozšíření definice 

uprchlíka podle Úmluvy 

Jedním z teoretických řešení, která přichází v úvahu, je rozšíření definice 

uprchlíka podle Úmluvy o právním postavení uprchlíků. K takovému rozšíření může 

dojít buď extenzivním výkladem definice uprchlíka, nebo její změnou. Z názorů většiny 

odborníků zabývajících se touto problematikou však vyplývá, že obě z těchto řešení by 

způsobila „více škody než užitku.“
257

  

Důvodů, proč je rozšíření definice na environmentální migranty nevhodné, je 

několik. Když pomineme skutečnost, že definice byla přijata před více než šedesáti lety 

a neodpovídá současnému stavu,
258

 je třeba vzít v úvahu následující skutečnosti. 

Závažným nedostatkem úpravy postavení environmentálních migrantů v rámci 

uprchlického práva by byl především požadavek, aby se osoba nacházela mimo svou 

vlast. Vzhledem k tomu, že většina environmetálních migrantů jsou vnitřně přesídlené 

                                                 
254

 Např. v případě hurikánu Mitch, který zasáhl v roce 1998 státy střední Ameriky, především Honduras. 

Dokonce i několik let poté, v r. 2003, USA prodloužily dočasnou ochranu státním příslušníkům 

Hondurasu, kteří v důsledku hurikánu přicestovali do USA. Viz MCLEMAN, Robert. SMIT, Barry. 

Commentary No. 86: Climate Change, Migration and Security [online]. Canadian Security Intelligence 

Service. Březen 2004. Dostupné z: http://www.csis-scrs.gc.ca/pblctns/cmmntr/cm86-eng.asp [cit. 2013-

10-26]. 
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 Např. po Tsunami v r. 2004 Švýcarsko, Malajsie a Kanada dočasně pozastavily výkon nuceného 

návratu u osob, kterým nebyl udělen azyl, do postižených zemí (Sri Lanka, Indie, Somálsko). Viz 

LACZKO, F. COLLETT, E. Assesing the Tsunami Effects on Migration [online]. Duben 2005. Dostupné 

z: http://www.migrationinformation.org/USfocus/display.cfm?id=299 [cit. 2013-10-26]. 
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 Extrémním případem je oplocení hranice mezi Indií a Bangladéšem téměř čtyři metry vysokým 

plotem, jehož stavba začala již v roce 2002 a jehož cílem je zastavit pašování, obchodování s lidmi a 

nelegální přistěhovalectví. Stejně tak slouží ke kontrole přílivu budoucích environmetálních migrantů. 

Viz BROWN, O. Migration and Climate Change [online]. IOM Migration Research Series No. 31, 

Geneva, Switzerland: International Organization for Migration, 2008. Str. 40. ISSN 1607-338X. 

Dostupné z: http://publications.iom.int/bookstore/free/MRS-31_EN.pdf [cit. 2013-10-26]. 
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Displaces Necessary Protection [online]. 2009 University of Iowa College of Law, str. 1115. Dostupné z: 
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osoby, by se na ně tato úprava nevztahovala a neměly by tak možnost dosáhnout 

ochrany v jejím rámci. Tím by bylo dosaženo ochrany pouze pro část 

environmentálních migrantů.
259

 Problematickou záležitostí by byla pravděpodobně i 

formulace definice uprchlíka, pokud by došlo k její změně. Odlišit environmentální 

migranty od osob migrujících z ostatních důvodů (např. od dobrovolných nebo 

ekonomických migrantů) je velmi obtížné a formulovat definici tak, aby jim byla 

poskytnuta účinná ochrana a zároveň nedocházelo k jejímu zneužívání dobrovolnými 

migranty, ještě obtížnější.
260

  

Je třeba zdůraznit, že ochrana v rámci uprchlického práva by nastoupila až 

v momentě, kdy by osoba splnila podmínky pro přiznání statusu uprchlíka, tedy 

pravděpodobně v době, kdy by k vážnému poškození životního prostředí již došlo nebo 

bezprostředně hrozilo. To vylučuje řešení pomocí plánovaného a především postupného 

přesídlení obyvatel, které se zejména v případě dlouhodobé environmentální degradace 

jeví jako mnohem přijatelnější řešení.
261

 Masový příliv migrantů představuje 

neúměrnou zátěž pro hostitelské země, neboť urychluje proces zhoršování životního 

prostředí.
262

 Nejen, že tedy k takovému řešení existuje politický odpor, ale i sama 

definice uprchlíka není to nejvhodnější ustanovení na ochranu environmentálních 

migrantů.  

Z výše uvedeného vyplývá, že zahrnutí environmentálních migrantů pod právní 

režim uprchlíků není nejvhodnějším řešením. Navíc je velice nepravděpodobné, že by 

země byly ochotny rozšířit výklad uprchlíka ve prospěch environmentálních migrantů, 

neboť současný trend spíše odpovídá opačné tendenci, tedy zužování definice uprchlíka. 

                                                                                                                                               
258

 Úmluva se původně vztahovala pouze na události, které nastaly před 1. 1. 1951, teprve o několik let 

později bylo toto omezení vypuštěno. (Protokol týkající se právního postavení uprchlíků z 31. 1. 1967,  

čl. 1 odst. 2).   
259

 Na osoby, které by hranici nepřekročily (vnitřně přesídlené osoby), by se nadále vztahovalo 

vnitrostátní právo. Je otázka, zdali je žádoucí, aby nadále platil zcela odlišný právní režim pro 

environmentální migranty překračující hranice států a pro vnitřně přesídlené osoby. 
260

 Toto samozřejmě platí i pro vytvoření nové mezinárodní úmluvy, viz níže. V souvislosti s již existující 

definicí uprchlíka a nutnosti její změny by však byl tento problém ještě o něco větší, neboť by bylo třeba 

vycházet z již existující definice. 
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 MOBERG, Kara K.. Extending Refugee Definitions to Cover Environmentally Displaced Persons 

Displaces Necessary Protection [online]. 2009 University of Iowa College of Law, str. 1133. Dostupné z: 

http://www.uiowa.edu/~ilr/issues/ILR_94-3_Moberg.pdf [cit. 2013-10-26]. 
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 Environmentální migranti mnohdy hledají útočiště v sousedních zemích, které trpí podobnými 

problémy životního prostředí a které již nemají dostatek zdrojů na to uživit více obyvatel. Jedná se 
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Negativním důsledkem takovéto změny by byl dramatický nárůst osob žádajících o azyl 

z tohoto titulu, což by výrazně prodloužilo dobu azylového řízení a mohlo vést i ke 

zpřísnění podmínek pro přístup do již tak přetížených azylových programů.
263

 Nejen, že 

by tedy rozšíření definice uprchlíka podle Úmluvy bylo komplikované, s největší 

pravděpodobností by ani nevedlo k účinné ochraně environmentálních migrantů. 

6.4. Ochrana v rámci práva vnitřně přesídlených osob 

Ochrana environmentálních migrantů v rámci práva vnitřně přesídlených osob je 

další z alternativ, jak upravit právní postavení environmentálních migrantů. Stanovení 

primární odpovědnosti států může být řešením velmi efektivním, zejména proto, že 

většina environmentálních migrantů jsou právě vnitřně přesídlené osoby. Pokud by byly 

Řídící principy (případně jiný dokument z nich vycházející, například mezinárodní 

úmluva) uznány jakožto závazný právní dokument a státy by byly povinny se jimi řídit, 

jednalo by se o velmi pozitivní krok, který by dále posílil postavení vnitřně 

přesídlených osob. Současný trend postupného uznávání Řídících principů
264

 státy by 

mohl vést k uzavření dalších úmluv na regionální, případně i celosvětové úrovni, které 

by posílily postavení osob migrujících z environmentálních důvodů. Nelze však 

zapomínat na to, že ochrana environmentálních migrantů pouze v rámci práva vnitřně 

přesídlených osob je nedostatečná a je třeba ji doplnit o vhodnou globální, případně 

regionální úpravu. Výhodou této úpravy sice je, že domovský stát má k vlastním státním 

příslušníkům nejblíže, a pokud na jeho území dochází k takovým environmentálním 

změnám, které vyvolávají migraci, je ochrana tímto státem efektivnější než zmiňovaná 

potencionální ochrana v rámci uprchlického práva. Na druhou stranu v případech, kdy 

stát sám v důsledku environmentálních změn zanikne,
265

 kdy není fakticky schopen 

poskytnout těmto osobám ochranu a pomoc
266

 nebo kdy jsou osoby donuceny překročit 

                                                                                                                                               
zpravidla o země, které již nejsou schopny udržet své vlastní populace, a příliv migrantů pro ně znamená 

nadměrnou zátěž, což může zvyšovat riziko konfliktů. 
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 MOBERG, Kara K.. Extending Refugee Definitions to Cover Environmentally Displaced Persons 

Displaces Necessary Protection [online]. 2009 University of Iowa College of Law, str. 1134. Dostupné z: 

http://www.uiowa.edu/~ilr/issues/ILR_94-3_Moberg.pdf [cit. 2013-10-26]. 
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 Viz kapitola 4.4.1. Řídící principy pro vnitřní přesídlení. 
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 Tzv. zanikající stát. Viz kapitola 5.2.2. Skupinová lidská práva ohrožená negativními dopady změny 
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státní hranice, je ochrana environmentálních migrantů právem vnitřně přesídlených 

osob nemožná.  

6.5. Mezinárodní univerzální úprava sui generis 

Dalším z řešení, jak zaplnit mezeru v mezinárodní právní úpravě environmentální 

migrace a poskytnout účinnou ochranu environmentálním migrantům, by mohlo být 

sjednání a uzavření nové mezinárodní úmluvy, která by vytvořila samostatný právní 

rámec pro jejich ochranu. Úprava právního postavení environmentálních migrantů 

vyžaduje inovativní přístup a moderní úpravu odpovídající současným poznatkům a 

aktuální politické situaci. Jako nejvhodnější se tedy jeví zcela nová, originální úprava 

právního postavení environmentálních migrantů jakožto svébytné skupiny osob, jejichž 

práva je třeba chránit. Je otázkou, zdali by se mělo jednat o dokument soft law nebo 

hard law. 
267

 

Základem přijetí takové úpravy je nepochybně vytvoření obecně přijímané 

definice, která by se opírala pouze o environmentální, nikoli ekonomické či snad 

politické důvody.
268

 Dále je nutno vzít v úvahu rozdílnou intenzitu ohrožení obyvatel 

environmentálními změnami.
269

 Řešením by mohlo být rozdělení environmentálních 

migrantů do několika kategorií v závislosti na ohrožení, v důsledku čehož by byla 

odstupňována i úroveň ochrany a pomoci, které jim mají být poskytnuty.
270

 Flexibilita 

tohoto systému by reálněji odrážela potřeby environmentálních migrantů a spravedlivě 

by stanovila ochranu, která jednotlivým skupinám migrantů náleží. Na druhou stranu 
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 Někteří autoři se přiklání k soft law variantě (viz např. WILLIAMS, A. Turning the Tide: Recognizing 

Climate Change Refugees in International Law [online]. Law and Policy, 2008, Vol. 30, No. 4, říjen 

2008, Str. 517. ISSN 0265-8240. Dostupné z: http://www.muenchner-

fluechtlingsrat.de/uploads/Williams_turning_tide.pdf [cit. 2013-10-26].), jiní k variantě hard law (viz 

např. ZARTNER FALSTROM, D. Stemming the Flow of Environmental Displacement: Creating a 

Convention to Protect Persons and Preserve the Environment [online]. Colorado Journal of International 

Environmental Law and Policy (2001 Colo. J. Int’l Envtl. L. & Pol’y 1),. Str. 11n. Dostupné z:  

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUR5530/v07/undervisningsmateriale/environmental%20refugee

s%20article.pdf  [cit. 2013-10-26]. 
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 Jak již bylo několikrát v práci zmíněno, oddělit environmentální faktory migrace od jiných je velmi 

obtížné. To zdůrazňuje i např.  MCADAM, Jane. Climate Change, Forced Migration, and International 

Law. Oxford: Oxford University Press, 2012, xviii. Str. 187. ISBN 01-995-8708-6. 
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 Odlišný charakter bude mít ohrožení dlouhodobými degradačními procesy (desertifikace, eroze půdy 

apod.) a ohrožení náhlou klimatickou událostí (záplavy, hurikány apod.), které bude bezprostřední. 
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 V případech, kdy by bylo životní prostředí poškozeno takovým způsobem, že by se již stalo 

neobyvatelným a migrace by byla skutečně jediným východiskem, dostalo by se postiženým osobám 

nejvyšší ochrany. Nejnižší úroveň ochrany by pak byla zaručena v situacích nejmenší závažnosti, tedy v 
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příliš široká definice by mohla mít nežádoucí široký záběr, vést k extenzivnímu výkladu 

a vyvolat obavy z nadměrné odpovědnosti států.
271

  

Mezinárodní úprava environmentální migrace vyžaduje velmi komplexní 

pochopení problému a vyřešení dalších s ní souvisejících otázek. Vedle potencionálního 

odstupňování environmentální migrace a stanovení ochrany, která by jaké kategorii 

environmentálních uprchlíků měla náležet, by bylo též vhodné do úmluvy zakotvit 

povinnost přijímat opatření k prevenci environmentální migrace a poskytovat asistenci 

při návratu v případech, že je možný.  

Ačkoli se jedná o pravděpodobně nejvhodnější řešení z těch, která přicházejí 

v úvahu, sjednání mezinárodní úmluvy o právním postavení environmentálních 

migrantů sebou nese i řadu problémů.
272

 Vzhledem k nedostatku politické vůle sjednat 

nový nástroj, který by státy zavazoval k poskytnutí mezinárodní ochrany dalším 

skupinám osob,
273

 je velmi nepravděpodobné, že by v blízké budoucnosti ke sjednání 

takové dohody došlo.  

Řada aktérů, navzdory nízkému zájmu mezinárodního společenství o tuto 

problematiku, vytvořila návrhy mezinárodních dokumentů, které by mohly upravit 

právní postavení environmentálních migrantů. Za zmínku stojí především návrh 

dodatkového protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu
274

 a Návrh Úmluvy o 

mezinárodním postavení environmentálně přesídlených osob, který je rozebrán 

v následující podkapitole. 
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6.5.1. Návrh Úmluvy o mezinárodním postavení environmentálně přesídlených 

osob 

Návrh mezinárodní úmluvy, která by upravovala právní postavení 

environmetálních migrantů,
275

 vypracovalo Interdisciplinární centrum pro výzkum 

životního prostředí, územního plánování a městského práva (CRIDEAU)
276

 a 

Výzkumné centrum práv osob (CRDP)
277

 v roce 2010 spolu s dalšími institucemi, jako 

je Mezinárodní centrum pro srovnávací právo životního prostředí (CIDCE),
278

 

Observatoř institucionálních a legislativních změn (OMIJ)
279

 a Univerzita v Limoges. 

Návrh Úmluvy o mezinárodním postavení environmentálně přesídlených osob 

(Draft Convention on the International Status of Environmentally-Displaced 

Persons)
280

 obsahuje preambuli a 35 článků, které jsou rozděleny do osmi kapitol.  

Preambule upozorňuje na stále se prohlubující degradaci životního prostředí a její 

negativní následky na základní lidská práva a svobody, přičemž výslovně zmiňuje 

nucenou migraci jakožto jeden z nich. Odvolává se na požadavky nevládních organizací 

uznat status environmentálně přesídlených osob a odkazuje na řadu mezinárodních 

úmluv,
281

 konferencí a rezolucí OSN.  

První kapitola
282

 vyjadřuje cíle, definice a působnost úmluvy. Cílem úmluvy je 

vytvořit právní rámec, který by zaručil práva přesídlených osob a upravil jejich přijetí 

jinými státy stejně jako jejich případný návrat. Za tímto účelem se každá smluvní strana 

zavazuje chránit práva těchto osob v souladu s právem lidských práv zaručených 

mezinárodním právem a zajistit plný výkon práv zakotvených v této úmluvě. Návrh 

definuje environmentálně přesídlené osoby jako „jednotlivce, rodiny a populace 

potýkající se s náhlou nebo postupnou environmentální katastrofou, která má 
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 Úmluva používá výraz „environmentálně přesídlená osoba.“ Jak je již uvedeno výše (viz kapitola 

2. Označení osob migrujících z environmentálních důvodů), obsah tohoto pojmu je v podstatě shodný 

jako u pojmu „environmentální migrant.“ 
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 CRIDEAU (Interdisciplinary Centre of Research on Environmental, Planning and Urban Law). 
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 CRDP (Research Centre on Persons Rights). 
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 CIDCE – Le Centre International de Droit Comparé de l’Environement (International Centre for 
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 OMIJ (Observatoire des mutations institutionnelles et juridiques). 
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ronmentally%20displaced%20persons%20(second%20version).pdf 
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nezadržitelný dopad na jejich životní podmínky vedoucí k jejich nucenému přesídlení, 

na začátku či v jejím průběhu, z jejich obvyklého bydliště.“
283

 Náhlá přírodní katastrofa 

je definována jako „rychle nastupující degradace přírodního nebo lidského původu,“
284

 

pozvolnou přírodní katastrofou se pak rozumí „pomalá, postupná nebo plánovaná 

degradace přírodního nebo lidského původu.“
285

 Nucené přesídlení je chápáno jako 

„jakékoli dočasné nebo trvalé přesídlení, jednotlivců, rodin nebo populací, které se 

v důsledku ekologické katastrofy stává nevyhnutelným, v rámci jednoho nebo více 

států.“
286

 Univerzální působnost úmluvy je pojímána poměrně široce. Úmluva je 

aplikovatelná jak na případy vnitřního, tak přeshraničního přesídlení, přičemž do 

působnosti úmluvy spadá i environmentální přesídlení vyvolané ozbrojenými konflikty 

a teroristickými činy.  

Druhá kapitola
287

 zakotvuje zásady, o které se úmluva opírá. Jako první zmiňuje 

zásadu solidarity. Státy, veřejné orgány a soukromé subjekty jsou povinny v co nejvyšší 

míře přijímat environmentálně přesídlené osoby a podílet se na potřebném finančním 

úsilí. Návrh dále zakotvuje zásadu společné, ale diferencované odpovědnosti, a 

prohlašuje, že provádění úmluvy by se mělo odvíjet od možností každého státu. Státy 

jsou povinny přijmout dodatkový protokol zakotvující odpovědnost veřejných a 

soukromých subjektů v oblasti prevence a nápravy. Zásada účinné ochrany předpokládá 

vytvoření Světové agentury pro environmentálně přesídlené osoby,
288

 která by spolu se 

smluvními státy měla povinnost k rozvoji a provádění opatření umožňujících 

environmentálně přesídleným osobám vykonávat práva zaručená touto úmluvou. 

Poslední výslovně zakotvenou zásadou je zákaz diskriminace. Uplatňování těchto práv 

musí být zajištěno bez rozdílu pohlaví, sexuální orientace, rasy, barvy pleti, jazyka, 
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confronted with a sudden or gradual environmental disaster that inexorably impacts their living 
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residence.“ 
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náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního, sociálního nebo 

etnického původu, bohatství, narození, postižení nebo věku. 

Třetí kapitola
289

 obsahuje výčet práv zaručených osobám, kterým hrozí přesídlení, 

tedy upravuje práva environmentálně přesídlených osob v pre-migrační fázi. Tyto osoby 

mají právo na informace, právo podílet se na stanovení zásad pro prevenci a na 

rozhodování, náleží jim právo na přesídlení stejně jako právo přesídlení odmítnout. 

Všechny osoby, které musí čelit náhlému nebo postupnému zhoršování životního 

prostředí, mají právo volně se pohybovat uvnitř nebo mimo svého domovského státu. 

Státy nesmí v žádném případě takovému přesídlení bránit. S výjimkou případů vážného 

a bezprostředního nebezpečí, je přesídlení prováděné veřejnými orgány možné pouze se 

souhlasem dotčených osob.  

Následující kapitola
290

 zahrnuje katalog práv přesídlených osob. Na prvém místě 

jsou vyjmenována společná práva náležející přesídlencům jak vnitřním, tak 

přeshraničním. Mezi ta patří právo na pomoc, právo na vodu a potraviny, právo na 

zdravotní péči, právo na právní subjektivitu, občanská a politická práva, právo na 

bydlení, právo na návrat, právo na respektování rodiny, právo na práci, vzdělání a na 

vlastní kulturu. Přeshraničním přesídlencům pak náleží právo uchovat si svoji státní 

příslušnost. 

Pátá kapitola
291

 se týká uznávání statusu environmentálně přesídlených osob. 

Osobě, která splňuje podmínky vyjádřené v definici a kritéria stanovená Vysokým 

úřadem,
292

 je přiznám status environmentálně přesídlené osoby a nemůže být cizím 

státem vyhoštěna (princip non-refoulement). Dále upravuje řízení o přiznání statusu a 

další práva, které osobám během tohoto řízení náleží. Státy jsou povinny pro vyřizování 

žádostí o přiznání statusu environmentálně přesídlené osoby vytvořit Národní komise,
293

 

jejichž rozhodnutí by byla přezkoumatelná Vysokým úřadem. Ochrana náležející 

                                                 
289

 Články 8 až 10. Čl 8 (právo na informace a právo podílet se na rozhodování), čl. 9 (právo na 
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290
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environmentálně přesídlené osobě trvá do doby, než pominou důvody, na základě 

kterých byl status přiznán.  

Šestá kapitola
294

 popisuje instituce a orgány, které se podílí na realizaci úmluvy. 

Zakotvuje složení Konference smluvních stran
295

 a způsob, jakým se usnáší. Kontrola 

nad dodržováním úmluvy náleží již zmíněné Světové agentuře pro environmentálně 

přesídlené osoby, která by měla být specializovaným orgánem OSN. Úmluva dále 

předpokládá vytvoření Vysokého úřadu, který by stanovil kritéria pro přiznání statusu 

environmentálně přesídlené osoby a rozhodoval v konkrétních případech (zejména o 

odvolání proti rozhodnutím národních komisí), a Světového fondu pro environmentálně 

přesídlené osoby, jehož úkolem by bylo zajišťovat finanční a materiální pomoc. 

Předposlední kapitola se týká implementace úmluvy a její kontroly. Závěrečná 

ustanovení pak upravují vztah k jiným instrumentům a k třetím stranám. Práva a záruky 

přiznané jinými mezinárodními nebo národními instrumenty, které jsou pro 

environmentálně přesídlené osoby příznivější, nejsou touto úmluvou dotčeny. Dále je 

zde upraven způsob řešení sporů, změny úmluvy, možnost přijetí dodatkových 

protokolů a ustanovení týkající se podpisu, ratifikace a přijetí úmluvy. 

Zdá se, že návrhu úmluvy se zatím nedostalo příliš velké pozornosti jinde než 

v akademickém prostředí. Vzhledem ke složitosti celé problematiky je velmi obtížné 

určit, zda jde o návrh zdařilý, realizovatelný v praxi, který stojí za větší pozornost a za 

úsilí vážně jej projednat na mezinárodní úrovni. Ať už je to jakkoli, domnívám se, že 

jde o dokument, který by mohl podnítit další diskuze na dané téma a dosáhnout zapojení 

více subjektů, jehož výsledkem by nakonec mohla být univerzálně akceptovatelná 

úmluva. Bez větších snah o jeho propagaci hrozí, že návrh unikne pozornosti, neboť je 

zřejmé, že v současné době stále chybí politická vůle se problematikou environmentální 

migrace hlouběji zabývat.  
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6.6. Mezinárodní regionální úprava sui generis 

Jak je již uvedeno výše, v současné době se zdá nepravděpodobné, že by se státy s 

ohledem na obecnou zdrženlivost dobrovolně se zavazovat k povinnostem majícím 

potencionální dopad na hospodářskou a sociální politiku dohodly na globální závazné 

smlouvě, která by znamenala uznání existence environmentálních migrantů a zakotvila 

jejich ochranu. Přichází tak v úvahu úprava právního postavení osob migrujících 

z environmentálních důvodů též prostřednictvím mezinárodní úmluvy na regionální 

úrovni.  

Takové řešení má řadu výhod, neboť na regionální úrovni, kde stávající 

geopolitické a ekonomické vztahy umožňují hlubší spolupráci, může být právní 

postavení environmentálních migrantů lépe koordinováno. V rámci zajišťování ochrany 

osob postižených změnou klimatu a donucených k přesídlení na regionální úrovni 

mohou být přijata citlivější a vhodnější opatření, beroucí v úvahu rozdílnou politickou 

vůli, možnosti států a specifické problémy, se kterými se potýkají. Současná regionální 

uskupení založená na ekonomické, sociální, politické a ekologické spolupráci (např. 

Africká unie, Organizace amerických států, Evropská unie apod.) bývají dobře zavedena 

a mohou nabídnout rámec pro rozvoj programů týkající se nucené environmentální 

migrace. Regionální struktura umožňuje různé úrovně zapojení států v závislosti na 

individuálních schopnostech každé země a na závažnosti problému na jejím území. 

Vzhledem k menšímu počtu zapojených států a užším vztahům mezi nimi je 

pravděpodobnější, že na regionální úrovni bude dosaženo shody ohledně úpravy 

postavení environmentálních migrantů. Teoreticky by v dlouhodobém horizontu mohlo 

uzavření různých regionálních dohod vést k vytvoření mezinárodního zvykového práva 

a přijetí univerzální úmluvy o postavení environmentálních migrantů. 
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Závěr 

Problematika environmentální migrace, tedy přesidlování obyvatelstva z důvodu 

výrazného zhoršení stavu životního prostředí, je značně kontroverzní téma, na které 

existuje velké množství názorů. Přírodní podmínky byly determinantem lidského 

osídlení odjakživa, avšak teprve v průběhu posledních desetiletí dochází k takovým 

změnám životního prostředí, které mají zásadní vliv na lidskou populaci. Dlouhodobá 

devastace nebo náhlé změny životního prostředí mající původ jak v lidské činnosti, tak 

v působení přírodních sil, mohou donutit osoby opustit své dosavadní domovy a hledat 

nové místo vhodné k osídlení. V problematice environmentální migrace, jakkoli je vliv 

životního prostředí na člověka důležitý, je však třeba vzít v úvahu i další ukazatele. Při 

zkoumání příčinné souvislosti mezi zhoršováním životního prostředí a přesuny 

obyvatelstva nelze opomíjet ani faktory sociální, hospodářské nebo politické. 

Kombinace vlivu životního prostředí a jiných faktorů, jejich vzájemná provázanost a 

obtížná oddělitelnost jsou uváděny jako jedna z hlavních překážek přijetí 

environmentální migrace jako samostatného konceptu.  

Důsledkem obtíží spojených s jednoznačným vymezením environmentální 

migrace je absence jakékoli mezinárodní úpravy, která by se výslovně vztahovala na 

environmentální migranty jakožto na samostatnou a specifickou kategorii osob. S tím 

souvisí i nejednotná terminologie, používaná k označení těchto osob. Nejčastěji 

používanými termíny jsou environmentální uprchlíci, environmentální migranti a 

environmentální přesídlenci; žádný z těchto pojmů však není obecně uznáván a 

nepanuje shoda ani ohledně jejich definování.  

Problematika přesídlení z environmentálních důvodů se dotýká hned několika 

právních oblastí – je otázkou migrace, ochrany životního prostředí, uprchlictví, azylu, 

lidských práv, bezpečnosti a humanitárního práva. Každá z těchto právních oblastí ale 

upravuje vždy jen určitý aspekt této problematiky, což se negativně projevuje na 

právním postavení environmentálních migrantů. Zvláště výrazná je souvislost mezi 

environmentální migrací a ochranou lidských práv. Lidé a jejich existence jsou závislí 

na příznivém životním prostředí, jehož degradace má negativní vliv na uplatňování 

lidských práv a to jak individuálních, tak skupinových. Zejména v případě tzv. 

zanikajících států je dopad na lidská práva jednotlivce i národa jako celku obzvláště 
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zničující. Z existujících právních norem univerzální povahy lze pro ochranu 

environmentálních migrantů využít zejména právní úpravu týkající se vnitřně 

přesídlených osob, která je však omezená pouze na osoby nepřekračující státní hranici a 

navíc není zakotvena v dokumentech hard law. Ačkoli začaly být tyto osoby chápány 

jako samostatná kategorie teprve v období posledních desetiletí, vzhledem k stále se 

rozvíjející právní úpravě pravděpodobně brzy dojde k ustálení tohoto pojmu.  

Ke zhoršení stavu životního prostředí může docházet z mnoha různých důvodů, 

nicméně hlavní podíl na současných změnách je přičítán změně klimatu a jejím 

dopadům. Ačkoli se státy v řadě mezinárodních dokumentů zavázaly přijímat opatření 

proti změně klimatu, většina z nich dělá pro splnění svých závazků minimum. 

Vzhledem k tomu, že důsledky změny klimatu trpí především rozvojové země, 

odpovědnost leží zejména na státech, které svou činností ke klimatickým změnám 

nejvíce přispívají a kterými jsou především rozvinuté země. Je třeba mít na paměti, že 

migrace není jedinou možnou reakcí na environmentální změny, zásadní význam má i 

schopnost adaptace na změněné životní podmínky. Klíčová je tedy v tomto ohledu 

prevence migrace prostřednictvím opatření přijímaných státy ke zmírňování negativních 

dopadů změny klimatu a k přizpůsobení se těmto dopadům. Množství osob donucených 

k migraci tak závisí nejen na závažnosti environmentálních změn, ale i na úrovni 

investování, plánování a výši zdrojů určeným k adaptačním opatřením. 

Z výše uvedeného vyplývá – a většina autorů se na tom i shoduje – potřeba vzít 

environmentální migraci mezinárodním právem v úvahu. Otázkou však nadále zůstává, 

jakým způsobem tak učinit. Základním problémem je však stanovit, jakým způsobem je 

tuto otázku možno upravit. Řešení, které se nabízí, je jednak poskytnutí mezinárodní 

ochrany osobám, nuceným migrovat z environmentálních důvodů, jednak uznání 

společné odpovědnosti za klimatické změny a prohloubení mezinárodní spolupráce 

v oblasti asistence a prevence v zemích ohrožených nebo postižených důsledky změn 

klimatu. Slibně znějící teoretické řešení se však v praxi potýká s řadou problémů 

odvíjejících se od uznání odpovědnosti za přesun obyvatel, jeho financování a zajištění 

náhradních domovů v cílové oblasti. 

Je zřejmé, že ochota států uznat odpovědnost za klimatické změny a zavázat se 

k dalším povinnostem s tím souvisejícím je velmi nízká. Jako schůdnější se jeví 
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prosazení mezinárodní úpravy, která by umožnila řešit nucenou migraci a vyrovnávat se 

s jejími negativními důsledky. Jednou z možností, jak postavení environmentálních 

migrantů upravit, je jejich zahrnutí do Úmluvy o právním postavení uprchlíků; takové 

řešení je však vzhledem k současné definici pojmu uprchlíka a charakteru uprchlického 

práva jako celku nevhodným a nedostatečným. Naopak jako nejvhodnější se jeví přijetí 

nové mezinárodní úmluvy, která by komplexně upravila právní postavení 

environmentálních migrantů, zakotvila jejich práva a stanovila povinnosti států k jejich 

ochraně. Návrhům takové úmluvy však na poli mezinárodního společenství zatím 

nebyla věnována velká pozornost. 

Osobně se domnívám, že environmentální migrace je problém, který si zasluhuje 

větší pozornost ze strany mezinárodního společenství a který je třeba nejen analyzovat, 

ale začít skutečně i řešit. Vzhledem k probíhající změně klimatu a minimálním 

opatřením, která jsou přijímána státy s cílem jí předcházet, vše nasvědčuje tomu, že 

dosavadní vývoj bude pokračovat i v následujících desetiletích. Nelze tedy 

předpokládat, že by došlo ke snížení stále narůstajícího počtu environmentálních 

migrantů. Vzhledem k tomu, že environmentální migrace má celou řadu negativních 

důsledků jak pro migranty samotné, tak pro státy, do kterých migrují, a kromě toho 

může být i hrozbou pro mezinárodní bezpečnost, domnívám se, že je nezbytné přijmout 

na poli mezinárodního společenství komplexní právní úpravu, která by zajistila ochranu 

těchto osob. Nezbývá tedy než doufat, že se přístup mezinárodního společenství k řešení 

problematiky environmentální migrace v dohledné době změní. 
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Resumé 

Mnoho lidí po celém světě je donuceno opustit svoje bydliště z důvodu vážného 

zhoršení životního prostředí, přírodních katastrof a vyčerpání přírodních zdrojů. S 

rostoucími dopady změny klimatu a globálního oteplování na životní prostředí a lidskou 

mobilitu vyvstala potřebu ochrany těchto osob. Ačkoli je tomuto jevu věnována velká 

pozornost, dosavadní snahy o úpravu právního postavení environmentálních migrantů 

na úrovni mezinárodního společenství zůstávají bez úspěchu.  

Práce zkoumá okolnosti, za nichž k environmentální migraci dochází, její příčiny 

a negativní následky. Zabývá se označením osob migrujících z environmentálních 

důvodů, jejich kategorizací a definuje nejdůležitější pojmy, přičemž se soustředí 

především na termíny jako je environmentální migrant, environmentální uprchlík a 

environmentálně přesídlená osoba. Zmiňuje případy environmentální migrace ve světě a 

jejich řešení, zabývá se ohroženými oblastmi a prevencí environmentální migrace.  

Převážná část práce je věnována právní analýze postavení a práv environmentálně 

přesídlených osob. Obsahuje rozbor vztahů mezi změnou klimatu, environmentální 

migrací a lidskými právy, se zaměřením na právo na příznivé životní prostředí a na další 

základní lidská práva ohrožená změnou klimatu. Jsou zmíněny nejdůležitější 

mezinárodní dokumenty obsahující tato práva a jejich ochrana v souvislosti s migrací. 

Velká pozornost je věnována aplikovatelnosti norem vnitrostátního a mezinárodního 

práva na osoby migrující z environmentálních důvodů, která zahrnuje úpravu právem 

uprchlickým, azylovým, humanitárním a právem vnitřně přesídlených osob. Práce 

analyzuje zejména Úmluvu o právním postavení uprchlíků a regionální úmluvy 

dotýkající se postavení vnitřně přesídlených osob.  

Cílem závěrečné kapitoly je nastínit možnou úpravu de lege ferenda, která by 

odstranila pochybnosti ohledně existence kategorie osob migrujících z 

environmentálních důvodů a upravila jejich právní postavení.  
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Summary 

Many people worldwide are forced to leave their homes because of serious 

degradation of environmental conditions, natural disasters and depletion of natural 

resources. Growing impacts of climate change and global warming on the environment 

and human mobility are becoming increasingly worrying, creating a need for protection 

of those environmentally displaced persons. Although there has been a great attention 

paid to this phenomenon, the category of so-called “environmental refugees” still 

continues unrecognized by the international community.  

The paper examines the circumstances under which environmental migration 

occurs, its causes and consequences. It deals with state obligations rising from the 

international environmental law, especially those related to climate change. It deals with 

the terminology related to the environmentally displaced persons, such as environmental 

migrants, environmental refugees or environmentally displaced persons. It presents their 

classification and defines the key terms. The paper also mentions cases of 

environmental migration in the world and their possible solution, highlighting the need 

for prevention and adaptation.  

Most of the paper is dedicated to the analysis of the legal status and rights of 

environmentally displaced persons. The paper analyses the relationships between 

climate change, environmental migration and human rights, focusing on the right to a 

healthy environment and other human rights threatened by climate change. The most 

important international documents containing these rights and their protection are 

mentioned. Great attention is paid to the applicability of provisions of domestic and 

international law, including refugee law, asylum, humanitarian law and the law of 

internally displaced persons. The paper analyses in particular the Refugee Convention 

and regional conventions on the status of internally displaced persons.  

The aim of the final chapter is to outline the possible legal framework that would 

remove doubts about the existence of environmentally displaced persons and regulate 

their legal status, granting rights and protection to such persons. 
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Abstrakt 

Práce se zabývá migrací v souvislosti se změnami životního prostředí. Zkoumá 

okolnosti, za nichž k tzv. environmentální migraci dochází, její příčiny a negativní 

dopady. Zabývá se označením osob migrujících z environmentálních důvodů, jejich 

kategorizací a definuje nejdůležitější pojmy. Zmiňuje případy environmentální migrace 

ve světě a jejich řešení, zabývá se ohroženými oblastmi a prevencí environmentální 

migrace. Převážná část práce je věnována právní analýze postavení a práv 

environmentálně přesídlených osob. Obsahuje rozbor vztahů mezi změnou klimatu, 

environmentální migrací a lidskými právy. Pozornost je věnována zejména 

aplikovatelnosti norem mezinárodního práva. Cílem práce je nastínit i možnou úpravu 

de lege ferenda.  

 

Abstract 

The paper deals with migration in relation to environmental changes. It examines 

the circumstances under which the so-called environmental migration occurs, its causes 

and negative impacts. The paper deals with the terminology related to the 

environmentally displaced persons, their classification and it defines the key terms. 

There are mentioned the most important cases of environmental migration in the world. 

The paper is dedicated to the analysis of the legal status and rights of environmentally 

displaced persons. The paper analyses the relationships between climate change, 

environmental migration and human rights. Great attention is paid to the applicability of 

provisions of international law. The aim of the paper is also to outline the possible legal 

framework. 
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