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Úvod 

 
Ačkoliv OSN je hlavním světovým fórem, na kterém je řešena problematika 

mezinárodního boje proti terorismu, bez účasti dalších aktérů a institucí v aplikaci 

konkrétních mezinárodních opatření nelze účinně proti tomuto fenoménu bojovat. 

Jestliže svět se svými kontinenty vnímáme jako určité „regiony“ s odlišným 

politickým prostředím, pak můžeme i v otázkách boje proti terorismu hovořit o 

regionálním uspořádání. Z tohoto pohledu jsou pak prioritními subjekty, které 

problematiku terorismu řeší, regionální mezivládní organizace.1 Existence regionálních 

dohod a spolupráce OSN s regionálními organizacemi v otázkách míru a bezpečnosti je 

zakotvena i v kapitole VIII Charty OSN. Téměř každý stát ve světě je členem alespoň 

jedné regionální nebo jiné mezivládní organizace. Česká republika je členem hned 

několika.2 

Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala téma boje proti terorismu dvou  

regionálních organizací, a to: 

- Rady Evropy  

- Organizace amerických států (dále jen „OAS“)  

Vybrala jsem si je hned z několika důvodů:  

a) Obě jsou to regionální organizace s dlouhou historií, jejichž primárním cílem nebyl 

boj proti terorismu, ale během své existence se tomuto tématu začaly intenzivně 

věnovat. Pokud jde o časové měřítko, je zajímavé porovnat, kdy se tyto organizace 

začaly cíleně zabývat bojem proti terorismu a které z historických událostí našly 

odezvu v zintenzivnění snah potírání tohoto fenoménu.  

b) Místně se Rada Evropy a OAS nachází každá na jiném kontinentě, a tudíž jejich 

členy jsou jiné státy. Mnohá opatření a kroky budou jistě regionálně podmíněny a 

budou zrcadlit dění v členských státech. Některé světové události budou mít přesto 

                                                 
1 Regionální mezivládní organizace jsou vlastně mezinárodní organizace, tedy „sdružení států, které na 
základě právního aktu, jímž byla zřízena, mají vlastní stálé orgány a trvale vykonávají úkoly uložené jim 
členskými státy“. „Jsou-li účastníky či členy orgánů a organizací pouze státy téže zeměpisné oblasti, 
označují se jako regionální“. Potočný, Miroslav. Ondřej, Jan. Mezinárodní právo veřejné: zvláštní část.  
6. vyd.  Praha: C.H.Beck, 2011, str. 271. 
2 Kromě Rady Evropy např. Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OSCE), Evropská banka 
pro obnovu a rozvoj (EBRD) nebo Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN). 
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odezvu v obou těchto organizacích a pro mezinárodní právo veřejné (dále jen 

„MPV “) by mohlo být zajímavé srovnat, jaké kroky členské státy těchto organizací 

podnikly a jak se jejich reakce lišily, nebo v čem naopak byly shodné. 

c) V Evropě i České republice většina autorů klade důraz na dění v místních institucích 

a o regionálních organizacích jiných kontinentů se zmiňují jen okrajově. Do 

kontaktu s touto problematikou jsem se dostala také při svém studiu na Universidad 

de Lima v Peru, kde jsme se v hodinách MPV naopak zabývali především systémem 

OAS, tedy jednou z regionálních organizací, jíž je Peru členem. Proto bych chtěla ve 

své práci srovnat OAS a Radu Evropy a propojit v jednom dokumentu informace o 

dvou regionálních organizacích z různých kontinentů a jejich boji proti 

mezinárodnímu terorismu.  

d) O obou těchto organizacích a boji s terorismem je napsáno mnoho, často jsou však 

tyto materiály pouze v cizím jazyce (angličtině, španělštině nebo francouzštině) a 

překlady mnohých dokumentů do češtiny neexistují. Jelikož ovládám všechny tyto 

jazyky, mohu čerpat i z primárních dokumentů.  

V diplomové práci si kladu za cíl systematicky popsat orgány obou organizací, 

které se v rámci své činnosti zabývají protiteroristickou agendou, analyzovat jednotlivé 

právní i politické instrumenty a srovnat judikaturu Evropského soudu pro lidská práva a 

Meziamerického soudu pro lidská práva týkající se terorismu. Dále se také pokusím 

odpovědět na následující otázky: Jaké shodné prvky lze nalézt v přístupu obou 

organizací k problematice boje s terorismem? V čem se naopak přístup liší a čím je to 

dáno? Jaký je přínos regionálních organizací na poli boje proti terorismu všeobecně, 

vezmeme-li v potaz, že existuje mnoho instrumentů na půdě OSN, které jsou globálního 

charakteru? Jsou regionální organizace vhodným aktérem pro boj s fenoménem 

terorismu?  

K vypracování práce využiji metody systematické, analytické a komparativní, 

dále zapojím i své vlastní názory. Čerpat budu především ze zahraničních a českých 

odborných publikací, článků českých i zahraničních autorů a oficiálních dokumentů 

přijatých oběma organizacemi. Dále ke své práci využiji elektronické prameny, a to 

především webové stránky obou organizací či články světových deníků. 

Práce je rozdělena do čtyř kapitol. Ve všech kapitolách se nejprve věnuji každé 

organizaci zvlášť, na konci kapitol pak přístup obou organizací porovnávám a 
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vyzdvihuji společné a odlišné prvky. První kapitola mapuje začátky protiteroristických 

aktivit v rámci obou organizací a přijetí prvních mezinárodních instrumentů. Druhá 

kapitola sleduje vývoj agendy po teroristických útocích z 11. září 2001. V třetí kapitole 

se seznámíme s nejnovějším vývojem v rámci protiteroristických aktivit. První tři 

kapitoly, popisující především historický vývoj, jsou doplněny kapitolou čtvrtou, která 

zkoumá vliv terorismu na lidská práva a přístup obou organizací k tomuto problému. 
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1. Přijetí prvních instrument ů pro boj s terorismem 

 

V této kapitole diplomové práce chci krátce představit obě organizace a poté se 

již zaměřit přímo na jejich protiteroristickou politiku. Jak již bylo řečeno v úvodu, 

žádná z těchto dvou organizací neměla do určité doby problematiku boje s terorismem 

výslovně ve své agendě. K přijetí protiteroristických opatření a následnému přijetí 

mezinárodních úmluv zaměřených na boj s terorismem byly obě organizace „donuceny“ 

děním v členských státech, ostatních státech regionu či, s rostoucí internacionalizací 

fenoménu terorismu, děním ve světovém měřítku. Tato kapitola se bude zabývat 

obdobím, kdy organizace přijaly první instrumenty pro boj s terorismem.  

 

1.1.  Organizace amerických států 

 

1.1.1. Založení OAS a její organizační struktura 

 

Organizace amerických států (OAS) byla založena 2. května 1948 v Bogotě 

(Kolumbie) jako nástupce Mezinárodní konference amerických států, jejíž počátky se 

datují do roku 1889. To z ní dělá nejstarší regionální organizaci na světě. Charta OAS 

vstoupila v platnost 13. prosince 1951 a byla mnohokrát revidována.3 OAS byla 

založena - jak uvádí článek 1 Charty OAS4 -  za účelem dosáhnout mezi členskými státy 

„míru a spravedlnosti, podporovat jejich solidaritu, posílit spolupráci a chránit jejich 

suverenitu, územní celistvost a jejich nezávislost“. Jedním ze základních cílů OAS je 

také „posílení míru a bezpečnosti na kontinentu“(článek 2, bod a Charty OAS). 

Nejvyšším orgánem OAS je Valné shromáždění, které se skládá z delegací všech 

členských států. Každý z členských států má ve Valném shromáždění jeden hlas. Schází 

se jednou ročně na pravidelném zasedání nebo na zvláštním zasedání, které svolává 

Stálá rada. Stálá rada je orgánem, který plní úkoly svěřené ji Valným shromážděním 

                                                 
3 Protokol z Buenos Aires (podepsán v roce 1967, vstoupil v platnost v únoru 1970), Protokol z Cartageny 
de Indias (podepsán v roce 1985, vstoupil v platnost v listopadu 1988), Protokol z Managuy (podepsán 
v roce 1993, vstoupil v platnost v lednu 1996) a Protokol z Washingtonu (podepsán v roce 1992, vstoupil 
v platnost v září 1997). 
4 Charter of the Organization of American States. Dostupná na: http://www.oas.org/dil/treaties_A-
41_Charter_of_the_Organization_of_American_States.htm (navštívěno: 12.9.2012). 
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nebo Konferencí ministrů zahraničních věcí. Monitoruje dodržování přátelských vztahů 

mezi členskými státy a za tímto účelem pomáhá v mírovém urovnávání sporů. Stálým 

orgánem organizace je Generální sekretariát, plnící funkce svěřené mu Chartou OAS, 

jinými meziamerickými úmluvami a dalšími orgány organizace. 

 

1.1.2. První kroky v boji proti terorismu 

 

Terorismus a boj proti němu je součástí agendy organizace od 70. let 20. století. 

V tomto období se právníci a politici kontinentu začali intenzivně zabývat otázkou 

teroristických útoků na diplomatický personál, jejichž počet začal rapidně stoupat. 

Tento fenomén se rozšířil především v Latinské Americe, kde byla taktika únosů 

diplomatických zástupců používána guerillovými organizacemi jako způsob nátlaku na 

politické a policejní síly.5  

Jeden z takových incidentů na vysoce postaveného diplomatického zástupce se 

odehrál v Guatemale v srpnu 1968, kdy při neúspěšném pokusu o únos byl 

guatemalskou levicovou guerillovou organizací Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) zabit 

John Gordon Mein, velvyslanec Spojených států amerických. Další únosy se odehrály 

v následujících letech napříč celou Latinskou Amerikou. V některých případech státy 

přistoupily na požadavky únosců, kteří pak následně unesenou osobu propustili. Takový 

byl i případ Charlese Burke Elbrika, amerického velvyslance uneseného v Brazílii v září 

1969, kdy Brazílie pod tlakem USA přistoupila na požadavky únosců a výměnou za 

velvyslance propustila 15 vězňů požadovaných únosci. Avšak nemálo bylo i případů, 

které skončily pro unesené diplomaty tragicky. V případě západoněmeckého 

velvyslance v Guatemale, Karla von Spreti,6 uneseného teroristy v březnu 1970, se 

guatemalské úřady rozhodly s útočníky nevyjednávat a navzdory vnějšímu nátlaku, 

                                                 
5 Barker, J. Craig. The protection of diplomatic personnel. Aldershot: Ashgate Publishing Limited, 2006, 
kap. 1, str. 3. 
6 Více o případu viz archív BBC z 5. dubna 1970. Dostupný na: 
http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/april/5/newsid_2522000/2522703.stm (navštíveno 12. 9. 
2012). 
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především ze strany západoněmecké vlády, nepřistoupily na propuštění požadovaných 

vězňů. Velvyslanec byl následně zabit.7 

S množícími se případy teroristických útoků rostla i potřeba koordinované 

protiakce. OAS jako regionální organizace sdružující téměř všechny státy západní 

hemisféry8 se tedy rozhodla jednat. Jako výsledek iniciativy Argentiny a Uruguaye byl 

Výborem pro soudní a politické záležitosti9 vypracován návrh rezoluce, kterou následně 

Stálá Rada OAS jednomyslně přijala na schůzi 15. května 1970.10 V ní odsoudila 

teroristické činy, zvláště pak únosy a vydírání s nimi spojené, jako činy proti lidskosti a 

doporučila, aby Valné shromáždění na svém příštím zasedání projednalo obecnou 

politiku OAS ve vztahu k této trestné činnosti. Vědomy si jaký dopad má problém nejen 

regionálně, ale i celosvětově, rozhodly se ho státy náležející do OAS řešit přijetím 

úmluvy, která by se zabývala prevencí a potrestáním těchto činů. Na první mimořádné 

schůzi Valného shromáždění OAS, která se konala od 25. června do 8. července 1970 

v americkém Washingtonu, D. C., se otázkou zabývali ministři zahraničních věcí 

členských států. Výsledkem byla rezoluce11 přijatá 30. června 1970, ve které státy:  

1. odsoudily „jako činy proti lidskosti teroristické činy a to především únosy osob, a 

vydíraní spojené s tímto činem“;12 

2. prohlásily tyto akty za závažné zločiny;13 

3. pověřily Meziamerický právní výbor14 úkolem vypracovat návrh úmluvy, která by 

se zabývala potlačováním „únosů, vydírání a útoků proti osobám v případech, kdy 

by tyto činy mohly mít dopady na mezinárodní vztahy“.15 
                                                 
7 K útokům na diplomatické zástupce blíže srov. Barker, J. Craig,  op. cit., str. 3 – 6; Baumann E. Carol. 
The diplomatic kidnappings: A revolutionary tactic of urban terrorism. The Hague: Martinus Nijhoff, 
1973, kap. 6, str. 94 – 101. 
8 Členem OAS je 34 států amerického kontinentu, které ratifikovaly Chartu OAS. V roce 1962 bylo 
pozastaveno členství Kubě a ačkoliv bylo toto pozastavení v roce 2009 odvoláno, Kuba členství v OAS 
odmítla. Viz články: http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/8082146.stm, http://articles.cnn.com/2009-06-
04/world/cuba.oas_1_ricardo-alarcon-cuban-official-organization-of-american-states?_s=PM:WORLD 
(navštíveno 10. 9. 2012). 
9 Výbor pro soudní a politické záležitosti (Committee on Juridical-Political Affairs) je jedním ze stálých 
výborů Stálé rady. Má za úkol studovat otázky svěřené mu Stálou radou, předkládat jí zprávy, doporučení 
a návrhy rezolucí. Viz jednací řád Stálé rady čl. 17 a 18.  
10 OAS Res. CP/RES.5 (7/70), Report on an action condemning acts of terrorism, the kidnapping of 
persons, and extortion in connection with that crime, 15. květen 1970.  
11 OAS Res. AG/Res. 4 (I-E/70) (1970), General action and policy of the organization with regard to acts 
of terrorism and, especially, the kidnapping of persons and extortion in connection with that crime, 30. 
června 1970. 
12 Tamtéž. 
13 V textu rezoluce je použit výraz „common crimes.“ Tyto činy jsou vyloučeny z kategorie politických 
činů, a tím pádem je pro tyto činy a jejich pachatele vyloučen institut azylu - podléhají tedy extradici.   
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Meziamerický právní výbor se sešel v Riu de Janeiru na konci léta 1970 a přijal 

návrh úmluvy. Ten byl postoupen Stálému výboru, který doporučil projednání 

navržených dokumentů Valnému shromáždění na mimořádném zasedání. 

 

1.1.3. Návrh úmluvy postoupený Meziamerickým právním výborem 

 

Meziamerický právní výbor pojal návrh úmluvy dosti široce. Spojil v něm 

opatření zaměřená speciálně na únosy vysokých úředníků cizích států s všeobecnými 

ustanoveními použitelnými na všechny teroristické činy. Návrh obsahuje definice 

teroristických činů, které jsou formulované jako: 

 

a) únosy nebo jiné trestné činy proti životu, osobě nebo svobodě omezeného okruhu 

cizích státních představitelů (především diplomatů a konzulů) nebo v širší 

alternativní verzi proti všem osobám, které požívají zvláštní ochrany mezinárodního 

práva; 

b) činy označené jako terorismus právem státu, na jehož území byly činy spáchány 

nebo právem státu, na jehož území se nachází pachatel těchto činů; a 

c) akty, které vzbuzují teror nebo znamenají hrozbu pro osoby, a to za pomocí 

metod, jež mohou způsobit velké škody nebo veřejné výtržnosti, nebo které mohou 

narušit veřejnou přepravu.16 

 

Tyto teroristické činy jsou pak vyloučeny z kategorie politických činů, jejímž 

pachatelům je tradičně poskytován politický azyl. Smluvní státy se zavazují odepřít azyl 

osobám, které se dopouštějí výše zmíněných činů a zavazují se k extradici či k souzení 

pachatelů teroristických činů na jejich území.17 

                                                                                                                                               
14 Meziamerický právní výbor se sídlem v Rio de Janeiru slouží jako poradní orgán OAS v právních 
věcech, dále má za úkol podporovat postupný rozvoj a kodifikaci mezinárodního práva. Více viz Charta 
OAS čl. 99-100. 
15 OAS Res. AG/Res. 4 (I-E/70) (1970), op. cit. 
16 Foreign relations of the United States. Position Paper prepared in the Department of State.Volume E-1, 
Documents on global issues, 1969-1972, Document 43. Washington, 31. prosinec 1970, str. 3. Dostupný 
na Office of the Historian:  http://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve01/d43 (navštíveno 
12. 9. 2012). 
17 Tamtéž, str. 4. 
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Okolo návrhu se na mimořádném zasedání Valného shromáždění konaného 

v lednu 1971 strhla debata, která rozdělila státy na několik táborů. Brazílie a Argentina, 

zastánci tvrdé protiteroristické politiky, trvaly na přijetí široké verze úmluvy, která by se 

vztahovala na všechny teroristické činy. Další státy, mezi nimiž byly i USA,18 Mexiko 

či Venezuela, upřednostňovaly spíše užší pojetí úmluvy, která by byla zaměřena na činy 

proti diplomatickým zástupcům a jiným cizím státním úředníkům. Některé ze států by 

nejraději neměly žádnou úmluvu, jako např. Chile.19 S tímto souvisí také polemika, zda 

by právo na azyl v rámci protiteroristické politiky mělo být odepřeno pouze teroristům 

nebo i politickým vězňům propuštěným jako výkupné za unesené osoby. V této otázce 

Brazílie20 navrhovala, aby nebylo poskytnuto právo azylu žádnému z propuštěných 

politických vězňů, zatímco Mexiko a Chile21 namítaly, že takovéto pojetí by bylo 

v rozporu s latinskoamerickým principem politického azylu. Argentina, Uruguay, 

Paraguay a Guatemala zastávaly názor, že by s únosci neměly být uzavírány žádné 

dohody. 

Když se Valné shromáždění nakonec dohodlo na užším pojetí úmluvy, zástupci 

šesti států na znamení protestu opustili konferenci v domnění, že svým bojkotem 

dosáhnou přijetí mnohem tvrdší a širší úmluvy. Zbylé delegace hlasovaly 13 hlasy pro 

přijetí, Chile hlasovalo proti, Bolivie a Peru se zdržely hlasování. Z 22 států, které se 

zúčastnily konference, nakonec výslednou úmluvu podepsalo k datu přijetí, tedy k 

2. únoru 1971, pouze 13 států.22 

 

                                                 
18 USA v tomto směru zastávaly názor, že „široké pojetí konvence, jak je navrhováno Meziamerickým 
právním výborem, by mohlo být přijato, jen pokud by donucovací opatření (enforcement measures) byla 
výrazně oslabena – oslavná rezoluce ve formě úmluvy, která by nepřidala nic nového k opatřením 
přijatým Valným shromážděním OAS v červnu. (…) Zakomponováním (submerging) zločinů proti 
diplomatům a zahraničním úředníkům do obecné úmluvy by zbavilo OAS příležitosti učinit trvalý 
příspěvek na poli mezinárodního práva“. Position paper, op. cit., str. 6. 
19 Tamtéž, str. 5. 
20 Přitom právě Brazílie ve čtyřech případech diplomatických únosů přistoupila na požadavky únosců. 
21 Je třeba podotknout, že Mexiko i Chile byly jedny ze zemí, kam se nejčastěji uchylovali propuštění 
vězni v případech únosů diplomatického personálu a byl jim zde poskytnut azyl. Např. v případě únosu 
ambasadora Elbrika v Brazílii, byl patnácti propuštěným vězňům poskytnut azyl v Mexiku. 
Sedmdesát propuštěných vězňů vyměněných za ambasadora Buchera získalo azyl v Chile. 
22 Baumann E. Carol, op. cit., str. 148. 
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1.1.4. Úmluva OAS o předcházení a trestání teroristických činů, které mají 

podobu trestných činů proti osobám, popřípadě s těmito činy 

souvisejícího vydírání, a vyvolávají mezinárodní důsledky23 

 

Jak už bylo řečeno, Úmluva OAS o předcházení a trestání teroristických činů, 

které mají podobu trestných činů proti osobám, popřípadě s těmito činy souvisejícího 

vydírání, a vyvolávají mezinárodní důsledky (dále jen „Úmluva OAS“) byla přijata na 

speciálním zasedání Valného shromáždění OAS 2. února 1971 a představuje nejstarší 

úmluvu zaměřenou na boj proti terorismu na regionální úrovni. V článku 1 se státy 

zavazují „spolupracovat mezi sebou za použití všech opatření, která považují za účinná 

podle svých vlastních zákonů, a zvláště pak opatření stanovených v této úmluvě, aby 

předcházely a trestaly teroristické činy, zvláště únosy, vraždy a jiné útoky na život nebo 

fyzickou integritu těch osob, kterým je stát povinen podle mezinárodního práva 

poskytovat zvláštní ochranu, a stejně tak s těmito činy související vydírání“. Odkazem 

na mezinárodní právo ponechává Úmluva OAS nevyřešenou otázku, koho považuje za 

osoby hodné zvláštní ochrany. Zatímco USA ve svém prohlášení interpretují článek tak, 

že za osoby chráněné Úmluvou OAS je třeba považovat „nejen diplomatické zástupce, 

konzulární úředníky a členy jejich rodin, ale i další úředníky cizích vlád a úředníky 

veřejných mezinárodních organizací“,24 pro většinu státu by bylo prakticky nemožné 

poskytnout zvláštní ochranu takto široce definovanému okruhu osob. Jak široký je 

okruh Úmluvou OAS chráněných osob, je tedy věcí dohadů.25 

V článku 1 uvedené činy mají být dle článku 2 Úmluvy OAS považovány za 

„společné zločiny (common crimes) mezinárodního významu nehledě na motiv“. 

Význam ustanovení spočívá v záměru dostat dané činy do rámce působnosti 

Meziamerické úmluvy o diplomatickém azylu z roku 1954, která odepírá právo na azyl 

osobám obviněným či odsouzeným za společné zločiny (common crimes) - na rozdíl od 

                                                 
23 Convention to prevent and punish the acts of terrorism taking the forem of crimes against persons and 
related extortion that are of international significance, 2. únor 1971. Dostupná na: 
http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-49.html (navštíveno 12. 9. 2012). 
24 Statement by the Secretary of State at the Final Plenary Session of the O.A.S. General Assembly, 2. 
únor 1971. Proslov ambasadora Josepha Johna Jovy, zástupce USA při OAS, citováno v Baumann E. 
Carol, op.cit., str. 151. 
25 Více viz Murphy, John Francis. Punishing international terrorists: the legal framework for policy 
initiatives. Rowman&Allanheld, 1985, str. 11-14. 
 



 10 

politických činů, kterým je toto právo tradičně přiznáváno. Osoby obviněné či shledané 

vinné z těchto činů podléhají extradici (článek 3). Jedná se o klíčová ustanovení 

Úmluvy OAS, ačkoliv jejich efekt je částečně zpochybněn v dalších článcích samotné 

Úmluvy OAS. Článek 3 ve druhé větě stanoví, že „je výlučnou pravomocí státu, v jehož 

jurisdikci či pod jehož ochranou se dané osoby nacházejí, stanovit povahu aktů a 

rozhodnout, zda jsou použitelné ustanovení Úmluvy“. Ačkoliv někteří vykládají toto 

ustanovení jako ustanovení, které opravňuje smluvní stát pouze k určení, zda zakázané 

akty byly či nebyly spáchány, bylo by možné vykládat ho také tak, že stát může určit, 

zda se jedná o čin politický či nikoliv. Zvláště pak ve světle článku 6 Úmluvy OAS, dle 

kterého by „ustanovení Úmluvy neměly být vykládána tak, aby narušila právo na azyl“. 

Zdánlivý nesoulad mezi ustanoveními Úmluvy OAS tak podkopává úsilí států vyloučit 

tyto trestné činy ze skupiny činů politických, pro které je umožněna výjimka 

z extradiční povinnosti. 

Pokud je osoba, o jejíž vydání je žádáno, státním příslušníkem dožádaného státu, 

není stát povinen ji vydat, ale „p ředložit záležitost svým příslušným orgánům 

k trestnímu stíhaní, jako kdyby byl čin spáchán na jeho území“ (článek 5). Článek 7 pak 

požaduje, aby státy zahrnuly trestné činy, jichž se Úmluva OAS týká, mezi trestné činy 

vedoucí k extradici, a to do jakékoliv mezi nimi v budoucnosti sjednané extradiční 

smlouvy. Článek 4 garantuje osobám zbaveným svobody na základě Úmluvy OAS 

dodržení práva na spravedlivý proces.  

Státy se dále dohodly dodržet určité další závazky specifikované v článku 8, a to 

zabránit na svém území všemi možnými prostředky přípravě teroristických činů, na něž 

se Úmluva OAS vztahuje, poskytovat relevantní informace a uvážit efektivní 

administrativní opatření ohledně osob chráněných Úmluvou OAS. Státy mají dále 

povinnost zabezpečit každé osobě zbavené svobody právo se hájit, a zahrnout činy, 

jichž se Úmluva OAS týká, do svého vnitrostátního trestního práva. 

Úmluva OAS byla myšlena nejen pro státy náležející k OAS, ale mohly k ní 

přistoupit členské státy OSN včetně jejích specializovaných agentur,26 dále státy, které 

jsou stranou Statutu Mezinárodního soudního dvora, stejně jako kterýkoliv jiný stát 

                                                 
26 Specializované agentury jsou nezávislé mezinárodní organizace, které jsou s OSN provázány 
smlouvami o spolupráci. Jde například o Mezinárodní měnový fond (IMF), Skupinu Světové banky (WB) 
nebo Světovou zdravotnickou organizaci (WHO). 
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přizvaný Valným shromážděním OAS k přistoupení. Tato možnost však nebyla využita. 

Článek 13 pak uvádí, že „kterýkoliv ze smluvních států může Úmluvu vypovědět“. Jeden 

rok po vypovězení pozbývá Úmluva OAS pro vypovídající stát platnost. Na konci 

Úmluvy OAS je připojen dodatek - tzv. Panamské prohlášení, týkající se zóny 

Panamského průplavu. Zdůrazňuje, že Úmluva OAS nemá být vykládána v tom smyslu, 

že by uznávala právo požadovat na úřadech USA udělení azylu v zóně Panamského 

průplavu na území Panamy. 

 

1.2.  Rada Evropy 

 

1.2.1. Založení Rady Evropy a její organizační struktura 

 

Rada Evropy byla založena 5. května 1949 desíti evropskými státy za účelem 

ochrany lidských práv, pluralitní demokracie a právního státu. Nyní čítá 47 států, tedy 

prakticky všechny státy evropského kontinentu. Základním dokumentem k ochraně 

lidských práv je Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (dále 

jen „Evropská úmluva o LPZS“), přijatá v roce 1950 v Římě.  K institucionálnímu 

zajištění ochrany lidských práv napříč evropským kontinentem byl v roce 1959 zřízen 

Evropský soud pro lidská práva se sídlem ve Štrasburku, který umožňuje jednotlivcům i 

jednotlivým státům odvolat se na něho v případě, že se pokládají za oběti porušení 

Evropské úmluvy o LPZS.  

Důležitým orgánem Rady Evropy je Výbor ministrů, který je jejím nejvyšším 

rozhodovacím orgánem. Skládá se z ministrů zahraničních věcí všech členských států 

nebo jejich stálých diplomatických zástupců ve Štrasburku. Zabývá se všemi otázkami 

souvisejícími s cíli této organizace. Parlamentní shromáždění, které je složené ze 

zástupců členských států jmenovaných jednotlivými parlamenty členských států, 

projednává otázky v rámci své působnosti a své závěry předává ve formě doporučení 

Výboru ministrů. Parlamentní shromáždění vytváří výbory jako např. Výbor pro 

politické záležitosti. 
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1.2.2. První kroky v boji proti terorismu 

 

Bojem proti terorismu se Rada Evropy začala intenzivně zabývat roku 1972, kdy 

Parlamentní shromáždění na zasedání konajícím se mezi 21. a 23. říjnem projednávalo 

návrh Výboru pro politické záležitosti týkající se mezinárodního terorismu.27 Impulsem 

k těmto jednáním se staly události olympijských her, které se konaly téhož roku 

v německém Mnichově,28 při nichž bylo palestinskou skupinou Černé září uneseno a 

následně zavražděno 11 izraelských sportovců. Ačkoliv jeden z pozměňovacích návrhů 

předpokládal z důvodů politické neutrality Rady Evropy vyškrtnutí zmínky o 

mnichovských událostech, následně přijaté doporučení uvádí Mnichovskou tragédii jako 

„zvláště hrůzný případ“29 narůstajících teroristických aktivit v Evropě i ve světě. 

V přijatém dokumentu Parlamentní shromáždění mimo jiné doporučuje Výboru 

ministrů, aby zařadil boj proti terorismu do své agendy, a vyzývá členské státy, aby co 

nejdříve podepsaly nebo ratifikovaly tři úmluvy30 zaměřené proti útokům na leteckou 

dopravu. Ve svém dalším doporučení Parlamentní shromáždění odsoudilo „mezinárodní 

teroristické činy, které by bez ohledu na příčinu měly být potrestány jako závažné 

trestné činy zahrnující zabíjení, únosy nebo ohrožování životů nevinných lidí“ a 

v souvislosti s tím doporučilo „vytvořit společnou definici pojmu ‚politický čin‘, aby 

bylo možné vyvrátit veškeré ‚politické‘ ospravedlnění, kdykoliv teroristický čin ohrožuje 

život nevinných osob“.31 

 Jako reakci na výzvu zřídil Výbor ministrů ad hoc Výbor vyšších úředníků, kteří 

měli prostudovat právní aspekty mezinárodního terorismu, a v roce 1974 přijal rezoluci 

o mezinárodním terorismu, ve které doporučuje vládám členských států, na základě 

                                                 
27 Debate under urgent procedure on the report of the Political Affaires Committee, Doc. 3201 and 
amendments and vote on the draft recommendation. Official report of debates. Volume II, sittings 14 to 
18, Consultative Assembly of the Council of Europe, twenty-fourth ordinary session, 21. a 23. října 1972. 
28 Viz Příspěvek pana Reverdina na diskuzi: „originál návrhu doporučení projednávaný Výborem pro 
politické záležitosti byl napsán v rozhořčení způsobeném Mnichovským masakrem“. Official report of 
debates, op. cit., str. 525. 
29 Parliamentary Assembly Recommendation 684 (1972) on International Terrorism, 23. říjen 1972, 
odstavec 1. 
30 The Convention on Offences  and  certain other Acts  on Board  Aircraft, Tokyo 1963; the Convention 
for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, The Hague, 1970; and the Convention for the 
Suppression, of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, Montreal 1971. 
31 Parliamentary Assembly Recommendation 703 (1973) on International Terrorism, 16. května 1973. 
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principu aut dedere aut iudicare,32 aby při aplikaci extradičních smluv na žádosti o 

vydání pachatele v případě určitých teroristických činů vzaly do úvahy „zvláště 

závažnou povahu těchto činů“. 33 Pokud i přesto odmítnou vlády pachatele vydat, měly 

by případ postoupit svým příslušným orgánům. Jelikož mnoho států nemá stanovenou 

nebo má pouze omezenou pravomoc soudit na svém území trestné činy spáchané 

v zahraničí, je státům doporučeno zajistit tuto možnost ve svém právu, aby nebylo 

možné vyhnout se jak vydání, tak i stíhání kvůli nedostatku jurisdikce pro spáchané 

činy.  

 Následný vývoj34 již pak směřoval k vytvoření úmluvy, která by se zabývala 

bojem proti terorismu. Na základě návrhu Evropského výboru pro otázky kriminality 

(CDPC)35 byla vytvořena komise vládních expertů, která během dvou schůzí připravila 

návrh Evropské úmluvy o potlačování terorismu. Návrh byl projednán Výborem 

ministrů a následně přijat Parlamentním shromážděním dne 27. ledna 1977 ve 

Štrasburku. 

 

1.2.3. Evropská úmluva o potlačování terorismu 36 

 

Po Úmluvě OAS je Evropská úmluva o potlačování terorismu (dále jen 

„Evropská úmluva“) druhou nejstarší regionální úmluvou, která se zabývá bojem proti 

terorismu. Evropská úmluva má za cíl usnadnit vydávání osob, které spáchaly 

teroristické činy, a to doplněním či změnou stávajících smluv o vydávání a vzájemné 

pomoci uzavřené mezi členskými státy Rady Evropy. Jde především o Evropskou 

úmluvu o vydávání ze dne 13. prosince 1957 a Evropskou úmluvu o vzájemné pomoci 

ve věcech trestních z 20. dubna 1959. Za tímto účelem se strany zavazují, že určité 

vyjmenované trestné činy nebudou považovat za činy politické, ani za trestné činy 

                                                 
32 Zásada aut dedere aut iudicare, tedy vydat nebo soudit, představuje povinnost státu vydat pachatele, 
kterého má na svém území, státu, který požaduje jeho vydání, anebo předložit případ svým orgánům ke 
stíhání. 
33 Resolution (74) 3 on International Terrorism, přijata Výborem ministrů 24. ledna 1974. 
34 Viz Důvodová zpráva k Evropské úmluvě o potlačování terorismu, body 3 – 10. Dostupná na: 
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/090.htm (navštíveno 12. 9. 2012). 
35 European Committee on Crime Problems (CDPC). Výbor byl založen v roce 1958 a byl pověřen 
dohledem a koordinací činnosti Rady Evropy v oblasti prevence a kontroly kriminality. Schází se v sídle 
Rady Evropy ve Štrasburku. 
36 European Convention on the Suppression of Terrorism. Dostupná na:  
http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/090.htm (navštíveno 12. 9. 2012). 
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s politickými trestnými činy spojené, ani za trestné činy spočívající na politických 

motivech. „Jednou z charakteristik těchto činů je totiž jejich zvyšující se 

internacionalizace; jejich pachatelé se často nacházejí v jiném členském státě, než ve 

kterém byl tento čin spáchán. Z tohoto důvodu se extradice jeví jako zvláště účinné 

opatření pro boj s terorismem“.37 

 V článku 1 Evropská úmluva stanoví: 

 

„Pro účely vydávání mezi smluvními státy nebude žádný z následujících trestných činů 

považován za politický trestný čin, za trestný čin s politickým trestným činem 

související, ani za trestný čin spáchaný z politických pohnutek: 

a) trestný čin spadající do působnosti Úmluvy o potlačování protiprávního 

zmocnění se letadel, podepsané v Haagu 16. prosince 1970; 

b) trestný čin spadající do působnosti Úmluvy o potlačování protiprávních činů 

ohrožujících bezpečnost civilního letectví, podepsané v Montrealu 23. září 1971; 

c) závažný trestný čin zahrnující útok na život, tělesnou integritu nebo svobodu 

osob požívajících mezinárodní ochrany, včetně diplomatických zástupců;  

d) trestný čin zahrnující únos, braní rukojmí nebo svévolné zadržování;  

e) trestný čin zahrnující použití bomb, granátů, raket, automatických střelných 

zbraní nebo dopisů a balíků s výbušnou náplní, pokud jejich použití představuje 

ohrožení osob;  

f) pokus o spáchání uvedených trestných činů nebo účast na nich jako 

spolupachatel nebo pomocník osoby, která spáchá nebo se pokusí spáchat 

takový trestný čin“. 

 

Článek 1 vyjmenovává trestné činy, které pro účely extradice nemají být 

považovány za politické trestné činy. V tomto směru tedy pozměňuje dopady stávajících 

extradičních smluv, a to v oblasti hodnocení povahy vyjmenovaných trestných činů. 

Článek totiž vylučuje možnost dožádaného státu odvolat se na politickou povahu 

trestného činu, a tím zamítnout žádost o vydání. Nicméně článek sám o sobě nedává 

vzniknout povinnosti osobu vydat. Právním základem pro vydání stále zůstávají 

dosavadní extradiční smlouvy a dohody, které Evropská úmluva mění a doplňuje, a to 
                                                 
37 Důvodová zpráva k Evropské úmluvě o potlačování terorismu, op. cit., bod 13. 
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článkem 3, který pojednává o účincích Evropské úmluvy na stávající extradiční 

smlouvy a článkem 4, jež stanoví automatické zařazení trestných činů uvedených v 

článcích 1 a 2 jako extradičních trestných činů do stávajících smluv o vydávání mezi 

smluvními státy.  

Evropská úmluva se nesnaží o definici pojmu teroristický čin. „Zaměřuje se na 

objektivní stránku skutkové podstaty (typ jednání a použité prostředky), zatímco 

subjektivní faktory (motivace pachatele a jím sledované cíle) ponechává stranou“.38 

V článku jsou zahrnuty dvě kategorie trestných činů: pod písmeny a, b a c se nacházejí 

činy již zahrnuté do mezinárodních smluv,39 druhou skupinu (pod písmeny d a e) tvoří 

činy, které se svou závažností vyrovnávají činům v skupině první. Těmto činům na 

roveň staví písmeno f také pokus a účast ve formě spolupachatelství a nápomoci. Tímto 

Evropská úmluva bez ohledu na politický obsah či motivaci u všech těchto činů 

vylučuje možnost dožadovaného státu vznést námitku politické povahy činu, a tím se 

vyhnout vydání pachatele. 

Kromě toho článek 2 dává státům možnost vyloučit ze skupiny politických činů 

také „jiný závažný násilný trestný čin, který není uveden v článku 1 a je namířen proti 

životu, tělesné integritě nebo osobní svobodě“  a „závažný trestný čin, zahrnující jednání 

proti majetku, pokud jednání způsobilo hromadné ohrožení osob“. Také zde se posuzuje 

stejně pokus, spolupachatelství a pomoc. Znění článku 2 tak umožňuje několik reakcí na 

žádost o vydání: 

- dožádaný stát nebude považovat trestný čin za „politický“ ve smyslu článku 2 a 

dotčenou osobu vydá; 

- dožádaný stát nebude považovat trestný čin za „politický“ ve smyslu článku 2 

nicméně odmítne dožadovanou osobu vydat pro jiné než politické důvody; 

- dožádaný stát bude považovat jednání za „politické“ a extradici zamítne; nebo 

                                                 
38 Bílková, Veronika. Boj proti terorismu a Rada Evropy. Trestněprávní revue, roč. 2, č. 3, 2003, str. 69-
73 . 
39 Zatímco v odstavcích a a b jsou dotyčné trestné činy popsané jen odkazem na Haagskou úmluvu ze dne 
16. prosince 1970 a Montrealskou úmluvu ze dne 23. září 1971, bod c vyjmenovává některé z trestných 
činů, které jsou obsaženy v Newyorské úmluvě o zabránění a trestání trestných činů proti osobám 
požívajícím mezinárodní ochrany včetně diplomatických zástupců ze dne 14. prosince 1973 místo toho, 
aby odkázal jen k jménu dané úmluvy. To je dáno tím, že v době práce na Evropské úmluvy Newyorská 
úmluva ještě nevstoupila v platnost a několik států Rady Evropy ji neratifikovalo. Dalším z důvodů pro 
výčet úkonů uvedených v pod písmenem c je, že působnost Newyorské úmluvy je širší: zahrnuje i útoky 
na budovy, ubytovací prostory a dopravní prostředky mezinárodně chráněných osob, což článek 1 
písmeno c nepokrývá. Důvodová zpráva k Evropské úmluvě o potlačování terorismu, op. cit, bod 36. 
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- dožádaný stát rozhodne o žádosti o vydání nezávisle na článku 2, tedy bez toho, aby 

se vyjádřil, zda podmínky článku 2 byly naplněny. 

Je zřejmé, že tím se státům otevírá široký prostor k uvážení, „který jim dovoluje 

přihlédnutí ke konkrétním okolnostem každého případu, současně ale může vést 

k zavedení dvojích – či několikerých – standardů“. 40 

Jak již bylo řečeno, Evropská úmluva nebere v potaz politický charakter 

některých činů a pro účely extradice je považuje za činy nepolitické. Nicméně uznává, 

prostřednictvím článku 13, že smluvním státům mohou právní čí ústavní důvody bránit 

plně přijmout povinnosti vyplývající z článku 1. Proto je v článku 13 státu při podpisu 

Evropské úmluvy nebo přistoupení k ní poskytnuta možnost „prohlásit, že si vyhrazuje 

právo odmítnout vydání, pokud jde o kterýkoli trestný čin uvedený v článku 1, jenž 

považuje za politický trestný čin, za trestný čin s politickým trestným činem související 

nebo za trestný čin spáchaný z politických pohnutek“. Při posuzování povahy trestného 

činu musí stát brát v úvahu všechny závažné aspekty trestného činu – charakter jednání, 

typ obětí i použité prostředky. Možnost výhrad byla státy široce využita,41 což ovšem 

bohužel z velké míry omezilo účinky Evropské úmluvy. 

Dalším omezením „depolitizačních ustanovení“ Evropské úmluvy je článek 5, 

který umožňuje dožadovanému státu odmítnout vydání žádané osoby, pokud má “vážné 

důvody se domnívat, že žádost o vydání pro trestný čin uvedený v článku 1 nebo 

článku 2 byla podána za účelem stíhat nebo potrestat danou osobu z důvodů její rasy, 

náboženství nebo národnosti nebo politických názorů, nebo že postavení této osoby by 

pro kterýkoli z těchto důvodů mohlo vyvolat předpojatost“. Je zřejmé, že stát uplatňující 

tento článek by měl uvést důvody, pro které odmítl vyhovět žádosti o vydání. Jedním 

z účelů článku 5 je zabezpečit, aby Evropská úmluva byla v souladu s požadavkem 

ochrany lidských práv a základních svobod, zakotveným v Evropské úmluvě o 

ochraně LPZS ze 4. listopadu 1950. Dalším účelem je pak ochrana tradičního práva na 

azyl. Ačkoliv je článek někdy nazýván „nediskriminační klauzule“42 v některých 

                                                 
40 Bílková, Veronika. Boj proti terorismu a Rada Evropy, op. cit., str. 70. 
41 K 12. 9. 2012 výhrady učinilo celkem 24 států viz Seznam prohlášení učiněných ke smlouvě č. 090, 
Evropská úmluva o potlačování terorismu. Dostupný na: 
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeDeclarations.asp?NT=090&CM=8&DF=14/03/2012&CL
=ENG&VL=1 (navštíveno 12. 9. 2012). 
42 Výraz použit v Nesi, Giuseppe. International cooperation in counter-terrorism : the United Nations 
and regional organizations in the fight against terrorism. Hampshire Ashgate, 2006, kapitola 10, str. 144. 
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případech může hrozit její „selektivní uplatňování, neboť státy nemusejí mít vždy zájem 

narušovat kvůli jednotlivci přátelské vztahy s jinými státy implicitním konstatováním 

jejich nedemokratického charakteru“.43 

Odmítne-li stát dožadovanou osobu vydat, bude aplikovatelný princip aut dedere 

aut judicare zakotvený v článku 7. Nevydá-li stát osobu, musí „p ředložit případ bez 

výjimky a bez zbytečného odkladu příslušným orgánům k trestnímu řízení“. Podmínkou 

pro to, aby osobu mohl stát sám soudit, je pravomoc soudit tyto trestné činy. K tomu 

slouží článek 6, který státům nařizuje přijmout „potřebná opatření k založení své 

pravomoci k řízení o trestných činech uvedených v článku 1 pro případ, že domnělý 

pachatel se nachází na jeho území a stát ho nevydá po obdržení žádosti o jeho vydání“, 

a to za předpokladu, že žádost přišla od smluvního státu „jehož pravomoc se opírá o 

pravidlo o pravomoci, které obsahují rovněž právní předpisy dožádaného státu“. 

Nicméně v případě odmítnutí žádosti o vydání pachatele činů uvedených v článku 2, 

Evropská úmluva povinnosti dožádaného státu obsažené v článcích 6 a 7 neobsahuje, a 

smluvní stát povinnost stíhat pachatele nemá, ačkoliv ho samozřejmě stíhat může. 

 V dalších článcích Evropské úmluvy se smluvní státy zavazují poskytnout právní 

pomoc ve věcech trestního řízení (čl. 8). Článek 9 stanoví Evropský výbor pro otázky 

kriminality jako orgán, který má být informován o možných obtížích při výkladu a 

použití Evropské úmluvy a v případě sporů má podniknout vše potřebné pro usnadnění 

smírného urovnání. 

 

1.3.  Srovnání prvních instrumentů boje proti terorismu obou 

organizací  

 

V této kapitole jsem popsala první kroky obou regionálních organizací v boji 

proti terorismu a nastínila okolnosti vzniku a obsah mezinárodních úmluv, které státy 

těchto organizací přijaly jako instrumenty boje s tímto fenoménem. Cílem této práce 

však není pouze odděleně popsat postup těchto dvou organizací, nýbrž pokusit se dát 

jejich konání do vzájemných souvislostí, pokusit se srovnat jejich přístup, poukázat na 

podobné či naopak odlišné aspekty a upozornit na jejich přínos či na možné nedostatky.  

                                                 
43 Bílková, Veronika. Boj proti terorismu a Rada Evropy, op. cit., str. 70. 
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Co se týče časového hlediska, tedy doby, kdy se obě organizace začaly bojem 

proti terorismu cíleně zabývat, můžeme konstatovat, že jak OAS, tak Rada Evropy 

zařadily boj s terorismem do své agendy přibližně ve stejné době, a to na počátku 70. let 

20. století. Z výše uvedeného je však zřejmé, že důvody tohoto kroku se poněkud lišily. 

Zatímco pro státy OAS to byl stoupající počet únosů diplomatických zástupců na 

americkém kontinentě, který je donutil k přijetí daných kroků, impulsem 

k protiteroristické agendě Rady Evropy byl jeden konkrétní teroristický útok, a to 

Mnichovský masakr na Olympiádě v Mnichově v roce 1972. V případě OAS to byla 

tedy kvantita útoků, zatímco v případě Rady Evropy kvalita – tedy hrůznost – jednoho 

konkrétního teroristického útoku. 

S tím souvisí i odlišný přístup obou organizací, co se týče přijatých 

protiteroristických úmluv. Zatímco OAS nakonec přijala úmluvu s velmi úzce pojatou 

sférou aplikace ratione materiae (úmluva se vztahuje pouze na osoby, kterým je stát 

podle mezinárodního práva povinen poskytnout zvláštní ochranu), Evropská úmluva 

tuto limitaci nemá a kromě útoků na zvláště chráněné osoby (čl. 1, bod c) se vztahuje i 

na útoky proti osobám, které mezinárodním právem nijak zvláště chráněné nejsou.  

Společným rysem obou úmluv je, že neaspirují na vytvoření přesné definice 

teroristického činu (obě úmluvy se zaměřují jen na objektivní stránku skutkové podstaty 

teroristického činu), ale soustřeďují se spíše na otázku depolitizace daných činů a s tím 

spojenou otázku extradice. Nicméně oběma úmluvám je v tomto ohledu možno 

vytknout určitou nedotaženost celého projektu. Úmluva OAS ponechává značnou 

volnost členským státům v oblasti určování povahy teroristického činu (článek 3, věta 

druhá) a Evropská úmluva zase umožňuje omezení nebo vyloučení jejího použití 

aplikací nediskriminační klauzule (článek 5) či využitím výhrad (článek 13).  

Ačkoliv oběma úmluvám můžeme vytknout mnohé, nelze jim upřít jistý přínos 

pro mezinárodní společenství v jeho boji proti terorismu. Obě úmluvy jsou totiž 

projevem určitého konsenzu států daného regionu, a tedy projevem jejich užší 

spolupráce v této oblasti. Již samotný společný postoj států a jejich odsouzení daných 

činů může mít na potencionální útočníky odstrašující efekt. Obě regionální organizace 

navíc depolitizováním teroristických činů zvýšily riziko pro možné útočníky tím, že jim 

znemožnily v případě spáchání těchto činů spoléhat se na možnost udělení politického 

azylu v jedné ze zemí regionu. Zvláště pak v zemích Latinské Ameriky, kde je princip 
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politického azylu velmi hluboce zakořeněn v praxi mezi státy, je tento krok důležitým 

milníkem na poli boje proti terorismu.  

Je však nutno podotknout, že ačkoliv ve své době představovalo přijetí obou 

úmluv důležitý krok vpřed, nyní jsou oba dokumenty považovány spíše za přežité.44 Nic 

na tom nemění ani fakt, že např. Evropská úmluva se může pyšnit opravdu vysokým 

počtem ratifikací45 ze strany členských států Rady Evropy. 

 

2. Revize prvních instrumentů, období po 11. září 2001 

 

Den 11. září 2001, kdy došlo k jednomu z největších teroristických útoků v 

dějinách lidstva, předznamenal mimo jiné revizi stávajících dokumentů OAS i Rady 

Evropy a nový zájem obou organizací o téma terorismu. 

 

2.1. Organizace amerických států 

 

2.1.1. Snaha o revizi instrumentů před 11. zářím 2001 

 

Myšlenka nové protiteroristické regionální smlouvy na půdě OAS nevznikla až 

v přímé souvislosti s 11. zářím 2001. Již v polovině 90. let 20. století se stal boj 

s terorismem opět jednou z priorit OAS.46 Na prvním setkání představitelů celého 

amerického kontinentu (First Summit of the Americas) v Miami v prosinci roku 1994 

byla přijata Deklarace principů,47 kterou státy odsoudily „terorismus ve všech jeho 

podobách“. Na témže setkání byl přijat Akční plán,48 ve kterém se vlády zavázaly 

„podpořit bilaterální a subregionální dohody s cílem stíhat teroristy a potrestat 

                                                 
44 Více ohledně nedostatků Evropské úmluvy viz Bílková, Veronika. Boj proti terorismu a Rada Evropy, 
op. cit. 
45 K 15.9.2012 Evropskou úmluvu ratifikovalo 46 členských států Rady Evropy (pouze Andorra dosud 
zůstává stranou úmluvy) a Úmluvu OAS 18 členských států OAS. 
46 Především Latinská Amerika byla v té době zužována interními nepokoji a mnoha teroristickými útoky 
především ze strany domácích teroristických skupin např. Sendereo Luminoso a MRTA v Peru, Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Columbia (FARC) či Ejército de liberación nacional (ELN) v Kolumbii.  
47First Summit of the Americas. Declaration of Principles. Dostupný na:  http://www.summit-
americas.org/i_summit/i_summit_dec_en.pdf (navštíveno 15. 9. 2012). 
48First Summit of the Americas. Plan of Action. Dostupný na: http://www.summit-
americas.org/i_summit/i_summit_poa_en.pdf (navštíveno 15. 9. 2012). 
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teroristické aktivity v souvislosti s ochranou lidských práv a základních svobod“ a dále 

také „svolat mimořádnou konferenci OAS zaměřenou na prevenci terorismu“.49 

První mimořádná konference o terorismu se konala v dubnu 1996 v Limě 

(Peru).50 Výsledkem konference bylo přijetí Deklarace z Limy o prevenci, potírání a 

odstranění terorismu (Deklarace z Limy).51 V ní státy mimo jiné vyjádřily své 

rozhodnutí „prostudovat, na základě vyhodnocení stávajících mezinárodních 

dokumentů, potřebu a vhodnost uzavření nové meziamerické úmluvy o terorismu“. Za 

účelem dosažení cílů stanovených v Deklaraci z Limy přijali ministři a vedoucí delegací 

členských států OAS i Akční plán.52 Tento plán ve 23 bodech předpokládá přijetí 

opatření zaměřených na prevenci a vyšetřování teroristických aktivit.  

Druhá mimořádná konference o terorismu byla svolána na listopad 1998 do 

Argentiny. Zde státy přijaly Závazek z Mar del Plata.53 Tento dokument doporučil 

státům OAS založit Meziamerický výbor proti terorismu (známý pod španělským 

akronymem CICTE), který „by měl být tvořen příslušnými národními orgány členských 

států OAS (…) a měl by se scházet alespoň jednou ročně“.  CICTE byl následně založen 

v roce 1999 usnesením Valného shromáždění,54 a to „za účelem prohloubení spolupráce 

v prevenci, potírání a odstranění teroristických činů a aktivit“.55 (Více o CICTE viz 

kapitola 3). 

 

                                                 
49 Plan of Action, op. cit., bod 7 – Eliminace hrozeb národního a mezinárodního terorismu 
50 Peru bylo v té době terčem teroristickými útoků dvou guerillových organizací, a to Sendero Luminoso a 
MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amarú). Samotné hlavní město Lima se stalo mnohokrát 
terčem útoku, mimo jiné také v prosinci roku 1996 (tedy v roce konání konference), kdy se uskutečnil 
teroristický útok na japonskou ambasádu, při kterém 14 členů MRTA drželo po dobu delší než 4 měsíce 
jako rukojmí 74 osob. Viz Comisión de la verdad y reconciliación. Informe Final, Tomo IV, Capítulo 1: 
La violencia en las regiones, 1.5. El región Lima Metropolitana, str. 417. 
51 Declaration of Lima to prevent, combat, and eliminate terrorism, 26. duben 1996. Dostupná na: 
http://www.oas.org/juridico/English/Docu6.htm (navštíveno 15. 9. 2012). 
52 Plan of action on hemispheric cooperation to prevent, combat, and eliminace terrorsim, 26. duben 1996. 
Dostupný na: http://www.oas.org/juridico/english/docu7.htm (navštíveno 15. 9. 2012). 
53 Commitment of Mar del Plata, OAS, přijatý 24. listopadu 1998.  
54 OAS Doc. AG/RES. 1650 (XXIX-O/99), Hemispheric cooperation to prevent, combat, and eliminate 
terrorism, přijato Valným shromážděním OAS 7. června 1999. CICTE Statute. Dostupný na: 
http://www.cicte.oas.org/Rev/en/Documents/Statutes/ag_res_1650_xxix_o_99_eng.pdf (navštíveno 15. 9. 
2012). 
55 CICTE Statute, op. cit., čl. 1. 
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2.1.2. Protiteroristická agenda po 11. září 2001 

 

Ačkoliv je vidět určitá snaha o revizi stávajících protiteroristických instrumentů 

již před událostmi 11. září 2001, až teroristické útoky na USA přinesly skutečný obrat 

v protiteroristické agendě OAS a předznamenaly vznik nové úmluvy. Útoky byly 

okamžitě odsouzeny Valným shromážděním OAS,56 které v té době zasedalo na 

mimořádné schůzi v Limě, aby přijalo Meziamerickou demokratickou chartu.57 Osm dní 

po útocích, 19. září 2001, se sešla Stálá rada OAS, která přijala dvě rezoluce.58 V první 

odsoudila teroristické činy spáchané na území USA dne 11. září 2001 „jako útok proti 

všem státům amerického kontinentu“, vyzvala vlády všech států západní hemisféry, aby 

„využily všechny potřebné a dostupné prostředky ke sledování, dopadení a potrestání 

osob zodpovědných za tyto útoky“, a formálně svolala 23. zasedání Konference ministrů 

zahraničních věcí, a to v souladu s kapitolou X Charty OAS.59 Druhá rezoluce, 

Rezoluce 797, byla přijata na žádost Brazílie a svolávala 24. zasedání Konference 

ministrů zahraničních věcí jako Konzultační orgán na základě Dohody z Ria.60   

Představitelé členských států OAS se sešli na 23. zasedání Konference ministrů 

zahraničních věcí dne 21. září 2001 ve Washingtonu D. C. Zde přijali Deklaraci o 

solidaritě61 jako výraz soustrasti rodinám, které utrpěly ztráty v důsledku teroristických 

útoků 11. září 2001, a rezoluci,62 ve které mimo jiné pověřili Stálou radu „p řípravou 

                                                 
56 Viz OAS Doc. AG/DEC. 1 (XXVIII-E/01). Deklarace přijatá Valným shromážděním OAS, 11. září 
2001. 
57 Inter-American Democratic Charter, přijata Valným shromážděním 11. září 2001. Hlavním účelem 
charty je posílení a prosazování demokratických institucí na americkém kontinentě. Charta definuje 
demokracii a její vztah k integrálnímu rozvoji a boji proti chudobě a určuje, jak má být demokracie 
bráněna, když je v ohrožení. 
58 Rezoluce 796, CP/RES. 796 (1293/01). Dostupná na: 
 http://www.oas.org/consejo/resolutions/res796.asp (navštíveno 15. 9. 2012). Rezoluce 797, CP/RES. 797 
(1293/01) . Dostupná na:  http://www.oas.org/consejo/resolutions/res797.asp (navštiveno 15. 9. 2012). 
59 Konference ministrů zahraničních věcí je definována v kapitole X Charty OAS v článcích 61 - 69 jako 
mechanismus schůzí představitelů členských států, kteří se schází nepravidelně, aby projednali „problémy 
naléhavé povahy a společného zájmu amerických států“ Charta OAS, op. cit., čl. 61. 
60 Meziamerická dohoda o vzájemné pomoci neboli Dohoda z Ria z roku 1947, podepsaná 23 státy 
amerického kontinentu (Mexiko v roce 2002 od smlouvy odstoupilo). Jádrem dohody je závazek 
vzájemné pomoci při napadení jednoho ze signatářů na základě zásady „ozbrojený útok (…) proti 
americkému státu se považuje za útok proti všem americkým státům“  (čl. 3 odst. 1). Základní 
institucionální rámec tvoří Konzultační orgán, který se schází na popud Stálé rady OAS za účelem 
„dohodnout se na opatřeních kolektivní povahy“ ( čl .3 odst. 2). 
61 OAS Doc. OEA/Ser.F/II.23, RC.23/DEC.1/01, Declaration of Solidarity from the House of the 
Americas, Washington, D.C.,  21. září 2001. 
62 OAS Doc. OEA/Ser.F/II.23, RC.23/RES.1/01, Resolution Strengthening Cooperation to prevent, 
combat, and eliminate terrorism, Washington, D.C.,  21. září 2001. Dostupná na:   
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návrhu Meziamerické úmluvy proti terorismu s cílem předložit jej na příštím zasedání 

Valného shromáždění OAS“. 

 Ve stejný den se ministři zahraničních věcí sešli i jako Konzultační orgán 

v rámci Dohody z Ria. Výsledkem 24. zasedání Konference ministrů zahraničních věcí 

byla rezoluce,63 v níž se smluvní strany Dohody z Ria zavázaly poskytnout pomoc a 

podporu Spojeným státům, zabránit budoucím teroristickým činům a také „použít 

všechna právně dostupná opatření ke sledování, polapení, vydání a potrestání“ osob, 

které se nacházejí na území smluvních strany a je důvod se domnívat, že byly nějakým 

způsobem zapojeny do útoků z 11. září 2001, nebo že „ukrývají pachatele či jsou jinak 

zapojeny do teroristických aktivit“. Postup dvěma paralelními cestami, jak v rámci 

Dohody z Ria, tak v rámci Charty OAS umožnil, aby se do „diplomatické stránky války 

s terorismem“64 zapojily všechny členské státy západní polokoule.  

 

2.1.3. Návrh a přijetí nové úmluvy 

 

 Jak již bylo řečeno, návrhem nové protiteroristické úmluvy byla pověřena Stálá 

rada OAS. Výbor pro právní a politické záležitosti Stálé rady OAS za účelem 

vypracování návrhu zřídil zvláštní pracovní skupinu. Ta ke splnění svého mandátu 

uspořádala v listopadu 2001 dvě organizační schůzky a poté ještě tři schůze, ve kterých 

projednala několik koncepcí úmluvy navržených Meziamerickým právním výborem, 

další návrhy ze strany vlád členských států, především Peru, Argentiny, Chile a USA a 

také návrhy předložené několika delegacemi v průběhu jednání v souvislosti s určitými 

články návrhu.65 Výsledkem byl návrh všeobecné protiteroristické úmluvy, která se 

vztahuje na různé druhy činů, které jsou mezinárodním společenstvím považovány za 

teroristické činy na základě již existujících úmluv. 

                                                                                                                                               
 http://www.cicte.oas.org/Rev/en/Documents/Resolutions/doc_rc_23_res_1_01_eng.pdf (navštíveno 
15. 9. 2012). 
63 OAS Doc. OEA/Ser.F/II.24, RC.24/RES.1/01, Terrorist threat to the Americas, 21. září. 2001. 
Dostupná na: 
 http://www.oas.org/OASpage/crisis/RC.24e.htm (navštíveno 15. 9. 2012). 
64Více viz Lagos, Enrique. Rudy, D. Timothy. Preventing, punishing and eliminating terrorism in the 
Western Hemisphere: a post -9/11 inter-american treaty. Fordham International Law Journal, vol. 
25:401, 2003, str. 405 – 409.  
65 OAS Doc.OEA/Ser. G, CP/CAJP-1910/02, Report by the chair on the third negotiation meeting, duben 
2002. 
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 Úmluva byla přijata na zasedání Valného shromáždění OAS v Bridgetownu na 

Barbadosu 3. června 2002 pod názvem Meziamerická úmluva proti terorismu.66 

 

2.1.4. Meziamerická úmluva proti terorismu 

 

Meziamerická úmluva proti terorismu (dále jen „Meziamerická úmluva“) byla 

v den svého přijetí podepsána 30 z 34 členských států67 OAS. Zbylé 4 státy tak 

neučinily z důvodu omezení vyplývajících z jejich vnitrostátního práva, nicméně 3 

z nich Meziamerickou úmluvu podepsaly ještě během roku 2002.68 Pouze Dominika 

zůstávala stranou úpravy až do roku 2004, kdy k Meziamerické úmluvě přistoupila. 

Nyní je tedy stranou Meziamerické úmluvy všech 34 států OAS. V platnost vstoupila 

dne 10. července 2003, tedy třicet dní po uložení šestého ratifikačního dokumentu.69 

Meziamerickou úmluvu tvoří preambule a 23 článků. Jejím hlavním cílem je dle 

článku 1 „předcházení, trestání a eliminování terorismu“.  

Stěžejním je ustanovení definující činy spadající do rámce Meziamerické 

úmluvy. Právě definice terorismu byla během negociací předmětem mnoha diskuzí. 

Zatímco na počátku vyjednávání převládal názor, že výsledkem by měla být úmluva 

upravující komplexně problematiku boje s terorismem, nakonec se státy přiklonily 

k návrhu, který prosazovaly především USA a Kanada. Podle zástupců těchto států měla 

být prioritou nové protiteroristické úmluvy především implementace stávajících 

protiteroristických úmluv existujících v rámci OSN a posílení spolupráce mezi 

členskými státy OAS.  

USA zastávaly názor, že vzhledem ke krátké lhůtě stanovené pro přípravu 

návrhu úmluvy by nebylo možné dosáhnout konsensu, pokud by se státy pokoušely 

v úmluvě definovat pojem „terorismus“. Přikláněly se tedy k řešení, kterým by bylo 

vymezení rozsahu úmluvy odkazem na trestné činy specifikované v deseti 

                                                 
66 Inter-american Convention against Terrorism. Dostupná na: 
http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-66.html (navštíveno 15. 9. 2012). 
67 Ohledně členství Kuby viz pozn. č. 8. 
68 Byly to Dominikánská republika, Kanada a Trinidad a Tobago.  
69 Do nynějška bylo u depozitáře, jímž je Generální sekretariát OAS, uloženo celkem 23 ratifikačních 
listin a v případě Dominiky listina o přistoupení. 
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mnohostranných protiteroristických úmluvách již existujících na univerzální úrovni.70 

Toto řešení bylo nakonec převzato do textu přijaté Meziamerické úmluvy, která 

v článku 2 stanoví: „Pro účely této úmluvy, ‚trestnými činy‘ jsou trestné činy vymezené 

v mezinárodních instrumentech vyjmenovaných dále: 

a. Úmluva o potlačení protiprávního zmocnění se letadel (Haag, 16. prosince 

1970); 

b. Úmluva o zabránění a trestání protiprávních činů ohrožujících bezpečnost 

civilního letectví (Montreal, 23. září 1971); 

c. Úmluva o zabránění a trestání trestných činů proti osobám požívajícím 

mezinárodní ochrany včetně diplomatických zástupců (New York, 14. 

prosince 1973); 

d. Mezinárodní úmluva proti braní rukojmí (New York, 17. prosince 1979); 

e. Úmluva o fyzické ochraně jaderných materiálů (Vídeň, 3. března 1980); 

f. Protokol o boji s protiprávními činy násilí na letištích sloužících 

mezinárodnímu civilnímu letectví doplňující Úmluvu o zabránění a trestání 

protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví (Montreal, 24. 

února 1988); 

g. Úmluva o zamezení nezákonným činům proti bezpečnosti námořní plavby 

(Řím, 10. dubna 1988); 

h. Protokol o zamezení nezákonným činům proti bezpečnosti pevných plošin 

umístěných na pevninské mělčině (Řím, 10. Dubna 1988); 

i. Mezinárodní úmluva o potlačování teroristických bombových útoků (New 

York, 15. prosince 1997); 

j. Mezinárodní úmluva o potlačování financování terorismu (New York, 9. 

prosince 1999).71 

                                                 
70 Více viz OAS Doc. OEA/Ser.G/ CP/CAJP-1844/01, Member States´ contributions to and comments on 
the draft Inter-American convention for the prevention and elimination of terrorism (United States), 
listopad 2001. 
71 Ve výčtu chybí další 4 mezinárodní protiteroristické úmluvy, a to Úmluva o trestných a některých 
jiných činech spáchaných na palubě civilních letadel (Tokio, 14. září 1963), Úmluva o označování 
plastických trhavin pro účely jejich detekce (Montreal, 1. března 1991), Mezinárodní úmluva o 
potlačování činů jaderného terorismu (New York, 14. září 2005) a Úmluva o potlačování protiprávních 
činů souvisejících s mezinárodním civilním letectvím (Peking, září 2010). První dvě nebyly do výčtu 
zařazeny, protože nekriminalizují konkrétní trestné činy, další dvě úmluvy byly přijaty až po sjednání 
Meziamerické úmluvy a „návrh zařadit budoucí úmluvy do článku 2 byl odmítnut v posledním týdnu 
formálních jednání“. Více viz Lagos, Enrique. Rudy, D, Timothy, op. cit., str. 411, 414. 
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Meziamerická úmluva tedy rezignuje na obecnou definici terorismu a v podstatě 

pouze odkazuje na jednotlivé úmluvy již dříve přijaté na mezinárodní úrovni a v nich 

vymezené dílčí trestné činy. Stejný přístup byl zvolen mimo jiné také v Mezinárodní 

úmluvě o potlačování financování terorismu (New York, 1999) nebo i v úmluvách 

přijatých později např. v Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu z roku 2005 (viz 

dále).  

Nicméně ne každý členský stát OAS ratifikoval všechny univerzální úmluvy 

vyjmenované v článku 2.72 Pro tento případ obsahuje Meziamerická úmluva ustanovení, 

dle kterého mohou státy, které nejsou smluvní stranou některé z úmluv v článku 2, 

prohlásit, který z jednotlivých instrumentů se nebude při aplikaci Meziamerické úmluvy 

na tento stát považovat za zahrnutý do tohoto článku. Stejné prohlášení je možné, 

jestliže některá ze smluvních stran přestane být stranou jedné z vyjmenovaných úmluv 

(článek 2, odstavec 2 a 3).73 V souvislosti s touto problematikou obsahuje Meziamerická 

úmluva ještě článek 3, ve kterém se státy zavazují ratifikovat a implementovat úmluvy 

z článku 2, nejsou-li ještě jejich stranou a vytvořit legální rámec pro trestání činů v nich 

uvedených v národní legislativě. 

Praktickému zaměření Meziamerické úmluvy odpovídá také poměrně široké 

zařazení problematiky financování terorismu a praní špinavých peněz, a to do článků 4, 

5 a 6. Tato ustanovení byla sjednána za asistence Meziamerické komise pro kontrolu 

zneužívání drog (CICAD) a reflektují ustanovení mnohých jiných mezinárodních 

dokumentů.74 Smluvní státy se v článku 4 zavazují zavést právní opatření pro „prevenci, 

potírání a vymýcení financování terorismu a pro efektivní mezinárodní spolupráci“. K 

tomuto účelu mají přijmout opatření pro regulaci a dohled nad „bankami, dalšími 

finančními institucemi a jinými subjekty, u nichž je zvlášť vysoké riziko jejich zneužití 

pro financování teroristických aktivit“. V souvislosti s tím klade Meziamerická úmluva 

důraz hlavně na náležitou identifikaci klientů, řádné vedení záznamů a ohlašování 

                                                 
72 Především malé státy karibské oblasti měly zpočátku mnohé výhrady k stanovení rozsahu úmluvy 
výčtem existujících sektorových protiteroristických úmluv, a to mimo jiné také proto, že v době prací na 
Meziamerické úmluvě ratifikovaly nebo byly stranou jen několika málo protiteroristických sektorových 
úmluv v rámci OSN. Více viz  Lagos. Enrique. Rudy, D. Timothy, op. cit., str. 414 - 415. 
73 Možnost prohlásit některé z mezinárodních instrumentů, na něž Meziamerická úmluva odkazuje, za 
nezahrnuté do její působnosti při aplikaci na daný stát využily při ratifikaci či ukládání ratifikační listiny 
Venezuela, Guatemala a Kolumbie, a to do doby, než se stanou stranou daných instrumentů. 
74 Např. UN Doc. S/RES/1373 (2001) Rezoluce 1373 Rady bezpečnosti OSN z 28. září 2001; dále 
Úmluva OSN proti mezinárodnímu organizovanému zločinu z 15. listopadu 2000. 
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podezřelých nebo neobvyklých transakcí (čl. 4 odst. 1 písm. a). Dalšími kroky má být 

„odhalování a sledování přeshraničního pohybu hotovosti, převoditelných nástrojů na 

doručitele a jiných podobných převodů hodnot“. Tato opatření by však neměla 

znemožňovat legitimní pohyb kapitálu (čl. 4 odst. 1 písm. b). Pro účely spolupráce na 

národní i mezinárodní úrovni má každý smluvní stát „založit a zajistit finanční 

zpravodajskou jednotku, která bude sloužit jako národní centrum pro shromažďování, 

analýzu a předávání informací souvisejících s praním špinavých peněz a financováním 

terorismu“ (čl. 4 odst. 1 písm. c). Dokument dále požaduje, aby zmiňované národní 

finanční jednotky použily jako směrnice pro svou práci doporučení vytvořená 

specializovanými mezinárodními a regionálními subjekty.75 

Článek 5 se týká zmrazování a konfiskace bankovních kont, na nichž se 

nacházejí výnosy z trestných činů uvedených v instrumentech v článku 2, nebo které 

jsou užívané či určené k financování či usnadnění spáchání některého z těchto činů. 

Uvedená opatření se mají vztahovat i na teroristické aktivity spáchané mimo jurisdikci 

smluvní strany, na jejímž území má dojít ke zmrazení konta.  

V článku 6 Meziamerické úmluvy se státy zavazují zahrnout do své legislativy, 

týkající se praní špinavých peněz, pod pojem predikativní trestný čin (predicate offence) 

všechny činy stanovené v mezinárodních instrumentech vyjmenovaných v článku 2 

Meziamerické úmluvy, a to jak činy spáchané mimo, tak v rámci jurisdikce dotyčné 

smluvní strany.  

Důležitou součásti Meziamerické úmluvy jsou také články týkající se spolupráce 

mezi smluvními stranami. Patři sem spolupráce celních orgánů a orgánů činných 

v trestním řízení (čl. 7 a 8), poskytování vzájemné právní pomoci (čl. 9), transfer 

zadržených (čl. 10), organizace společných školení (čl. 16), spolupráce v rámci OAS 

(čl. 17) a společné konzultace (čl. 18).  

V rámci celní spolupráce se státy zavazují ke „spolupráci a výměně informací za 

účelem zlepšení hraničních a celních kontrolních opatření k detekci a prevenci 

mezinárodního pohybu teroristů a obchodování se zbraněmi či jinými materiály 

zamýšlenými k podpoře teroristických aktivit“ a dále také ke „zlepšení kontroly 

                                                 
75 Takovými směrnicemi by mohly být např. Modelové předpisy týkající se praní špinavých peněz v 
souvislosti s nedovoleným obchodem s drogami a jinými závažnými trestnými činy vytvořené v rámci 
CICAD v roce 1998. 
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vydávání cestovních a identifikačních dokumentů a předcházení jejich falšování, 

padělání či podvodnému užívání“. Žádné z těchto opatření by však nemělo být na 

překážku volnému pohybu osob či obchodu mezi státy (čl. 7).  

Co se týče spolupráce mezi orgány činnými v trestním řízení, článek 8 

předpokládá, že smluvní státy vytvoří „komunikační kanály mezi svými kompetentními 

autoritami, a to za účelem usnadnění bezpečné a rychlé výměny informací“. V oblasti 

vzájemné právní pomoci se státy dohodly na tzv. rychlé pomoci (expeditious 

assistance), a to v souvislosti s prevencí, vyšetřováním a stíháním trestných činů, na něž 

se Meziamerická úmluva vztahuje. Dožádaný stát ji má poskytnout státu dožadujícímu 

bez ohledu na to, zda mezi nimi existují jiné zvláštní dvoustranné smlouvy o vzájemné 

právní pomoci (čl. 9). Možnost, nikoliv povinnost, převézt vězně „za účelem 

identifikace, svědectví nebo jiného poskytnutí pomoci k získání důkazů za účelem 

vyšetřování či stíhání činů vymezených v mezinárodních instrumentech vyjmenovaných 

v článku 2“ je zakotvena v článku 10. Převoz vězně je podmíněn řadou náležitostí, 

mimo jiné souhlasem zadrženého i obou dotčených států s převozem. Meziamerická 

úmluva tak umožnila převoz zadržených osob mezi dvěma státy, aniž by tyto musely 

přistoupit k formální extradici či ratifikaci zvláštní vzájemné smlouvy, která by převoz 

umožnila.  

Článek 16 týkající se společných školení požaduje, aby smluvní strany 

„podpořily technickou spolupráci a školící programy na národní, bilaterální a 

subregionální úrovni v rámci OAS“ s cílem posílení národních institucí angažujících se 

v boji s terorismem. V článku 17 je dále stanoven požadavek co nejširší spolupráce 

v protiteroristických aktivitách v rámci OAS a jejích orgánů, především pak CICTE. 

Myšlenka, že CICTE by měl být formálním mechanismem, jenž by zajišťoval řádné 

fungování režimu vytvořeného Meziamerickou úmluvou, nakonec nebyla přijata a místo 

toho se státy dohodly na periodických konzultacích za účelem implementace 

Meziamerické úmluvy. K usnadnění implementace Meziamerické úmluvy mohou 

smluvní státy požádat o pomoc orgány OAS (čl. 18). 

Meziamerická úmluva obsahuje ustanovení, týkající se statusu uprchlíka a 

politického azylu (čl. 12 a 13), dále odmítá posuzovat teroristické činy jako činy 

politického charakteru (čl. 11) a  v čl. 14 přináší tzv. francouzskou klauzuli (viz dále). 
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Depolitizace teroristických činů v článku 11 se vztahuje k extradici a vzájemné 

právní pomoci. Pro tyto účely „požadavek o extradici nebo vzájemnou právní pomoc 

nesmí být odmítnut pouze z důvodu, že se jedná o politický čin nebo čin spojený 

s politickým činem či čin inspirovaným politickými motivy“. Meziamerická úmluva jako 

taková samostatnou extradiční smlouvou není. Požadavek poskytnout dožadujícímu 

státu rychlou pomoc (expeditious assistance) dle národního práva bez ohledu na 

existenci jiných dvoustranných smluv obsažený v již zmiňovaném článku 9 

Meziamerické úmluvy se vztahuje pouze na vzájemnou právní pomoc a netýká se 

explicitně extradice.76  

Článek 12 týkající se statusu uprchlíka požaduje, aby každý smluvní stát přijal 

taková opatření, která zajistí, že status uprchlíka není udělen žádné osobě, u které 

existují „závažné důvody“ se domnívat, že tato osoba spáchala čin vymezený v článku 2 

Meziamerické úmluvy. Ustanovení článku 13 týkající se azylu používá trochu jiné 

formulace, kdy stanoví, že azyl nemá být udělen nikomu, o kom existují „d ůvodná 

podezření“, že spáchal teroristický čin. Články 11, 12 a 13 Meziamerické úmluvy také 

mimo jiné reflektují požadavky Rezoluce 1373 Rady bezpečnosti OSN. Ta vyzývá 

všechny státy, aby zamezily zneužití institutu azylu a statusu uprchlíka pachateli či 

organizátory teroristických činů a dále, aby tvrzení, že jde o politicky motivované činy, 

nebyla uznávána jako důvod pro zamítnutí žádostí o vydávání údajných teroristů.77 

Tzv. francouzskou klauzuli přináší článek 14, podle nějž může dožádaný stát 

odepřít právní pomoc, pokud má závažné důvody se domnívat, že „žádost o ni byla 

podána za účelem stíhat nebo potrestat danou osobu z důvodu její rasy, náboženství, 

národnosti, etnického původu či politických názorů, nebo že vyhovění žádosti by mohlo 

osobě způsobit škodu pro kterýkoli z těchto důvodů“. 

Meziamerická úmluva obsahuje také ustanovení zdůrazňující význam ochrany 

lidských práv, a to v kontextu boje proti terorismu. Otázka, zda zahrnout do 

Meziamerické úmluvy zmínku o důležitosti ochrany lidských práv, byla během 

formálních jednání jednou z nejpalčivějších. Peru, po zkušenostech s porušováním 

                                                 
76 Zvláštní ustanovení týkající se extradice umožňující považovat danou úmluvu za právní základ pro 
extradici i při neexistenci jiné vzájemné extradiční smlouvy obsahuje například Mezinárodní úmluva o 
potlačování teroristických bombových útoků (čl. 9 odst. 2) nebo Mezinárodní úmluva o potlačování 
financování terorismu (čl. 11 odst. 2). Tato ustanovení však do Meziamerické úmluvy nebyla převzata. 
77 Viz UN Doc. S/RES/1373 (2001), Rezoluce 1373 Rady Bezpečnosti OSN, op.cit., článek 3 písmena f, 
g. 
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lidských práv v boji s terorismem především v období autoritářského režimu Alberta 

Fujimoriho, navrhovalo zařazení článku týkajícího se lidských práv již do prvních 

článků Meziamerické úmluvy.78 Kostarika, sídlo Meziamerického soudu pro lidská 

práva, se připojila k Peru a dalším státům, které zdůrazňovaly nutnost zařadit téma 

lidských práv do textu Meziamerické úmluvy. Naopak Ekvádor se vyjádřil v tom 

smyslu, že zmínka o ochraně lidských práv tak, jak ji prosazuje Peru, je nadbytečná, a to 

vzhledem k faktu, že všechny kroky členských států OAS by vždy měly respektovat 

Chartu OAS a lidská práva.79 Nakonec se státy shodly, že zmínka bude zařazena do 

jediného článku Meziamerické úmluvy, a to článku 15. Podle něj mají smluvní státy 

přijímat opatření uložená jim Meziamerickou úmluvou „s plným respektováním vlády 

práva, lidských práv a základních svobod“. Článek explicitně zmiňuje dodržování 

závazků vyplývajících z „mezinárodního práva, především Charty OSN, Charty OAS, 

mezinárodního humanitárního práva, mezinárodního práva lidských práv a 

mezinárodního práva uprchlíků“.  Všem zadrženým osobám obviněným z terorismu 

dále garantuje právo na spravedlivý proces. 

V závěrečných článcích Meziamerické úmluvy je stanoven zákaz zásahů do 

výlučné jurisdikce států pod záminkou boje proti terorismu (čl. 19) a depozitářem je 

určen generální sekretariát OAS (čl. 20). Články 21 až 23 pak pojednávají o podpisu a 

ratifikaci a určují podmínky vstupu v platnost a vypovězení smlouvy. 

Meziamerická úmluva se tedy snaží o komplexní úpravu problematiky boje 

s terorismem. Ačkoliv téma pojímá velmi široce, některé otázky nebyly do konečného 

textu zahrnuty a zůstaly tedy nedořešeny. Jednou z nich je upuštění od snahy nalézt 

obecnou definici pojmu terorismus. Další pak absence důležitého principu aut dedere 

aut iudicare. Smlouva nezmiňuje ani velmi palčivou otázku národních osvobozeneckých 

hnutí či podporu teroristických organizací ze strany států. Nicméně přes všechny 

nedostatky, které Meziamerické úmluvě lze zcela jistě vytknout, musíme ocenit, že 

během devíti měsíců od teroristických útoků na USA, byl členskými státy OAS přijat 

mezinárodní instrument pro boj s terorismem, který se stal jednou z prvních 

protiteroristických smluv po 11. září 2001.  

                                                 
78 Viz OAS Doc. OEA/Ser.G/ CP/CAJP-1844/01 add.14, Member States´ contributions to and comments 
on the draft Inter-American convention for the prevention and elimination of terrorism (Peru), listopad 
2001. 
79 Více viz Lagos, Enrique. Rudy, D. Timothy, op. cit., str. 426. 
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Na druhou stranu je s podivem, že ačkoliv byla Meziamerická úmluva přijata již 

před více než deseti lety a jednotlivá ustanovení analyzována v relativně mnoha 

dokumentech, je velmi obtížné nalézt informace o tom, jak je jednotlivými členskými 

státy aplikována a jak jsou tedy plněny závazky států vyplývající z této úmluvy v praxi. 

Přijetí samotné úmluvy je jistě důležitým krokem, nicméně bez její řádné aplikace 

v praxi by tento krok vyzněl naprázdno.  

 

2.2.  Rada Evropy 

 

2.2.1. Snaha o revizi instrumentů před 11. zářím 2001 

 

Stejně jako v rámci OAS i Rada Evropy pojala myšlenku zrevidovat stávající 

protiteroristické instrumenty již před útoky z 11. září 2001. Důvodem byla zastaralost 

stávající právní úpravy, kdy vytýkanými nedostatky byly hlavně nepřesné vymezení 

pojmu terorismus, absence obecné povinnosti iudicare, snadná možnost vyloučení či 

omezení aplikace Evropské úmluvy dle čl. 5 a 13, komplikovaný postup při změně 

Evropské úmluvy a také znění článku 2, který fakultativně stanoví, že smluvní státy 

mohou některé trestné činy považovat za teroristické činy, aniž by stanovil povinnost 

tak učinit. Na neaktuálnost Evropské úmluvy o potlačování terorismu z roku 1977 

poukazovaly samotné orgány Rady Evropy již v roce 1991, kdy Parlamentní 

shromáždění ve svém Doporučení 1170 (1991) vytklo mnohé z výše uvedených vad 

Evropské úmluvy a doporučilo Výboru ministrů Rady Evropy pověřit Evropský výbor 

pro otázky kriminality (CDPC), aby „prostudoval, jak by konvence mohla být 

pozměněna za účelem jejího posílení“.80 V Doporučení 1426 (1999) Parlamentní 

shromáždění již přímo vyzvalo Výbor ministrů k revizi Evropské úmluvy a doporučilo 

konkrétní kroky: 

- rozšíření definice trestných činů teroristické povahy, 

- obligatorní zahrnutí útoků proti majetku a materiálním zdrojům do výčtu 

teroristických činů (dosud pouze fakultativně dle čl. 2 Evropské úmluvy),  

- vypuštění článku 13 Evropské úmluvy o potlačování terorismu, 
                                                 
80 Recommendation No. 1170 (1991) on strengthening the European Convention on the Suppression of 
Terrorism, 25. listopadu 1991. 
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- změna Evropské úmluvy o vydávání ze dne 13. prosince 1957 a s tím 

spojené zjednodušení postupu pro vydávání a zabránění zneužívání práva na 

azyl, 

- zavedení postupu pro případy, kdy osoba podezřelá ze spáchání 

teroristického činu má být obžalována a souzena v jiné zemi, než ve které byl 

čin spáchán, 

- zvážit možnost vytvoření Evropského trestního soudu, který by měl 

jurisdikci k souzení teroristických činů, 

- zahájení spolupráce se zvláštním výborem proti terorismu OSN, těsnější 

spolupráce v rámci Interpolu či posílení bilaterální spolupráce členských 

států, pokud jde o soudní orgány, policii a zpravodajské služby, 

- začlenění lepší ochrany pro oběti teroristických činů na národní i 

mezinárodní úrovni.81 

Vidíme tedy, že i na půdě Rady Evropy probíhaly určité snahy o revizi 

stávajících dokumentů ještě před útoky na USA, avšak stejně jako v rámci OAS až 

události 11. září 2001 znamenaly skutečný impuls k obnovení protiteroristické agendy.  

 

2.2.2. Protiteroristická agenda po 11. září 2001 

 

Již 12. září 2001, tedy jeden den po útocích, přijal Výbor ministrů Rady Evropy 

Deklaraci o boji proti mezinárodnímu terorismu, v níž odsoudil teroristické útoky 

spáchané proti USA a rozhodl, že se sejde na mimořádném zasedání 21. září 2001 za 

účelem „posílení boje proti terorismu za užití odborných znalostí a nástrojů Rady 

Evropy a zlepšení mechanismů a prostředků pro spolupráci s dalšími mezinárodními 

organizacemi“. Dalším bodem programu mělo být právě také zvážení možností 

aktualizace Evropské úmluvy.82  

Výsledkem mimořádného zasedání byla, kromě jiného, myšlenka vytvoření 

Multidisciplinární skupiny pro mezinárodní akci proti terorismu (dále jen „Skupina 

                                                 
81 Více viz Recommendation 1426 (1999) European democracies facing up to terrorism. 
82 Více viz Declaration of the Committee of Ministers on the fight against international terrorism, přijata 
Výborem ministrů 12. září 2001. Dostupná na: 
https://www.unodc.org/tldb/pdf/Council_of_Europe/CM_Declaration_fight_int_terrorism_2001_E.pdf 
(navštíveno 15. 9. 2012). 
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GMT “).83 Ta byla zřízena rozhodnutím Výboru ministrů z 8. listopadu 2001 a během 

svého působení se sešla celkem šestkrát. Při plnění svých úkolů vycházela především ze 

zřizovacího rozhodnutí Výboru ministrů, z mnohých doporučení a rezolucí 

Parlamentního shromáždění,84 v úvahu vzala i činnost mezinárodních institucí a výborů 

Rady Evropy jako např. Evropského výboru pro otázky kriminality (CDPC) a 

Evropského výboru pro právní spolupráci (CDCJ).  

Na svém prvním jednání v prosinci 2001 Skupina GMT vytvořila dvě pracovní 

skupiny. První, nazvaná GMT-Rev, se měla zabývat posouzením stávajících 

instrumentů Rady Evropy týkajících se boje proti terorismu. Právě tato skupina byla 

pověřena přípravou návrhu protokolu k Evropské úmluvě. Druhá, se jménem GMT-

Rap/Suivi, měla připravit zprávu pro Výbor ministrů, která by konkretizovala další 

akce, které by Rada Evropy mohla realizovat s cílem přispět k mezinárodnímu boji s 

terorismem. 

Během roku 2002 probíhaly práce na návrhu protokolu, který byl nakonec 

předložen Výboru ministrů a přijat na jeho schůzi dne 13. února 2003. K podpisu byl 

Protokol pozměňující Evropskou úmluvu o potlačování terorismu (dále jen 

„Protokol“) 85 otevřen dne 15. května 2003, avšak v platnost vstoupí, až když všechny 

smluvní strany Evropské úmluvy vyjádří svůj souhlas být Protokolem vázány. Do té 

doby platí Evropská úmluva v původní podobě. 

 

                                                 
83 Multidisciplinary group on international action against terrorism. Skupina GMT byla tvořena odborníky 
z jednotlivých členských zemí.  
84 Kromě již zmíněného doporučení Parlamentního shromáždění 1426 (1999), vycházela Skupina GMT 
ještě z Rezoluce 1258 (2001) a Doporučení 1534 (2001), obojí přijato Parlamentním shromážděním dne 
26. září 2001. Parlamentní shromáždění v nich vyjádřilo podporu vládě a lidu USA po útocích z 11. září, 
a pokud jde o Evropskou úmluvu o potlačování terorismu, vyzvalo k neodkladnému odstranění článku 13, 
který „maří účel úmluvy tím, že umožňuje státům odmítnout vydání pro trestné činy jinak trestné“. Vliv 
na práci Skupiny GMT mělo také později přijaté doporučení Parlamentního shromáždění 1550 (2002), a 
rezoluce č. 1271 (2002) o boji proti terorismu a dodržováním lidských práv, v nichž např. navrhuje 
Skupině GMT, aby zvážila použití definice terorismu přijaté Evropskou unií (Skupina GMT se rozhodla, 
že definici EU nepoužije, a to z důvodu, že nechtěla měnit povahu Evropské úmluvy, jako nástroje pro 
depolitizaci teroristických činů pro účely extradice). Dalším důležitým dokumentem byly také Směrnice 
Výboru ministrů o lidských právech a boji proti terorismu přijaté dne 11. července 2002. 
85 Protocol amending the European convention on the Suppression of Terrorism. Dostupný na: 
http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/190.htm (navštíveno 15. 9. 2012). 
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2.2.3. Protokol pozměňující Evropskou úmluvu o potlačování 

terorismu 

 

Ačkoliv je Protokol formálně samostatnou mezinárodní smlouvou, může 

existovat jen ve spojení s Evropskou úmluvou, kterou mění a dále rozvíjí. Je tvořen 

preambulí a devatenácti články a jeho hlavní přínos spočívá v doplnění okruhu trestných 

činů, které spadají do působnosti Evropské úmluvy. Článek 1 Protokolu rozšiřuje 

původní článek 1 Evropské úmluvy o nový seznam protiteroristických úmluv, které byly 

uzavřeny na univerzální úrovni v letech 1973 – 1999,86 a tím doplňuje výčet trestných 

činů, které pro účely extradice nejsou považovány „za politický trestný, za trestný čin s 

politickým trestným činem související, ani za trestný čin spáchaný z politických 

pohnutek“. V odstavci 2 článku 1 Evropské úmluvy ve znění Protokolu je pak 

vymezena trestnost pokusu, spolupachatelství, organizátorství a návodu ve vztahu 

k uvedeným činům. Přes kritiku článku 2 Evropské úmluvy, který dává státům možnost 

uvážit, zda ze skupiny politických činů vyloučí také další činy proti životu či proti 

majetku, zůstává tento článek více méně beze změny, k výčtu jednání pouze přidává 

organizátorství a návod. Jak vidíme, Protokol se opět nepokouší o komplexní definici 

teroristického činu a volí stejný postup jako výše zmíněná Meziamerická úmluva.  

 Změnou prošel i článek 4, který byl doplněn o možnost považovat Evropskou 

úmluvu za právní základ pro vydávání ve vztahu k trestným činům uvedeným 

v článcích 1 nebo 2, obdrží-li smluvní stát, který vydání váže na existenci extradiční 

smlouvy, žádost o vydání od jiného smluvního státu, s nímž takovou smlouvu o 

vydávání nemá. Toto rozhodnutí je však na uvážení dožádaného státu.87 

Důležitou změnou je rozšíření francouzské klauzule v článku 5 o dva nové 

odstavce. Je to změna dosti kritizovaná, jelikož místo omezení možnosti odmítnou 

vydání žádané osoby, dává státům ještě širší oprávnění, a to s odůvodněním nutnosti 

větší ochrany lidských práv. Státy mohou tedy nově odmítnout extradici i v případech, 

kdy vyžádané osobě hrozí, že bude vystavena mučení, nebo by jí mohl být uložen trest 

                                                 
86 Do působnosti Evropské úmluvy doplněné Protokolem tedy spadá všech deset mnohostranných 
protiteroristických úmluv již existujících na univerzální úrovni, tak jak je definuje článek 2 Meziamerické 
úmluvy viz výše. 
87 Ustanovení bylo převzato z jiných mezinárodních instrumentů včetně Mezinárodní úmluvy o 
potlačování teroristických bombových útoků ze dne 15. prosince 1997 (čl. 9, odst. 2) a Mezinárodní 
úmluvy o potlačování financování terorismu ze dne 9. prosince 1999 (čl. 11, odst. 2). 
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smrti popř. trest definitivního doživotního odnětí svobody bez možnosti propuštění po 

odpykání určité doby trestu (life imprisonment without possibility of parole).88 

Nejkontroverzněji je vnímáno ponechání možnosti výhrad k článku 1, a to v 

ustanovení článku 16 (dříve čl. 13 Evropské úmluvy). Ačkoliv dokumenty, ze kterých 

Skupina GMT vycházela, opakovaně upozorňovaly na nutnost zrušení článku 13, přijatý 

text Protokolu místo jeho zrušení zakotvil článek umožňující výhrady ve změněné 

podobě. Článek 16 Evropské úmluvy ve znění Protokolu stanoví, že: „Každý stát, který 

je stranou Úmluvy k 15. 5. 2003, může při podpisu nebo při uložení své ratifikační 

listiny (…) prohlásit, že si vyhrazuje právo odmítnout vydání, pokud jde o kterýkoli 

trestný čin uvedený v čl. 1, jenž považuje za politický trestný čin, za trestný čin s 

politickým trestným činem související nebo za trestný čin spáchaný z politických 

pohnutek. Smluvní stát se zavazuje použít tuto výhradu případ od případu (on a case-by-

case basis), na základě řádně odůvodněného rozhodnutí“. Při posuzování povahy 

trestného činu musí opět vzít na zřetel všechny okolnosti uvedené již v původním 

článku 13, tedy charakter jednání, typ obětí i použité prostředky.  

Další změnou, kterou přináší odstavec 5 článku 16, je omezení platnosti výhrad 

na dobu tří let. Nicméně tyto výhrady mohou být obnoveny na stejně dlouhá období, 

jedinou podmínkou je povinnost oznámit generálnímu tajemníkovi Rady Evropy 

důvody pro zachování výhrady, a to nejpozději tři měsíce před uplynutím její platnosti 

(čl. 16, odst. 6). Článek 16 dále také zdůrazňuje princip aut dedere aut judicare, kdy 

v odstavci 7 stanoví, že pokud smluvní stát po obdržení žádosti o vydání od jiného 

smluvního státu nevydá osobu na základě uplatnění výhrady „p ředloží věc, a to bez 

                                                 
88 Důraz kladený Radou Evropy na ochranu lidských práv a s tím související rozšíření tzv. francouzské 
klauzule lze jistě pochopit. Nicméně zatímco hrozba mučení a trestu smrti je všeobecně uznávána jako 
důvod, který brání státům ve vydání osoby do státu, kde mu takové nebezpeční hrozí, hrozbu doživotního 
trestu dle některých autorů, „nelze považovat za nepřiměřenou u mimořádně závažné trestné činnosti, 
jako jsou vyjmenované teroristické činy“ , viz Šturma, Pavel. Problémy nových mezinárodních smluv proti 
terorismu: mezi univerzalismem OSN a regionalismem Rady Evropy. Legal Aspects of Counter–
Terrorism / Právní aspekty boje proti terorismu, Univerzita Karlova v Praze, Informační středisko pro 
otázky boje proti terorismu, 2005, str. 200. Jiného názoru byl Ústavní soud v Peru, který ve svých 
rozhodnutích opakovaně apeloval na peruánský zákonodárný sbor, aby změnil ustanovení trestního 
zákoníku, který za teroristické činy stanovoval právě doživotní trest bez možnosti propuštění. Peruánský 
Ústavní soud považoval toto ustanovení za neústavní a ve své argumentaci došel k závěru, že „doživotní 
vězení samo o sobě se příčí lidské přirozenosti. Právní stát nenachází ospravedlnění pro jeho užití ani 
v případě, kdy se odsouzený svým protiprávním jednáním  pokusil právní stát zničit nebo poškodit“ viz 
rozhodnutí Ústavního soudu v Peru, EXP. Nº 010-2002-AI/TC, LIMA, odst. 183. V návaznosti na toto 
rozhodnutí byl Legislativním nařízením 921 do trestního řádu zařazen článek 59 A odst. 1, který stanoví, 
že „doživotní trest bude přezkoumán ex offo nebo na žádost, jakmile si odsouzený odpyká 35 let vězení“. 
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jakékoli výjimky a bez zbytečného odkladu, svým příslušným orgánům za účelem 

trestního stíhání, pokud žádající stát a dožádaný stát nedohodnou jinak“. Přitom 

příslušné orgány musí rozhodnout stejným způsobem jako u jakéhokoliv trestného činu 

závažné povahy podle práva tohoto státu. „Dožádaný stát sdělí bez zbytečného odkladu 

konečný výsledek řízení dožadujícímu státu a generálnímu tajemníkovi Rady 

Evropy“(čl. 16 odst. 7). Pokud dožádaný stát odmítne žádost o vydání a nepřijme 

v přiměřené době žádné soudní rozhodnutí ve věci samé podle odstavce 7, může 

dožadující stát „sdělit tuto skutečnost generálnímu tajemníkovi Rady Evropy, který 

předloží věc Konferenci států uvedené v článku 17. Tato Konference posoudí záležitost 

a vydá stanovisko o souladu odmítnutí s Úmluvou a předloží ji Výboru ministrů pro 

účely vydání prohlášení o ní“(čl. 16 odst. 8). 

Vidíme tedy, že Protokol upravuje i řešení sporů vyplývajících z uplatnění 

výhrad a předpokládá zřízení expertního orgánu, kterým je dle článku 17 Konference 

smluvních států proti terorismu (COSTER), která by kromě pravomoci posuzovat 

výhrady k Evropské úmluvě, měla zajišťovat řádné fungování režimu vytvořeného 

Evropskou úmluvou a usnadňovat výměnu politických a právních informací týkajících 

se terorismu.  

Řešením sporů se zabývají i pozměněné články 10 a 11. Článek 10 (původní 

článek 9) ponechává Evropskému výboru pro otázky zločinnosti (CDPC) pravomoc 

činit všechna nezbytná opatření k usnadnění smírného urovnání sporů, které by mohly 

vzniknout při provádění Evropské úmluvy, dále rozšiřuje jeho pravomoci o možnost 

vyjádřit své stanovisko k jakékoli otázce týkající se uplatňování úmluvy nebo 

předkládat návrhy a doporučení ke zlepšení aplikace Evropské úmluvy popř. k jejím 

změnám. Ze své činnosti je povinen předkládat každoroční zprávy Výboru ministrů. 

Článek 11 Evropské úmluvy ve znění Protokolu (původní článek 10) pak jen s malými 

změnami upravuje řešení sporů prostřednictvím rozhodčího řízení.89 Zcela novou 

úpravu přináší článek 14 (původní čl. 11), jímž je umožněno přistoupit k Evropské 

úmluvě státům se statusem pozorovatele v Radě Evropy a na základě výzvy Výboru 

                                                 
89 V případě sporu mezi smluvními stranami, které jsou členskými státy Rady Evropy, při nejmenování 
rozhodce jednou z nich, jmenuje rozhodce předseda Evropského soudu pro lidská práva. V případě, kdy 
strana sporu není členským státem Rady Evropy, jmenuje rozhodce předseda Mezinárodního soudního 
dvora. 
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ministrů i jiným nečlenským státům Rady Evropy. Žádný z nečlenských států však 

dosud k Evropské úmluvě nepřistoupil a tato možnost tak zůstává nevyužita. 

Poslední z důležitých novinek, které Protokol přináší, je zavedení možnosti 

změny Evropské úmluvy bez nutnosti uzavření nové mezinárodní smlouvy, a to na 

návrh kteréhokoliv smluvního státu či Výboru ministrů. Změnu Evropské úmluvy pak 

po konzultaci s nečlenskými smluvními státy (v případě, že by některý z nich 

k Evropské úmluvě přistoupil) a CDPC přijímá stanovenou většinou Výbor ministrů. 

Každá přijatá změna vstoupí v platnost třicátý den po oznámení přijetí změn smluvními 

stranami Generálnímu tajemníkovi Rady Evropy (čl. 12 Evropské úmluvy ve znění 

Protokolu). Podobnou proceduru předpokládá článek 13 i pro aktualizaci seznamu 

úmluv v článku 1, kdy se však návrh na změny vztahuje pouze na smlouvy uzavřené 

v rámci Organizace spojených národů, které vstoupily v platnost a zabývají se bojem 

s mezinárodním terorismem. Do jednoho roku je možno proti změně podat námitky. 

Podá-li je alespoň jedna třetina smluvních států, změna v platnost nevstoupí. Notifikuje-

li námitky méně než jedna třetina smluvních států, změna vstoupí v platnost po uplynutí 

jednoho roku od oznámení této změny pouze pro ty smluvní státy, které námitky 

neuplatnily. 

Z výše uvedeného je možno konstatovat, že mnohá očekávání byla Protokolem 

naplněna. Mezi klady lze zařadit především rozšíření okruhu teroristických činů, a to 

revizí článků 1 a 2, jednodušší mechanismus změn Evropské úmluvy, zdůraznění 

principu aut dedere aut judicare, možnost přistoupení i nečlenských států či pokyn 

státům, aby uplatnění výhrad posuzovaly případ od případu. Nicméně některá 

doporučení, ze kterých měla Skupina GMT vycházet, naplněna nebyla. Protokol 

nezrušil článek 13 týkající se výhrad a z kritiky, kterou si pozměněné ustanovení o 

výhradách vysloužilo, lze dokonce usoudit, že problém byl prohlouben. Jedním 

z nedostatků, na který upozornila mimo jiné i vláda České republiky ve svém prohlášení 

k Protokolu, je neslučitelnost ustanovení o výhradách v článku 16 Evropské úmluvy ve 

znění Protokolu s některými mnohostrannými smlouvami uzavřenými v rámci OSN, 

které jsou vyjmenovány v článku 1 revidované Evropské úmluvy. Ustanovení totiž 

umožňuje, aby státy učinily výhradu vůči trestným činům, ve vztahu k nimž byla 
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možnost výhrad samotnými těmito instrumenty vyloučena.90 Článek 16 je tedy 

v přímém rozporu s ustanoveními těchto úmluv. „Toto řešení výhrad v Protokolu 

nesporně představuje krok zpět oproti úpravě k boji proti terorismu obsažené 

v uvedených univerzálních instrumentech“.91 

 

2.3. Revize prvních dokumentů po 11. září - srovnání 

 

Nové tisíciletí s sebou přineslo novou výzvu na poli protiteroristických aktivit. 

Útoky na USA přinutily mezinárodní společenství k zařazení terorismu a boje proti 

němu mezi prioritní témata v oblasti mezinárodní spolupráce. Z výše provedeného 

rozboru kroků jak OAS, tak Rady Evropy vyplývá, že ačkoliv snahy o revizi dokumentů 

v oblasti boje s terorismem začaly již v 90. letech 20. století a pokračovaly i na začátku 

nového tisíciletí, skutečným milníkem se shodně pro obě organizace staly až právě 

události 11. září 2001.  

Obě organizace prostřednictvím svých orgánů odsoudily hrůznost teroristických 

činů a zintenzivnily práce na nových regionálních protiteroristických instrumentech. 

V tomto ohledu se však přístup obou organizací lišil, což bylo mimo jiné dáno 

„specifickými podmínkami každé z organizací a výchozím stavem jejich právního 

systému v oblasti boje proti terorismu“.92 OAS přišla se zcela novou úmluvou, která se 

nezabývá jen jedním typem terorismu, tak jak to činila Úmluva OAS z roku 1971, nýbrž 

pojímá problematiku protiteroristického boje komplexně. Ačkoliv se vyhýbá některým 

palčivým tématům (definice terorismu, otázka národních osvobozeneckých hnutí či 

podpora teroristických organizací ze strany států), je již nyní živým mezinárodním 

instrumentem v boji proti terorismu s 24 ratifikacemi ze strany členských států OAS.  

                                                 
90 Ustanovení čl. 16 o výhradách se vztahuje na trestné činy v rámci úmluv zařazených formou odkazu do 
čl. 1 odst. 1 písm. i) a j) Evropské úmluvy ve znění Protokolu, a to Mezinárodní úmluvy o potlačování 
teroristických bombových útoků, která byla přijata v New Yorku dne 15. prosince 1997, a Mezinárodní 
úmluvu o potlačování financování terorismu, která byla přijata v New Yorku dne 9. prosince 1999. Dle čl. 
11 resp. 14 citovaných úmluv je výslovně zakázáno považovat tam uvedené trestné činy pro účely vydání 
za politický trestný čin nebo za trestný čin související s politickým trestným činem či za trestný čin 
spáchaný z politických pohnutek, a proto pouze z toho důvodu nelze odmítnout vydání. Více viz 
Prohlášení obsažené v dopise stálého zástupce České republiky ze dne 26. listopadu 2007 podané u 
náměstka generálního tajemníka v době podpisu Protokolu, dne 27. listopadu 2007. Srov. Šturma, Pavel. 
op. cit., str. 199-205. 
91 Tamtéž. 
92 Bílková, Veronika. Nové regionální protiteroristické smluvní instrumenty přijaté po 11. září 2001. 
Mezinárodní politika, roč. 27, č. 8, 2003, str. 15-17. 
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Rada Evropy naopak zvolila navázat na předchozí úpravu, a to prostřednictvím 

revize Evropské úmluvy z roku 1978, která je mnohými autory považována za již 

„mrtvý instrument“.93 Protokol k Evropské úmluvě, přijatý jako jedna z hlavních 

odpovědí Rady Evropy na mezinárodní terorismus, měl napravit vytýkané nedostatky 

zastaralé Evropské úmluvy a posílit roli Rady Evropy na poli protiteroristického boje. 

Spíše než posun kupředu však Protokol přinesl nové problémy. Jestliže rozšíření okruhu 

teroristických činů v článku 1 o nové mnohostranné protiteroristické úmluvy uzavřené 

v rámci OSN je jistě pozitivním přínosem, naopak ponecháním možnosti výhrad 

v článku 16 se Evropská úmluva ve znění Protokolu dostává do rozporu s některými 

z těchto instrumentů, které výhrady neumožňují. Tato neslučitelnost by mohla být 

jedním z důvodů, proč mnoho členských států Protokol stále ještě neratifikovalo, a 

jelikož ten může vstoupit v platnost, až když všechny smluvní státy vysloví souhlas být 

jím vázány, zůstává otázkou, zda Protokol kdy v platnost vstoupí.94  

Vidíme tedy, že ačkoli obě organizace okamžitě reagovaly na teroristické útoky 

proti USA, intenzivně pracovaly na zlepšení dosud přijatých dokumentů a v krátké době 

po útocích nakonec nové protiteroristické instrumenty přijaly, výsledek těchto snach je 

zcela odlišný. Zatímco Meziamerická úmluva se stala základním kamenem 

protiteroristické spolupráce na americkém kontinentě, Protokol pozměňující Evropskou 

úmluvu stále ještě nevstoupil v platnost.   

Přes výše uvedené rozdíly obou dokumentů lze však vypozorovat určitý 

společný prvek, a to že ani jedna z těchto dvou organizací se nesnaží nalézt vlastní 

definici terorismu, nýbrž pouze odkazuje na sektorové protiteroristické mezinárodní 

úmluvy již dříve přijaté na poli OSN. Jistě by se dalo předpokládat, že v rámci 

regionálních organizací, kde členové vzhledem k podobnému historickému a 

geografickému kontextu sdílejí mnohé společné hodnoty, bude jednodušší dosáhnout 

konsenzu, i co se týče tak palčivého tématu jako je definice terorismu.95 Nicméně žádná 

                                                 
93 Viz např. Šturma, Pavel. op. cit., str. 207. 
94 K tomu, aby Protokol vstoupil v platnost, je stále potřeba ještě 13 ratifikací ze strany členských států. 
Mezi státy, které Protokol ještě neratifikovaly, figuruje i Česká republika. Viz Tabulka ratifikací, 
dostupná na:  
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=190&CM=8&DF=04/08/2012&CL=EN
G (navštiveno 15. 9. 2012). 
95 Vlastní definici terorismu (a často také odkaz na jiné úmluvy přijaté v rámci OSN či na regionální 
úrovni) obsahují úmluvy  proti terorismu některých regionálních organizací jako např. Africká unie, Liga 
Arabských států či Organizace islámské konference.  



 39 

z těchto dvou organizací se tohoto úkolu nezhostila a obě pouze navázaly na vývoj 

v rámci OSN. Jednou z příčin byl jistě  zájem rychlého a bezproblémového přijetí 

nových instrumentů, a to ve velmi krátké době po událostech 11. září 2001. 

Tento přístup sám o sobě nesnižuje věrohodnost úsilí OAS či Rady Evropy na 

poli boje proti terorismu, pouze poukazuje na komplikovanost celé problematiky, kdy 

všeobecně uznávaná definice terorismu prozatím neexistuje. Obě organizace se tak 

místo zdlouhavého hledání definice mohly zaměřit na praktickou stránku boje 

s terorismem (především zjednodušení extradičního procesu, poskytování vzájemné 

asistence a zlepšení výměny informací), a ačkoliv v rámci Rady Evropy zůstává 

výsledek těchto iniciativ prozatím nejistý, je jisté, že obě organizace mají zájem být 

důležitými aktéry na poli protiteroristických aktivit. 

 

3. Nejnovější vývoj v protiteroristické agendě 

 

3.1.  Organizace amerických států 

 

V důsledku 11. září 2001 členské státy OAS obnovily společné úsilí v boji proti 

terorismu. Klíčovým mezníkem se pak v roce 2002 stalo přijetí Meziamerické úmluvy 

proti terorismu, která vstoupila v platnost v červenci 2003 a od té doby je základním 

dokumentem pro spolupráci států západní hemisféry v oblasti protiteroristických aktivit. 

Důležitou roli na poli protiteroristické spolupráce získal Meziamerický výbor proti 

terorismu (dále jen „CICTE “), založený již v roce 1999, jehož hlavním úkolem je 

„podporovat a rozvíjet spolupráci mezi členskými státy v předcházení, potírání a 

odstranění terorismu, v souladu se zásadami Charty Organizace amerických států, 

Meziamerické úmluvy proti terorismu, a při plném respektování suverenity států, 

právního státu a mezinárodního práva, včetně mezinárodního humanitárního práva, 

lidských práv a mezinárodního uprchlického práva“.96 Při výkonu svých funkcí se 

CICTE řídí Chartou OAS, vlastním Statutem a Jednacím řádem, dále rozhodnutími 

Valného shromáždění a svými vlastními rozhodnutími.  

                                                 
96 Statut CICTE, přijatý rezolucí AG/RES. 1650 (XXIX-O/99) na čtvrtém plenárním zasedání Valného 
shromáždění dne 7. června 2004, ve znění změn provedených rezolucí Valného shromáždění AG/RES. 
2010 (XXXIV-O/04), článek 1. 
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CICTE se skládá ze zástupců všech členských států OAS. Ti se scházejí jednou 

ročně na řádném zasedání, které slouží jako fórum pro diskuse a rozhodování o 

protiteroristických otázkách. Členské státy mají rovněž určit jedno nebo více národních 

kontaktních míst97 s působností v oblasti prevence a eliminace terorismu, jež slouží jako 

hlavní spojení mezi vládami členských států a CICTE. Orgány CICTE tvoří předseda a 

místopředseda, kteří jsou voleni z řad zástupců členských států na dobu jednoho roku. 

Technickou a administrativní podporu poskytuje Sekretariát v čele s tajemníkem. 

Sekretariát sídlí ve Washingtonu, D. C., kde se také nachází samotné ústředí OAS. Mezi 

další povinnosti Sekretariátu náleží např. koordinace národních kontaktních míst a 

komunikace mezi nimi a CICTE, příprava návrhu ročního Pracovního plánu a příprava 

programů a projektů spolupráce v souladu s Pracovním plánem CICTE.98  

Od roku 2002 Sekretariát CICTE vyvinul celou řadu programů technické pomoci 

a budování kapacit na pomoc členským státům v potírání terorismu. Dnes existuje 

několik programů rozdělených do pěti hlavních oblastí:  

1. hraniční kontrola (zahrnující leteckou a námořní bezpečnost, zabezpečení 

dokumentů a předcházení podvodům, přistěhovalectví a cla), 

2. legislativní pomoc a boj proti financování terorismu,  

3. posílení strategií pro boj s terorismem (řešení krizí),  

4. ochrana důležité infrastruktury (především zabezpečení cestovního ruchu 

a kybernetická bezpečnost), 

5. mezinárodní spolupráce a partnerství.99 

Co se týče letecké a námořní bezpečnosti, úkolem CICTE je především budování 

kapacit členských států pro dosažení souladu s normami a doporučenými postupy 

stanovenými Mezinárodním úřadem pro civilní letectví (ICAO), resp. Mezinárodní 

námořní organizací (IMO). Posílení bezpečnosti při kontrole hranic na mezinárodních 

letištích a v přístavech je důležitým prvkem k zabránění pohybu teroristů a 

teroristických skupin v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti 1373. V souladu s touto 

                                                 
97 Více o národních kontaktních místech viz OAS Doc. OEA/Ser. L.X.2.6, CICTE/doc.8/06 rev. 2, 
Revised terms of reference for National points of contact to the Inter-American committee against 
terrorism,. Dostupné na: http://www.cicte.oas.org/Rev/EN/Meetings/TermsReference/eng.pdf (navštíveno 
15. 9. 2012).  
98 Více viz Statut CICTE op.cit.  
99 Více informací o jednotlivých programech viz http://www.cicte.oas.org, dále brožura dostupná na: 
http://www.cicte.oas.org/Database_/Brochure%202009%20ENG.pdf (navštiveno 15. 9. 2012). 
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rezolucí a dále také v souladu s Meziamerickou úmluvou se CICTE snaží zlepšit 

postupy pro vydávání cestovních dokladů a dokladů totožnosti prostřednictvím opatření 

pro předcházení jejich padělání a pozměňování.100 

Aktivity v rámci programu legislativní asistence a boje proti financování 

terorismu jsou rozděleny do dvou podprogramů. Legislativní pomoc zahrnuje tři hlavní 

skupiny činností: 1) konzultace s vysokými představiteli moci zákonodárné, výkonné a 

soudní a semináře s tvůrci právních předpisů, 2) vnitrostátní školení státních zástupců, 

soudců a úředníků, 3) regionální či sub-regionální aktivity (např. školení či ministerské 

konference). Pomoc v boji proti financování terorismu je poskytována prostřednictvím 

specializovaných školení a workshopů na národní či sub-regionální úrovni. Oba dílčí 

programy jsou navzájem propojeny. 

Program řešení krizí je realizován především prostřednictvím řady simulačních 

cvičení, které jsou zaměřeny na specifické otázky v oblasti krizového plánování. Ve 

spolupráci s protiteroristickými odborníky jsou přehrávány možné teroristické scénáře 

zaměřené na specifika daného státu či regionu. Každý scénář upozorňuje na konkrétní 

potenciální teroristickou hrozbu a vyžaduje od účastníků, aby v reálném čase reagovali 

na problémy, které jim byly předloženy. Po cvičeních následují diskuse s odborníky, 

které napomáhají zlepšit národní pohotovostní plánování a koordinaci.  

V rámci programu ochrany infrastruktury je v poslední době kladen velký důraz 

především na kybernetickou bezpečnost. Již v roce 2004 schválilo Valné shromáždění 

OAS rezoluci AG / RES. 2004 (XXXIV-O/04), s názvem Meziamerická integrovaná 

strategie boje proti hrozbám kybernetické bezpečnosti. Valné shromáždění v něm 

vyzvalo Sekretariát CICTE, aby začal pracovat na počítačových bezpečnostních 

otázkách. Mezi hlavní cíle Sekretariátu CICTE patří vytvoření sítě národních expertních 

týmů (CSIRTs)101 schopných zajišťovat sledování počítačových sítí, upozorňovat na 

                                                 
100 Jak vyplývá z Globálního průzkumu o provádění rezoluce Rady bezpečnosti 1373 (2001) členskými  
státy vypracovaného Protiteroristickým výborem OSN v roce 2011 (UN Doc. S/2011/463), co se týče 
kontrol na hranicích, je Karibská oblast lídrem v oblasti programů pro biometrickou kontrolu hranic s 15 
státy a 18 letišti spolupracujícími  v rámci propojeného systému založeném na biometrických údajích - 
zobrazení obličeje a otisky prstů ( viz. str. 51, odst. 157). Většina států Jižní Ameriky také přijala 
imigrační zákony a zákony o cestovních dokladech a dále zavedla postupy pro zjištění skutečné totožnosti 
osoby před vydáním dokladů totožnosti a cestovních dokladů (viz. str. 55, odst. 167). 
101 Computer Security Incident Response Teams (CSIRTs), více viz rezoluce OAS Doc. AG / RES. 2004 
(XXXIV-O/04), The Comprehensive Inter-American strategy to combat threats to cybersecurity: a 
multidimensional and multidisciplinary approach to creating a culture of cybersecurity, přijatá 8. června 
2004. 
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problémy ohrožující spolehlivý provoz informačních a komunikačních infrastruktur a 

v případě kybernetického útoku poskytovat rychlé a efektivní technické poradenství a 

podporu. Sekretariát CICTE má pro členské státy OAS zajišťovat technickou pomoc a 

prostřednictvím školení, koordinace aktivit a sdílení informací podporovat rozvoj 

národních strategií v oblasti kybernetické bezpečnosti. Nejnovějším počinem v této 

oblasti je Deklarace přijatá CICTE v březnu 2012, která mimo jiné zdůrazňuje „význam 

posílení bezpečnosti a odolnosti rozhodujících informačních a komunikačních 

technologií (ICT) proti internetovým hrozbám, se zvláštním zaměřením na důležité 

vládní instituce, stejně jako na odvětví, která jsou podstatná pro národní bezpečnost, 

včetně energetických, finančních, dopravních a telekomunikačních systémů“. 102 Také 

druhý podprogram zaměřující se na bezpečnost v oblasti cestovního ruchu je důležitou 

součástí protiteroristických aktivit v rámci CICTE. Vysoká koncentrace lidí v  

rekreačních zařízeních nabízí širokou škálu bezpečnostních hrozeb. Za účelem posílení 

bezpečnosti v oblasti cestovního ruchu pořádá CICTE specializovaná bezpečnostní 

školení.  

Program mezinárodní spolupráce a partnerství má podporovat koordinaci 

protiteroristických politik a programů prostřednictvím rozvoje spolupráce 

s mezinárodními a regionálními organizacemi, stejně jako s bezpečnostními a 

technickými agenturami jednotlivých zemí.103  

Z výše uvedeného vidíme, že CICTE se angažuje v široké škále 

protiteroristických aktivit, ve kterých pomáhá koordinovat úsilí členských států při 

prevenci, potírání a eliminaci terorismu. Na svých každoročních řádných zasedáních se 

věnuje aktuálním otázkám na poli protiteroristického boje a přijímá deklarace, kterými 

upozorňuje na nejdůležitější problémy v rámci vzájemné spolupráce. Jak již bylo 

zmíněno, zatím poslední deklarace CICTE se věnovala otázce kybernetické bezpečnosti, 

v deklaraci z roku 2011 státy vyjádřily své odhodlání nadále posilovat svou spolupráci 

v rámci CICTE, deklarace z roku 2010 se zabývala lepší propojeností veřejného a 

                                                 
102 OAS Doc. OEA/Ser.L/X.2.12, CICTE/DEC.1/12 rev. 1, Declaration Strengthening cyber-security in 
the America, schválená na dvanáctém řádném zasedání CICTE  7. dubna 2012. 
103 Sekretariát CICTE podporuje spolupráci s mnoha mezinárodními partnery mezi nimi např. OSN či 
Interpol, regionálními organizacemi APEC, OBSE, Rada Evropy a se sub-regionálními organizacemi 
CARICOM, SICA. 
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soukromého sektoru v boji proti terorismu, zatímco v roce 2009 se CICTE zaměřil na 

posilování hraničních kontrol a mezinárodní spolupráci v boji proti terorismu. 

Ačkoliv CICTE je jistě hlavním orgánem v rámci OAS zabývajícím se hrozbami 

terorismu, mnohé rezoluce byly v posledních deseti letech přijaty i Valným 

shromážděním. Valné shromáždění v nich vyjadřuje podporu CICTE, zabývá se otázkou 

ochrany lidských práv či, jak již bylo zmíněno výše, určuje strategie pro společný 

postup v rámci kybernetické bezpečnosti. Za další aktéry v oblasti protiteroristických 

aktivit v rámci OAS lze také považovat Meziamerickou komisi pro lidská práva či 

Meziamerický soud pro lidská práva (viz kapitola 4). 

  

3.2.  Rada Evropy 

 

3.2.1. Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu 

 

Přijetím Protokolu k Evropské úmluvě se vývoj na půdě Rady Evropy nezastavil. 

Již v průběhu přípravy Protokolu Skupinou GMT byla nadnesena otázka vypracování 

nové komplexní úmluvy o terorismu v rámci Rady Evropy. Nicméně Skupina GMT 

žádné formální stanovisko k této otázce nezaujala, neboť se domnívala, že tato 

problematika jde nad rámec jejích pravomocí. Téma nové úmluvy bylo znovu otevřeno 

Parlamentním shromážděním ve Stanovisku č. 242 (2003), kde vyjádřilo přesvědčení, 

že by byl vhodný čas „zvážit možnost vypracování komplexní úmluvy Rady Evropy o 

terorismu, s přihlédnutím k činnosti vyvíjené OSN“. V lednu 2004 pak Parlamentní 

shromáždění přijalo Doporučení 1644 (2004) Terorismus: hrozba demokracii, ve kterém 

vyzvalo Výbor ministrů, aby „bez prodlení začal pracovat na vytvoření komplexní 

úmluvy Rady Evropy o terorismu“. Vypracování návrhu bylo svěřeno Výboru expertů 

na terorismus (dále jen „CODEXTER “),104 který během šesti setkání (od července 

                                                 
104 The Committee of Experts on Terrorism (CODEXTER) je mezivládní výbor expertů Rady Evropy, 
který v roce 2003 nahradil Skupinu GMT. Na 25. konferenci evropských ministrů spravedlnosti (Sofia, 9. 
a 10. říjen 2003) vyzvali ministři CODEXTER, aby pro Výbor ministrů vypracoval stanovisko s otázkou, 
zda by nová komplexní úmluva Rady Evropy týkající se boje s terorismem, mohla být přínosem pro 
mezinárodní boj s tímto fenoménem. V návaznosti na tuto žádost CODEXTER na svém prvním zasedání 
ve Štrasburku 27. - 30. října 2003 rozhodl o vypracování nezávislé odborné zprávy o možných mezerách 
v mezinárodních právních nástrojích proti terorismu. Obecným závěrem této zprávy bylo, že komplexní 
úmluva Rady Evropy by poskytla značnou přidanou hodnotu s ohledem na stávající evropské a 
univerzální nástroje významné pro boj s terorismem. Na tomto prvním zasedání byla také vytvořena 
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2004 do února 2005) vypracoval návrh Úmluvy o prevenci terorismu. Finální text byl 

nakonec přijat jako Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu (dále jen „Úmluva o 

prevenci terorismu“) 16. května 2005 na summitu Rady Evropy ve Varšavě. 

Rada Evropy přijala Úmluvu o prevenci terorismu s cílem zvýšit účinnost 

stávajících mezinárodních dokumentů v boji proti terorismu, a to především tím, že 

prohlašuje za trestné nové skutkové podstaty, které mohou vést ke spáchání 

teroristických trestných činů.105 Smluvní strany se zavazují kriminalizovat veřejné 

podněcování ke spáchání teroristického činu, nábor a výcvik pro terorismus, aniž by pro 

trestnost těchto činů bylo nutné, aby byl teroristický trestný čin skutečně spáchán (čl. 5 

až 8). Za trestnou je považována i účast, organizování a pomoc ke spáchání těchto činů 

(čl. 9), dále je připuštěna i odpovědnost právnických osob (čl. 10). Pro všechny tyto 

trestné činy jsou smluvní strany dle článku 11 povinny stanovit „účinné, přiměřené a 

odstrašující tresty“. Nicméně, při provádění a uplatňování kriminalizace musí být 

respektovány „lidsko-právní závazky, zejména právo na svobodu projevu, svobodu 

sdružování a svobodu náboženského vyznání“, jak jsou stanoveny v Úmluvě o ochraně 

lidských práv a základních svobod (z roku 1950), Mezinárodním paktu o občanských a 

politických právech (1966) a vyplývající z dalších závazků podle mezinárodního práva 

(čl. 12, odst. 1). Navíc tato kriminalizace musí být v souladu s principem 

proporcionality a měla by být vyloučena jakákoliv forma diskriminačního nebo 

rasistického zacházení (čl. 12, odst. 2).  

Dalším přínosem dokumentu je posílení spolupráce, a to jak v rámci národních 

preventivních politik (čl. 3), tak i v mezinárodním měřítku. V článku 3 se každá smluvní 

strana zavazuje přijmout opatření nezbytná pro rozvoj spolupráce mezi vnitrostátními 

orgány zejména při výměně informací, zlepšení fyzické ochrany osob a zařízení i 

školení a koordinačních plánů pro nouzové stavy. Co se týče mezinárodní spolupráce, 

dokument přináší závazek smluvních stran spolupracovat v oblasti prevence (čl. 4) a 

                                                                                                                                               
pracovní skupina CODEXTER – Apologie, která se měla zabývat mezerami v mezinárodním právu i 
vnitrostátním právu členských států v oblasti, která se týká trestných činů obhajoby terorismu (apologie 
du terrorsime) a podněcování k terorismu (incitement to terrorism). Pracovní skupina vytvořila předběžný 
návrh ustanovení týkajících se veřejného podněcování ke spáchání teroristických činů. Tato opatření byla 
následně použita v textu Úmluvy Rady Evropy o prevenci terorismu. Více viz Explanatory Report to The 
Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism. Dostupná na: 
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/196.htm (navštiveno 15. 9. 2012). 
105 Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu opět sama nedefinuje pojem teroristický trestný čin, nýbrž 
v čl. 1 odkazuje na definice obsažené v mnohostranných úmluvách  OSN uvedených v Příloze. 
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v trestních věcech (čl. 17) a modifikuje stávající smlouvy o vydávání tím, že do nich 

zahrnuje trestné činy uvedené v článcích 5 až 7 a článku 9 Úmluvy o prevenci terorismu 

(čl. 19).  

Důležitou součástí Úmluvy o prevenci terorismu je také ochrana lidských práv. 

Kromě výše zmíněného čl. 12 Úmluva o prevenci terorismu obsahuje i ustanovení 

známá již z Protokolu, a to tzv. rozšířenou francouzskou klauzuli (čl. 21) a klauzuli o 

vyloučení politické povahy trestného činu (čl. 20), ke které stejně jako v Protokolu 

připouští výhrady. V tomto ohledu tedy Úmluva o prevenci terorismu žádný posun 

nepřináší. Naopak novinkou je zařazení ustanovení o ochraně a odškodnění obětí 

terorismu (čl. 13) a ustanovení týkající se závazku přijmout opatření k založení 

jurisdikce nad trestnými činy, na něž se Úmluva o prevenci terorismu vztahuje (čl. 14). 

Úmluva o prevenci terorismu dále obsahuje ustanovení, která se podobají těm 

v Protokolu: princip aut dedere aut judicare (čl. 18), možnost změn Úmluvy o prevenci 

terorismu a doplnění seznamu úmluv v Příloze pouhým rozhodnutím Výboru ministrů 

(čl. 27 a 28) či řešení sporů (čl. 29). 

Hlavním kladem Úmluvy o prevenci terorismu oproti Protokolu je, že již nyní je 

platným mezinárodním instrumentem s 29. ratifikacemi106 a může tedy skutečně přispět 

k zlepšení spolupráce mezi členskými státy Rady Evropy i mimo ni. Naopak mezi 

nejkontroverznější části patří především definice veřejného podněcování ke spáchání 

teroristického činu, a to z důvodu možného rozporu s lidskými právy, zejména pak 

s právem na svobodu projevu. Dokument totiž definuje i „nepřímé“ podněcování 

k teroristickému činu, aniž by meze této koncepce přesně definoval. Některé ze států tak 

při údajném plnění závazků vyplývajících z této úmluvy zašly dále, než by obecně 

umožňovaly základní principy k ochraně lidských práv.107  

 

                                                 
106 Úmluva o prevenci terorismu vstoupila v platnost dne 1. června 2007 po ratifikaci 6 signatáři, z nichž 
nejméně 4 museli být členskými státy Rady Evropy. Úmluva je kromě států Rady Evropy otevřena 
k podpisu i členským státům Evropské unie a třetím státům, jež se podílely na jejím vypracování. Výbor 
ministrů však může přizvat k přistoupení kterýkoliv třetí stát, aniž by se podílel na vypracování úmluvy, 
získá-li jednomyslný souhlas všech smluvních stran Úmluvy o prevenci terorismu.  
107 Viz např. Terrorism Act 2006 přijatý Velkou Británií. Blíže k možnému rozporu s lidskými právy viz 
Třetí zpráva Smíšeného výboru pro lidská práva. Dostupná na: 
http://www.publications.parliament.uk/pa/jt200506/jtselect/jtrights/75/7505.htm#a6 (navštíveno 
03.11.2012). 
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3.2.2. Úmluva Rady Evropy o praní, vyhledávání, zadržování a 

konfiskaci výnosů z trestné činnosti a o financování terorismu 

 

Dalším dokumentem Rady Evropy na poli mezinárodní spolupráce v boji proti 

terorismu je Úmluva Rady Evropy o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů 

z trestné činnosti a o financování terorismu (dále jen „Úmluva o financování 

terorismu“), která byla stejně jako Úmluva o prevenci terorismu otevřena k podpisu 

v květnu 2005 na summitu hlav států a vlád ve Varšavě. V platnost vstoupila v květnu 

2008 a doplňuje problematiku zahrnutou v Úmluvě o praní, vyhledávání, zadržování a 

konfiskaci výnosů z trestně činnosti z roku 1990,108 kterou přizpůsobuje novým 

podmínkám a formám praní špinavých peněz a zároveň odráží skutečnost, že terorismus 

může být financován nejen prostřednictvím ilegálních aktivit, ale i prostřednictvím 

legálních činností jako jsou charitativní sbírky či legitimní obchodní činnost.109  

Úmluvu o financování terorismu tvoří preambule, šest kapitol a příloha, která 

obsahuje kategorie predikativních trestných činů, tedy trestných činů, v důsledku nichž 

vznikly výnosy, jež se mohou stát předmětem legalizace a jejichž úmyslná přeměna 

nebo převod za účelem zatajení jejich nezákonného původu či další podobná jednání 

mají být smluvními státy zaneseny do vnitrostátního práva jako trestná činnost (čl. 9). 

Ustanovení týkající se terorismu najdeme v kapitole druhé, kde článek 2 upravuje 

použití úmluvy, jmenovitě ustanovení obsažených v kapitolách III, IV a V, na otázky 

financování terorismu. Smluvní státy se zavazují přijmout legislativní opatření, která 

zajistí, že budou schopny „vyhledávat, sledovat, identifikovat, zmrazit, zabavit a 

konfiskovat majetek z legálních i nelegálních zdrojů, užitý nebo jakkoliv určený k užití 

zcela nebo zčásti pro financování terorismu“ a zajistit za tímto účelem spolupráci v co 

nejširším rozsahu.  

                                                 
108 Původně neměla vzniknout nová úmluva, nýbrž pouze dodatečný protokol k úmluvě z roku 1990.  Na 
svém 52. zasedání v červnu 2003 pověřil Evropský výbor pro trestní problematiku skupinu odborníků, 
aby úmluvu z roku 1990 aktualizovala a doplnila. Následně byl rozšířen její mandát za účelem navržení 
opatření proti financování terorismu v souladu s mezinárodními předpisy platnými v této oblasti a také za 
účelem navržení preventivních opatření. Tyto rozsáhlé změny vedly nakonec k sepsání nové úmluvy a ne 
k pouhému vypracování protokolu. 
109 Více viz Explanatory report to Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and 
Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism. Dostupná na: 
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/198.htm (navštiveno 15. 9. 2012). 
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Kapitoly III, IV a V pak pojednávají o opatřeních, jež je třeba přijmout na 

národní úrovni (kapitola III), na poli mezinárodní spolupráce (kapitola IV) a také 

v rámci spolupráce mezi Finančními zpravodajskými jednotkami (FIUs), jimiž mají být 

národní agentury zodpovědně za přijímání, analyzování, předávání a výměnu informací 

týkajících se praní špinavých peněz a financování terorismu (kapitola V). 

V jednotlivých kapitolách Úmluva o financování terorismu upravuje opatření 

umožňující efektivní sledování pohybu majetku, zmrazování finančních prostředků, 

rychlý přistup k informacím, týkajícím se bankovních transakcí a majetku zločineckých 

organizací a mnohá další opatření jak preventivního tak represivního charakteru. 

Úmluva o financování terorismu je tedy první mezinárodní smlouva, která kromě 

kontroly praní špinavých peněz a financování terorismu obsahuje i mnohá preventivní 

opatření. 

 

3.2.3. Další oblasti zájmu na poli protiteroristického boje 

 

Úsilí Rady Evropy na poli protiteroristických aktivit nepředstavuje pouze přijetí 

dvou nových úmluv. Stávající systém protiteroristických opatření tvoří celá řada 

směrnic, nejrůznějších doporučení a rezolucí, které byly přijaty orgány Rady Evropy a 

které se zabývají nejrůznějšími tématy. Hlavním koordinátorem aktivit Rady Evropy 

v boji proti terorismu je CODEXTER. Je zodpovědný za monitorování podpisů a 

ratifikací smluv popsaných výše a podporuje jejich vstup v platnost. Mezi další oblasti, 

jimiž se zabývá či zabýval, patří: 

- téma trestných činů obhajoby terorismu (apologie du terrorsime) a podněcování k 

terorismu (incitement to terrorism), 

- kybernetický terorismus,  

- financování terorismu, 

- mezinárodní spolupráce,  

- otázky dokladů totožnosti, které vznikají v souvislosti s terorismem,  

- ochrana, podpora a odškodnění obětí teroristických činů,  

- ochrana svědků a osob spolupracujících s justicí, 

- zvláštní vyšetřovací techniky, 

- posouzení účinnosti vnitrostátních soudních systémů v jejich reakce na terorismus,  
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- podpora modernizace právních předpisů členských států a institucionální oblasti 

boje proti terorismu.110 

Co se týče trestných činů obhajoby terorismu a podněcování k němu, jak již bylo 

výše popsáno, touto otázkou se zabývala zvláštní pracovní skupina CODEXTER-

Apologie, která mimo jiné zdůraznila, že je třeba nalézt vhodnou rovnováhu mezi 

svobodou projevu111 a nutností zabránit terorismu. V tomto ohledu zdůraznila potřebu 

analyzovat potenciální riziko omezení základních svobod, a to na základě zkušeností 

států a s ohledem na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva týkající se 

především svobody projevu dle článku 10 Evropské úmluvy o lidských právech. Na 

základě závěrů této skupiny Rada Evropy zařadila danou otázku do článku 5 Úmluvy o 

prevenci terorismu.112  

Kyberterorismus a využívání internetu pro teroristické účely je jednou 

z prioritních oblastí v rámci protiteroristického boje Rady Evropy od roku 2006. 

Výsledky své práce v této oblasti shrnul CODEXTER v publikaci Kyberterorismus - 

Používání internetu k teroristickým účelům (2008), ve které mapuje situaci v členských 

státech a analyzuje stávající právní nástroje pro boj s touto formou trestně činnosti. 

Důležitými právními dokumenty na tomto poli jsou také Úmluva Rady Evropy o 

kyberkriminalitě (2001)113 a Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu (2005).114 

Boj Rady Evropy proti financování terorismu byl již částečně popsán výše 

v rámci kapitoly týkající se Úmluvy Rady Evropy o praní, vyhledávání, zadržování a 

konfiskaci výnosů z trestné činnosti a o financování terorismu. Další aktivity v této 

oblasti jsou vyvíjeny zvláště v rámci Výboru expertů pro hodnocení opatření proti praní 

                                                 
110Leaflet on Council of Europe activities against terrorism. Dostupný na: 
http://www.coe.int/t/dlapil/codexter/Source/leaflet/leaflet_terrorism_en.pdf (navštiveno 15. 9. 2012). 
111 Otázkou svobody projevu v kontextu protiteroristického boje se zabýval i Výbor ministrů a v roce 
2005 vydal deklaraci, v níž připomněl členským státům, že“ v jejich boji proti terorismu musí státy dbát 
na to, aby nepřijaly opatření, která jsou v rozporu s lidskými právy a základními svobodami, včetně 
svobody projevu, která je jedním z hlavních pilířů demokratické společnosti“. Declaration on freedom of 
expression and information in the media in the context of the fight against terrorism, přijatá Výborem 
ministrů dne 2. března 2005. 
112 V roce 2004 vyšla na dané téma též kniha Apologie du terorisme and Incitement to terrorism. 
113 Úmluva o kyberkriminalitě předpokládá pravidelné konzultace smluvních stran, které se scházejí 
alespoň jednou za rok jako Výbor  Rady Evropy pro kyberkriminalitu (T-CY). 
114Více viz webové stránky Rady Evropy ohledně kyberkriminality, dostupné na: 
http://www.coe.int/t/DGHL/cooperation/economiccrime/cybercrime/default_en.asp (navštiveno 15. 9. 
2012). Dále databáze příspěvků členských států obsahující informace poskytnuté národními delegacemi 
viz Database on Cyberterrorism – the use of the Internet for terrorist purposes. Dostupná na: 
http://www.coe.int/t/dlapil/codexter/cyberterrorism_db.asp (navštiveno 15. 9. 2012). 
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špinavých peněz a financování terorismu tzv. MONEYVAL (dříve PC-R-EV), který byl 

založen v roce 1997 a jehož členy jsou ty členské státy Rady Evropy, které nejsou členy 

FATF.115 MONEYVAL organizuje tzv. vzájemná hodnocení členských zemí, která 

spočívají v hodnocení systému boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu 

ve vybrané zemi, a zajišťuje soulad s příslušnými mezinárodními standardy v této 

oblasti.116 V roce 2011 přijal MONEYVAL nový statut a stal se nezávislým 

monitorovacím orgánem v rámci Rady Evropy, jenž je přímo odpovědný Výboru 

ministrů. 

Mezinárodní spolupráce v oblasti vzájemné pomoci, sběru důkazů a výslechu 

svědků byla jednou z priorit již během jednáni o Úmluvě o prevenci terorismu. Nyní se 

CODEXTER snaží o zvýšení efektivity mezinárodní spolupráce, a to s využitím 

stávajících struktur vytvořených např. v rámci Interpolu či stanovených smluvním 

rámcem Úmluvy o kyberkriminalitě. V lednu 2007 přijal Výbor ministrů Doporučení 

Rec (2007), ve kterém zdůrazňuje, že posílení spolupráce členských států Rady Evropy 

s Interpolem117 by bylo přínosem v oblasti boje proti terorismu a doporučuje, aby „vlády 

členských zemí využily, v souladu s vnitrostátními předpisy, nástroje, které nabízí 

Interpol v boji proti terorismu, a sice globální policejní komunikační systém I-24/7, 

příslušné databáze a real-time operační podporu pro policejní služby“. 118 

S mezinárodní spoluprací úzce souvisí i problematika dokladů totožnosti. Za 

účelem identifikace právních a praktických problémů v oblasti dokladů totožnosti v 

souvislosti s bojem proti terorismu ustanovil Výbor ministrů několik skupin 

                                                 
115 FATF (Finančí akční výbor proti praní peněz) je mezivládní skupina založená v roce 1989 z iniciativy 
zemí G7, která se v celosvětovém měřítku zasluhuje o koordinaci a prosazování mezinárodních a 
národních pravidel a politik boje proti praní peněz a proti financování terorismu. 
116 Experti z pěti zemí navštíví během jednoho pracovního týdne veškeré státní orgány a instituce, 
podílející se na boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a vybrané subjekty, které  mají povinnost 
hlásit podezřelé transakce finanční zpravodajské jednotce. Česká republika má za sebou již tři kola 
takového hodnocení. První proběhlo na jaře roku 1998, druhé kolo na podzim roku 2001 a třetí na jaře 
roku 2005. Viz webové stránky Ministerstva financí ČR, Mezinárodní spolupráce - Boj proti praní peněz 
a financování terorismu. Dostupné na:   
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/eu_mezinarodnivztahy_bojprotipranipenez.html (navštiveno 
15. 9. 2012). 
117 Informace o Interpolu jsou dostupné na: http://www.interpol.org .Blíže o aktivitách Interpolu na poli 
boje s terorismem na: http://www.interpol.org/Public/Terrorism/default.asp (navštiveno 15. 9. 2012).  
118 Recommendation CM/Rec(2007)1 of the Committee of Ministers to member states regarding co-
operation against terrorism between the Council of Europe and its member states, and the International 
Criminal Police Organisation (ICPO-Interpol), přijata 18. ledna 2007. 
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odborníků.119 Na základě jejich práce přijal Výbor ministrů dne 30. března 2005 

Doporučení Rec (2005) 7120 a Důvodovou zprávu121 týkající se dokladů totožnosti a 

cestovních dokladů a boje proti terorismu. V něm doporučuje členským státům, aby se 

při tvorbě vnitrostátních zákonů a v rámci praxe týkající se dokladů totožnosti a 

cestovních dokladů řídily zásadami, které Doporučení vyjmenovává v příloze a které se 

týkají bezpečnosti dokladů totožnosti a cestovních dokladů, ověřování totožnosti osob, 

vedení matriky, vydávání rodných listů a mezinárodní spolupráce.  

Dalším z témat, které se stalo prioritou zejména po teroristických útocích v New 

Yorku (2001), Madridu (2004) a Londýně (2005), je podpora a pomoc obětem 

terorismu. 

Ustanovení zabývající se ochranou a pomocí obětem terorismu obsahuje i výše zmíněná 

Úmluva o prevenci terorismu. V roce 2005 přijal Výbor ministrů Směrnice o ochraně 

obětí teroristických činů (viz kapitola 3).122 Mezi další dokumenty zabývajícími se 

ochranou obětí teroristických činů můžeme zařadit i Doporučení Rec (2006) 8 o pomoci 

obětem trestné činnosti,123 které v roce 2006 přijal Výbor ministrů a které rovněž 

obsahuje ustanovení týkající se obětí terorismu.124 

                                                 
119 Nejprve v září 2002 přijal Výbor ministrů konkrétní zadání pro Skupinu odborníků na doklady 
totožnosti a terorismus (CJ-S-ID), která pod vedením Evropského výboru pro právní spolupráci (CDCJ) 
přijala zprávu týkající se problémů v oblasti dokladů totožnosti v souvislosti s bojem proti terorismu. S 
ohledem na tuto zprávu Výbor ministrů ustanovil novou Skupinu odborníků na identitu a terorismus (CJ-
S-IT) s úkolem připravit opatření, které by mohla být zahrnuta do mezinárodního nástroje, který by 
přispěl k zlepšení situace v dané oblasti. CJ-S-IT uspořádala dvě setkání a přijala závěrečnou zprávu o 
činnosti, včetně doporučení k přijetí ustanovení týkající se zejména identifikačních dokumentů a 
identifikace fyzických osob. Na základě těchto závěrečných zpráv schválil Výbor ministrů mandát pro 
Skupinu specialistů na doklady totožnosti a terorismus (TER-S-IT) a tato skupina připravila návrh 
doporučení Výboru ministrů, které bylo přijato dne 30. března 2005. 
120 Recommendation Rec(2005)7 of the Committee of Ministers to member states concerning identity and 
travel documents and the fight against terrorism, přijato 30. března 2005. Dostupné na: 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=841057&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55
&BackColorLogged=FFAC75 (navštiveno 15. 9. 2012). 
121 Explanatory Memorandum to recommendation Rec(2005)7. Dostupná na: 
http://www.coe.int/t/dlapil/codexter/Source/Rec%20_2005_%207%20E%20Explanatory%20memorandu
m.pdf (navštiveno 15. 9. 2012). 
122 Guidelines on the Protection of Victims of Terrorist Acts (2005), přijaté Výborem ministrů 2. března 
2005. Dostupné na: http://www.coe.int/t/dlapil/codexter/Source/CM_Guidelines_Victims_2005_EN.pdf 
(navštiveno 15. 9. 2012). 
123 Recommendation Rec(2006)8 of the Committee of Ministers to member states on assistance to crime 
victims, přijato 14. června 2006. Dostupné na:  
http://www.coe.int/t/dlapil/codexter/Source/CM_Recommendation_2006_8_EN.pdf (navštiveno 15. 9. 
2012). 
124 V Doporučení Výbor ministrů např. vyzývá členské státy Rady Evropy, aby podporovaly zřizování 
specializovaných center pro oběti trestných činů včetně terorismu a v případě pojišťovacích politik 
nevylučovaly náhradu škody způsobenou teroristickými činy. 
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 Ochrana svědků a osob spolupracujících s justicí ve vztahu k teroristickým 

činům je dalším z témat, které Skupina GMT označila za jednu z priorit pro další 

činnost Rady Evropy. Během let 2003 až 2005 se tématem zabýval Výbor expertů na 

ochranu svědků a spolupracujících osob (PC-PW) a výsledkem jeho práce byl návrh 

doporučení o ochraně svědků a osob spolupracujících s justicí, který byl přijat Výborem 

ministrů dne 20. dubna 2005.125 Doporučení obsahuje principy a opatření, jimiž se mají 

členské státy řídit při formulování vnitrostátních předpisů trestněprávní povahy. 

Za účelem boje proti terorismu musí orgány činné v trestním řízení používat 

zvláštní vyšetřovací postupy, které umožňují, aby trestný čin byl rychle detekován a 

stíhán s dostatečnou účinností. Protože však existuje riziko, že by mohly porušovat 

práva jednotlivce, musí zvláštní vyšetřovací techniky podléhat kontrole. I ohledně 

zvláštních vyšetřovacích technik tak přijal Výbor ministrů doporučení,126 v němž 

stanoví obecné zásady a podmínky použití zvláštních vyšetřovacích technik na 

vnitrostátní i mezinárodní úrovni.  

 V rámci posouzení účinnosti vnitrostátních soudních systémů v jejich reakci na 

terorismus vypracovala Evropská komise pro efektivitu justice (CEPEJ)127 hodnotící 

zprávu, která se snaží „nastínit hlavní rysy protiteroristických opatření v Evropě, ukázat 

obecné evropské trendy různých právních a soudních reakcí na terorismus a formulovat 

připomínky o pozitivních a negativních aspektech těchto trendů“ 128 a v návaznosti na to 

formulovala návrhy opatření, která by měla být přijata na vnitrostátní a mezinárodní 

úrovni.  

Mezi současné priority výboru CODEXTER náleží především příprava a 

aktualizace profilů jednotlivých členských zemí v oblasti právních a institucionálních 

kapacit pro boj s terorismem a identifikace mezer v mezinárodním právu v otázkách 

boje proti terorismu s cílem navrhnout způsoby a prostředky k jejich zaplnění. 

                                                 
125 Recommendation Rec(2005)9 of the Committee of Ministers to member states on the protection of 
witnesses and collaborators of justice, přijato 20. dubna 2005.  
126 Recommendation Rec(2005)10 of the Committee of Ministers to member states on “special 
investigation techniques” in relation to serious crimes including acts of terrorism, přijato 20. dubna 2005.  
127 Evropská komise pro efektivnost soudnictví (CEPEJ) byla založena dne 18. září 2002. Jejím hlavním 
cílem je „a) zlepšit účinnost a fungování soudních systému členských států, s cílem zajistit, aby každý 
v jejich jurisdikci mohl účinně uplatnit svá zákonná práva, a tím zvýšit důvěru občanů v soudnictví a b) 
umožnit lepší provádění mezinárodních právních instrumentů Rady Evropy, které se týkají účinnosti a 
spravedlnosti justice“, článek 1Statutu CEPEJ přijatého Rezolucí Res(2002)12. 
128 Evaluation Report on the efficiency of the national judicial systems in their responses to terrorism, 
přijata 10. června 2004, odst. 2. 
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3.3.  Srovnání 
 

Z nastíněného rozboru nejaktuálnějších aktivit OAS a Rady Evropy v oblasti 

boje s terorismem je patrné, že obě organizace rozšířily svou agendu o nespočet nových 

témat, která s terorismem souvisejí. Jak dokládají nejnovější mezinárodní úmluvy 

přijaté v rámci obou organizací, vedle represivních opatření trestního charakteru je čím 

dál větší důraz kladen i na opatření preventivní povahy. V souvislosti s tím obě 

organizace zařadily boj proti financování terorismu mezi jednu z priorit a do právně 

závazných mezinárodních instrumentů (OAS do článků 7,8 Meziamerické úmluvy o 

terorismu, Rada Evropy v rámci samostatné úmluvy viz výše) zařadily opatření 

umožňující rychlý přístup k informacím o majetku zločineckých organizací. 

Prostřednictvím lepší kontroly financování těchto skupin by měly být v důsledku 

schopny lépe zabránit možným teroristickým hrozbám. 

V zájmu lepší koordinace jednotlivých aktivit na poli boje s terorismem 

vytvořily obě organizace v rámci své organizační struktury zvláštní výbory. Jak CICTE 

v rámci OAS, tak CODEXTER Rady Evropy aktivně rozvíjejí a usměrňují jednotlivé 

programy a aktivity, usnadňují komunikaci a sdílení informací mezi členskými státy, 

vytvářejí strategie jako odpověď na nové hrozby a vyvíjejí mnoho dalších činností 

s cílem posílit schopnost samotných organizací i jejich členských států reagovat na 

teroristické hrozby.  

Dalším společným rysem OAS a Rady Evropy je snaha o vytvoření a posílení 

partnerství s dalšími mezinárodními, regionálními a sub-regionálními organizacemi. 

V zájmu efektivnější spolupráce v oblasti prevence i represe terorismu dále obě 

organizace vytvářejí nové sítě, které se skládají z řady kontaktních míst významných 

pro zlepšení komunikace a spolupráce mezi vládami členských států. 

Důkazem sbližování agend obou organizací je vzájemná spolupráce v některých 

oblastech boje s terorismem. V roce 2011 OAS a Rada Evropy ve spolupráci se 

španělskou vládou uspořádaly mezinárodní konferenci týkající se obětí terorismu,129 

v témže roce se také účastnily speciální schůze regionálních a subregionálních 
                                                 

129 International Conference on Victims of Terrorism. Spoluorganizována OAS a Radou Evropy, 16 – 17 
června 2011, San Sebastian, Španělsko. 
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organizací pořádané Protiteroristickým výborem OSN ve Štrasburku, kde byla řešena 

problematika předcházení terorismu.130 

 

4. Ochrana lidských práv v rámci boje s terorismem 

 

Ochrana lidských práv je jeden ze základních cílů obou organizací. Jedním 

z problémů, který boj s terorismem přináší, je fakt, že státy za účelem zjištění 

potřebných informací vedoucích k odhalení teroristických činů a jejich pachatelů 

mnohdy v rámci vyšetřování uplatňují a tolerují metody, které lidská práva omezují a 

porušují. Najít rovnováhu mezi opatřeními, která by umožňovala účinně teroristickým 

činům předcházet a trestat je a zároveň by nepřiměřeně nezasahovala do základních 

lidských práv, je jednou z otázek, kterou se zabývá celá řada instrumentů jednotlivých 

orgánů OAS i Rady Evropy. I v boji proti terorismu musí být totiž respektována 

základní práva osob, které jsou z terorismu podezřelé. Tato kapitola tedy přiblíží snahy 

obou organizací a jejich orgánů nalézt rovnováhu mezi národní bezpečností a ochranou 

základních svobod v rámci jejich boje s terorismem. 

 

4.1.  Organizace amerických států 

 

Meziamerický systém ochrany lidských práv tvoří především dva orgány: 

Meziamerická komise pro lidská práva (dále jen „Komise pro LP“)a Meziamerický 

soud pro lidská práva (dále jen „Meziamerický soud“). Komise pro LP plní kontrolní 

funkci prostřednictvím prohlídek in loco a národních zpráv, které popisují celkovou 

situaci lidských práv v členských státech. Komise pro LP přijímá také individuální 

stížnosti na porušování lidských práv (mnohdy právě v souvislosti s protiteroristickými 

opatřeními), a určí-li odpovědnost státu, předloží věc Meziamerickému soudu. Na 

ochranu lidských práv v rámci protiteroristického boje dohlíží i politické orgány OAS – 

Stálá rada a Valné shromáždění. 

                                                 
130 Special meeting of the Counter-Terrorism Committee with International, Regional and Subregional 
Organizations: Prevention of Terrorism, 19 – 21 dubna 2011, Štrasburk, Francie. Viz 
http://www.un.org/en/sc/ctc/specialmeetings/2011/docs.html (navštíveno 12. 9. 2012). 
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4.1.1. Rezoluce Valného shromáždění 

 

Jedním z orgánů, který se v rámci OAS ochranou lidských práv a základních 

svobod v boji proti terorismu zabýval a zabývá, je Valné shromáždění. Během 

posledních deseti let přijalo Valné shromáždění v této věci řadu rezolucí. V první z nich, 

Rezoluci AG / RES. 1906 (XXXII-O/02) Lidská práva a terorismus, která byla přijata 

v červnu 2002, zdůraznilo, že „boj proti terorismu musí být veden za plného 

respektování právního státu, lidských práv a demokratických institucí za účelem 

zachování právního státu, svobody a demokratických hodnot na polokouli“ a zároveň 

vyzval Komisi pro LP, aby v průběhu roku 2002 předložila Stálé radě zprávu týkající se 

terorismu a lidských práv.  

V rezoluci z roku 2003 dalo Stálé radě mimo jiné pokyn, aby svolala „schůzi 

vládních expertů, za účelem výměny osvědčených postupů a zkušeností z jednotlivých 

států o opatřeních proti terorismu z hlediska lidských práv v souladu s mezinárodními 

závazky těchto států, a předala Výboru proti terorismu zprávu ze schůze“.131 Tato 

schůze se následně uskutečnila v únoru 2004. Práce byla rozdělena do pěti panelů, 

jednoho úvodního a čtyř tematických. Odborníci v nich diskutovali o judikatuře, 

legislativních a administrativních protiteroristických opatřeních týkajících se 

dodržování závazků mezinárodních lidských práv v opatřeních přijatých jednotlivými 

státy za účelem předcházení, potírání a odstranění terorismu.132 

Rezoluce z roku 2004133 a znovu i rezoluce z roku 2005134 vyzývá Komisi pro 

LP, aby s podporou CICTE pro členské vypracovaly doporučení na ochranu lidských 

práv v boji proti terorismu, a to na základě článku 15 Úmluvy proti terorismu a dalších 

příslušných mezinárodních a regionálních nástrojů. V reakci na tyto žádosti vypracovala 

Komise pro LP Doporučení na ochranu lidských práv ze strany členských států OAS 

v boji proti terorismu (dále jen „Doporučení Komise pro LP“). Tato Doporučení 

                                                 
131 OAS Doc. AG/RES. 1931 (XXXIII-O/03), Ochrana lidských práv a základních svobod v boji proti 
terorismu, přijata 10. června 2003. 
132 Více viz OAS Doc. CP/CAJP-2140/04, Informe de la Reunión de Expertos Gubernamentales sobre las 
mejores prácticas y experiencias nacionales en la adopción de medidas contra el terrorismo, bajo la 
perspectiva de los derechos humanos, 12. – 13. února 2004. 
133 OAS Doc. AG / RES. 2035 (XXXIV-O/04), přijata dne 8. června 2004, odst. 6. 
134 OAS Doc. AG / RES. 2143 (XXXV-O/05), přijata dne 7. června 2005, odst. 5. 
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Komise pro LP posilují a doplňují doporučení obsažená ve Zprávě Komise pro LP (viz 

dále) a měla by být vykládána a uplatňována ve světle analýzy a závěrů této Zprávy. 

Ve svých následujících rezolucích, které Valné shromáždění na toto téma 

každoročně přijímá, státy stvrdily, že je jejich povinností „zajistit, aby jakákoli opatření 

přijatá k boji proti terorismu byla v souladu s jejich závazky podle mezinárodního 

práva, zejména lidských práv, mezinárodního práva uprchlického a mezinárodního 

humanitárního práva“. Rezoluce dále apelují na všechny členské státy, „aby zvážily 

podpis a ratifikaci (…) Meziamerické úmluvy proti terorismu a Americké úmluvy o 

lidských právech“ a na účastnické státy, těchto úmluv „aby přijaly příslušná opatření k 

provádění ustanovení těchto smluv“. V dalších ustanoveních rezolucí Valné 

shromáždění také vyzývá Stálou radu, aby na základě Doporučení Komise pro LP a 

konzultací s CICTE a členskými státy zvážila přípravu návrhu společného referenčního 

rámce na téma ochrany lidských práv a základních svobod v boji proti terorismu, který 

by reagoval na současné mezinárodní standardy. 135 

 

4.1.2. Zpráva o terorismu a lidských právech Komise pro LP136  

 

Svůj záměr vypracovat studii týkající se terorismu a lidských práv Komise pro 

LP oznámila již ve své rezoluci z 12. prosince 2001. Výsledky své práce pak představila 

v říjnu 2002 ve Zprávě o terorismu a lidských právech137 (dále jen „Zpráva“). Záměrem 

komise bylo analyzovat problém terorismu a ochrany lidských práv v kontextu 

mezinárodních závazků členských států OAS a tím vypracovat pro členské státy 

vodítko, které by jim napomohlo dodržovat mezinárodní lidsko-právní závazky při 

přijímání protiteroristických opatření.  

                                                 
135 Více viz rezoluce Valného shromáždění AG/RES. 2238 (XXXVI-O/06), AG/RES. 2271 (XXXVII-
O/07), AG/RES. 2415 (XXXVIIIO/08), AG/RES. 2512 (XXXIX-O/09) , AG/RES. 2580 (XL-O/10) a 
AG/RES. 2676 (XLI-O/11). 
136 Meziamerická komise pro lidská práva je orgán OAS odpovědný za prosazování, dodržování a 
ochranu lidských práv na kontinentu. Skládá se ze sedmi nezávislých odborníků z členských států OAS a 
sídlí ve Washingtonu, D. C. Vznikla v roce 1959 a od té doby získala rozsáhlé zkušenosti při posuzování 
dopadu protiteroristických iniciativ prováděných členskými státy OAS na lidská práva. Je jedním ze dvou 
meziamerických orgánů dohlížejících na dodržování lidských práv v členských státech OAS. Druhou 
institucí je Meziamerický soud pro lidská práva, kterému Komise pro LP předává nejzávažnější kauzy 
porušování lidských práv státy, které přijaly jeho působnost. Podrobněji viz http://www.cidh.oas.org  
137 OAS Doc. OEA.Ser.L/V/II.116, Doc. 5 rev. 1, El informe de la CIDH sobre Terrorismo y Derechos 
Humanos, 22. října 2002. 
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Za tímto účelem se Komise pro LP ve své studii zaměřila především na několik 

ústředních mezinárodních lidských práv, jmenovitě práva na život, práva na lidské 

zacházení, práva na osobní svobodu a bezpečnost, práva na spravedlivý proces, svobodu 

projevu, povinnost respektovat a zajistit zákaz diskriminace a práva na soudní ochranu. 

Do Zprávy Komise pro LP zařadila také stručný rozbor několika dalších práv, která 

mohou být ovlivněna protiteroristickými opatřeními, a dále kapitolu zabývající se 

zvláště zranitelnými skupinami osob (migrující pracovníci, žadatelé o azyl, uprchlíci a 

cizinci).  

Dalším důležitým zkoumaným kritériem bylo, zda k teroristickým akcím 

dochází v době míru, ve stavu nouze, který ohrožuje nezávislost a bezpečnost státu, 

nebo v době ozbrojeného konfliktu. V tomto ohledu je ve studii zdůrazněno, že reakce 

států na projevy terorismu mohou být regulovány i několika různými režimy 

mezinárodního práva (odst. 18 Zprávy). Jak Komise pro LP detailně popisuje v Části II 

Zprávy, v době míru bude plně aplikovatelné mezinárodní právo lidských práv. Ve 

stavu nouze nebo během výjimečného stavu bude právo lidských práv podléhat 

derogacím založeným striktně na potřebách situace. V době ozbrojeného konfliktu, kdy 

je aplikovatelné mezinárodní právo lidských práv a mezinárodní humanitární právo 

(dále jen „MHP “), je třeba mezinárodně lidsko-právní závazky vykládat ve světle MHP, 

které je v tomto případě lex specialis. Dalším důležitým kritériem je dle Komise status 

osob podezřelých z teroristických činů, který musí být správně určen, aby daným 

osobám byla poskytnuta práva, která jejich právnímu postavení dle vnitrostátního a 

mezinárodního práva náleží.    

Na základě výše vymezených kritérií Komise pro LP analyzovala dopad 

protiteroristických iniciativ na jednotlivá práva a svobody, které mohou být v rámci 

protiteroristického boje nejvíce postiženy, a na základě své analýzy vypracovala 

doporučení pro členské státy OAS v oblasti lidských práv při provádění 

protiteroristických opatření. Komise pro LP mnohokrát ve své Zprávě zdůraznila, že 

„respekt k lidským právům musí být základní součástí jakýchkoliv protiteroristických 

strategií“(odst. 22 Zprávy). V tomto duchu se nesou veškerá na to navazující 

doporučení Komise pro LP v této věci. 

Co se týče dodržování mezinárodní závazků, Komise pro LP členským státům 

OAS doporučuje, aby braly v úvahu příslušné závazky „v rámci všech mezinárodních 
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lidsko-právních nástrojů“, 138 kterými jsou při uplatňování protiteroristických aktivit 

vázány, avšak upozorňuje, že členské státy nemohou použít jeden z lidsko-právních 

nástrojů jako základ pro zamítnutí či omezení jiných lidských práv, která pro 

jednotlivce plynou z jiných platných mezinárodních nebo vnitrostátních právních 

předpisů a zvyklostí. 

Za účelem ochrany práva na život jsou členské státy povinny zajistit, aby 

donucovací orgány používaly opatření, která mohou mít za následek smrt osob jen v 

případech, „kdy je to naprosto nevyhnutelné, aby ochránily sebe nebo další osoby před 

bezprostřední hrozbou smrti“139, a v případě ozbrojeného konfliktu, aby rozlišovaly 

mezi vojenskými cíli a civilními objekty za účelem minimalizace ztrát na životech 

civilistů. Rovněž ukládání trestu smrti jako trestu za teroristické činy musí být v souladu 

se zvláštními omezeními včetně požadavku, že „uložení trestu musí podléhat přísným 

formálním náležitostem a přísné kontrole základních právních záruk“.140 

Také omezení práva na osobní svobodu jako součást protiteroristických iniciativ 

musí být v souladu s minimálními standardy, jimiž se zatčení, věznění nebo zadržení 

osoby podezřelé z teroristické činnosti musí vždy řídit. Patří mezi ně principy, dle nichž 

důvody a postupy pro omezení osobní svobody musí být předem stanoveny zákonem, 

zadržený musí být informován o důvodech zadržení a musí mu být umožněn okamžitý 

přístup k právnímu poradenství, rodině a případně i zdravotnické a konzulární pomoci. 

Dále musí být stanoveny limity pro délku vazby, vedena centrální evidence vězňů a 

musí existovat vhodné a účinné mechanismy soudního přezkumu všech opatření 

omezující svobodu jednotlivce. V rámci mezinárodního ozbrojeného konfliktu pak 

členské státy musí dodržovat závazky plynoucí z MHP týkající se zadržených 

kombatantů na území jedné ze stran.141 

Komise pro LP mnohokrát ve Zprávě zdůraznila s odkazem na relevantní 

judikaturu Meziamerického soudu pro lidská práva i jeho evropského protějšku, že 

jednou ze základních povinností členských států je zabezpečit, aby nedocházelo k 

porušování norem lidského zacházení s vězni, které jsou stanoveny v mezinárodních 

lidsko-právních dokumentech a MHP. Členské státy jsou mimo jiné povinny zajistit, 

                                                 
138 El informe de la CIDH op. cit., kapitola IV. Recomendaciones, odst. 1. 
139 Tamtéž, odst. 4. 
140 Tamtéž, odst. 6. 
141 Tamtéž, odst. 7,8. 
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aby:  (a) podmínky zadržování vězňů splňovaly minimální standardy lidskosti a osobní 

důstojnosti, s ohledem na požadavky jednotlivých kategorií osob, včetně rodin, žen a 

dětí (…);  

 (b) se zadržovanými osobami, které podléhají disciplinární nebo trestní sankci, 

bylo zacházeno humánně po celou dobu a nikdy nebyly podrobeny mučení nebo 

nelidskému zacházení, včetně například, tělesných trestů či delšího pobytu v izolaci; 

 (c) zadržené osoby nebyly podrobeny žádným metodám výslechu, které by se 

mohly v podstatě rovnat mučení či jinému nelidskému zacházení, včetně krutého 

zacházení jako je bití, znásilňování nebo šoky elektrickým proudem, ale i méně 

drastickým, avšak stejně škodlivým procedurám, jako je podávání drog ve vazbě nebo 

psychiatrických zařízeních nebo dlouhotrvající odpírání odpočinku nebo spánku, jídla, 

dostatečné hygieny a lékařské pomoci“.142 

Za účelem zajistit osobám obviněným z terorismu spravedlivý proces, jsou 

členské státy povinny v národních legislativách jasně definovat skutkové podstaty 

trestných činů spojených s terorismem, aby je bylo možno odlišit od jiných forem 

trestné činnosti či činnosti trestním právem nesankcionované. Dále by se státy měly 

„zdržet používání ad hoc, zvláštních nebo vojenských soudů nebo komisí za účelem 

souzení civilistů“  a zajistit, „aby soudní řízení s členy armády či kombatanty prováděné 

vojenskými soudy poskytovalo základní záruky nezávislosti a nestrannosti“.143 Komise 

pro LP ve své Zprávě reaguje i na praxi států, kdy pod záminkou ochrany života a 

nezávislosti soudců, byly osoby obviněné z terorismu souzeny před tzv. anonymními 

soudy, kde soudci, žalobce i svědci žaloby zůstávali v utajení. Dle doporučení Komise 

pro LP by se státy měly takových praktik vyvarovat a zajistit obviněným všechny 

procesní ochrany včetně práva na obhajobu. 

Pokud jde o právo na svobodu projevu, to má být zajištěno jak v situacích 

ozbrojeného konfliktu, tak v situacích mimo něj. Zákony, které jsou přijímané za 

účelem kriminalizace chování, jako je zveřejňování nebo šíření názorů a informací o 

teroristech či veřejná obrana terorismu, musí sledovat legitimní cíle a popisy 

skutkových podstat nesmí být příliš vágní a široké. V případě ozbrojeného konfliktu by 

                                                 
142 Tamtéž, odst. 9. 
143 Tamtéž, odst. 10. 
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měly státy zajistit, aby osoby, které byly internovány nebo zadrženy, mohly odesílat a 

přijímat informace podle platného MHP. 

Členské státy mají povinnost zorganizovat svůj vládní aparát a všechny 

struktury, jejímž prostřednictvím je veřejná moc vykonávána tak, aby byly schopny 

právně zajistit plný výkon práva na soudní ochranu a respektování zákazu diskriminace 

„z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného 

smýšlení, národního nebo sociálního původu, ekonomického postavení nebo jakékoliv 

jiné sociální okolnosti“.144 A pokud se členské státy domnívají, že některé rozdíly v 

užívání chráněných práv a svobod jsou nezbytné nebo vhodné, musí zajistit, aby veškeré 

takové rozdíly měly objektivní a rozumný důvod, sledovaly legitimní cíle a prostředky 

jimi používané byly přiměřené sledovanému cíli.  

Co se týče situace migrujících pracovníků, žadatelů o azyl, uprchlíků a dalších 

cizích státních příslušníků, členské státy musí zajistit, aby všechny zákony a postupy 

vztahující se na situaci těchto zvláště ohrožených skupin v rámci protiteroristických 

politik byly formulovány a prováděny způsobem, který umožňuje plné využití 

základních lidských práv těchto osob.  

Na Zprávu reagovaly mnohé členské státy svými připomínkami a 

doporučeními145 a v roce 2006 s ohledem na rezoluce Valného shromáždění (viz výše) 

Komise pro LP připravila nový dokument Doporučení o ochraně lidských práv ze strany 

OAS členských států v boji proti terorismu.146 Tato doporučení posilují a doplňují 

doporučení obsažená ve Zprávě Komise pro LP a měla by být vykládána a uplatňována 

ve světle analýzy a závěrů této Zprávy. 

 

                                                 
144 Tamtéž, odst. 14. 
145 OAS Doc. CP/CAJP-2037/03, Připomínky a doporučení členských států týkající se zprávy 
vypracované Komisí pro lidská práva na téma "lidská práva a terorismus". Dostupné na: 
http://www.oas.org/dil/esp/CP-CAJP_2037-03.pdf (navštíveno 15. 9. 2012). Mezi členské státy, které 
podaly své připomínky patří: Argentina, Brazílie, Kolumbie, Mexiko a USA. 
146 OAS Doc. CP/doc.4117/06, Recomendaciones de la CIDH para la protección de los derechos humanos 
en la lucha contra el terrorismo. Dostupné na: http://www.oas.org/dil/esp/CP-doc_4117-06.pdf 
(navštíveno 15. 9. 2012). 
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4.1.3. Meziamerický soud pro lidská práva147 

 

Judikatura Meziamerického soudu vyjádřená prostřednictvím poradních 

stanovisek a rozsudků řeší případy porušování lidských práv v souvislosti s 

protiteroristickými opatřeními členských států OAS, které se podřídily jeho jurisdikci. 

Během dlouhé doby soudní činnosti projednal Meziamerický soud řadu případů 

týkajících se terorismu, mezi nimiž převažují v počtu i významu rozhodnutí týkající se 

Peru. Ve svých rozhodnutích Meziamerický soud nezpochybnil roli státu v udržování 

národní bezpečnosti,148 nýbrž se zaměřil na některá opatření přijatá státy za účelem 

potlačení terorismu, která byla neslučitelná s Americkou úmluvou o lidských právech 

(dále jen „Americká úmluva o LP“) a znamenala porušení práv v ní zakotvených, 

především práva na život, tělesnou integritu a bezpečnost a na svobodný přístup 

k právní ochraně. Mezi ustanovení Americké úmluvy o LP, která jsou nejčastěji 

citována ve stížnostech, tj. porušována členskými státy, a proto většinou projednávána 

v procesu před Meziamerickým soudem, patří článek 4 (právo na život), článek 5 (právo 

na osobní integritu), článek 7 (právo na osobní svobodu), článek 8 (právo na 

spravedlivý proces), článek 9 (princip legality a zákaz retroaktivity), článek 25 (soudní 

ochrana) a článek 27 (derogační klauzule). V následujícím rozboru se nejprve zaměřím 

na pravidla týkající se možnosti derogace určitých práv v situaci výjimečného stavu dle 

čl. 27, a pak se budu zabývat jednotlivými lidskými právy nejčastěji porušovanými 

v boji s terorismem. 
                                                 
147 Meziamerický soud pro lidská práva je autonomní soudní institucí v rámci OAS, jejímž účelem je 
uplatňování a výklad Americké úmluvy o lidských právech (Americká úmluva o LP), která vstoupila v 
platnost v roce 1978 a definuje základní lidská práva, která se ratifikující státy zavázaly dodržovat. Byl 
založen v roce 1979 a sídlí v hlavním městě Kostariky v San José. Spolu s Komisí pro LP tvoří 
meziamerický systém ochrany lidských práv. Pouze státy, které ratifikovaly Americkou úmluvu o LP (či 
další nástroje, nad nimiž má Meziamerický soud pravomoc dohlížet) a Komise pro LP mají právo mu 
předložit případ k rozhodnutí. Chce-li jednotlivec, aby se jeho případem Meziamerický soud zabýval, 
musí ho nejdříve předložit Komisi pro LP. Komise pro LP přijímá a zpracovává stížnosti o porušování 
lidských práva, a určí-li odpovědnost státu, předloží případ Meziamerickému soudu. 
148 Jak Meziamerický soud ve své judikatuře mnohokrát zdůraznil, státy mají povinnost chránit osoby, 
které žijí v rámci jejich jurisdikcí, před terorismem. To však neznamená úplnou absenci limitů pro výkon 
státní moci: „Stát má bezesporu právo a povinnost zaručit svou bezpečnost. Je také nesporné, že všechny 
společnosti trpí nějakými nedostatky ve svých právních řádech. Nicméně bez ohledu na závažnost 
některých akcí a viny pachatelů některých trestných činů, moc státu není neomezená a stát se nesmí 
uchýlit k jakýmkoliv prostředkům k dosažení svých cílů. Stát podléhá právu a morálce. Neúcta k lidské 
důstojnosti nemůže sloužit jako základ pro jakákoli státní opatření“. Rozsudek Meziamerického soudu  
Neira Alegría a ostatní v. Peru, ze dne 19. ledna 1995, odst. 75; rozsudek Velásquez Rodríguez v. 
Honduras, ze dne 29. července 1988, odst. 154; a rozsudek Godínez Cruz v. Honduras, ze dne 20. ledna 
1989, odst. 162.  
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4.1.3.1. Pravidla týkající se derogace některých práv 

 

Ačkoliv ochrana základních lidských práv má být zaručena jak v době míru, tak i 

ve stavu nouze nebo během výjimečného stavu a v době války, jak výše zdůraznila 

Komise pro LP ve své Zprávě, v těchto mimořádných situacích může ochrana lidských 

práv podléhat určitým derogacím ze strany států. I terorismus může za určitých 

podmínek vést k situaci, kdy je potřeba, aby státy pozastavily výkon některých práv za 

účelem efektivního boje s tímto fenoménem a ochrany životů osob na jejich území. 

Americká úmluva o LP umožňuje derogaci některých práv v článku 27,149 avšak 

zároveň zavádí přísná pravidla a procesní požadavky pro takováto opatření. Státy jsou 

při přijímání derogačních opatření striktně vázány obecně uznávanými zásadami 

proporcionality, nezbytnosti a nediskriminace.150 Tato opatření musí být oznámena 

ostatním smluvním stranám prostřednictvím generálního tajemníka OAS (čl. 27, odst. 3 

Americké úmluvy o LP). 

Některá z práv nemohou být omezena za žádných okolností.151 V této souvislosti 

Meziamerický soud ve svém poradním stanovisku OC-8/87 z 30. ledna 1987 stanoví, že 

„spíše než přijetí filozofie, která upřednostňuje pozastavení práv, Úmluva zavádí 

opačný princip, totiž, že všechna práva jsou zaručena a prosazována dokud mimořádné 

okolnosti neodůvodňují pozastavení některých z nich a že některá práva nesmí být 

pozastavena nikdy nezávisle na tom, jak závažná je tato mimořádná událost“.152 Za 

takto nederogovatelné právo označil Meziamerický soud i tzv. habeas corpus. Jedná se o 

právo na soudní ochranu zaručující v právních státech spravedlivý proces a možnost 

                                                 
149 Článek 27, odst. 1: „V případě války, veřejného ohrožení, nebo jiné mimořádné události, která 
ohrožuje nezávislost nebo bezpečnost státu smluvní strany, může tato strana přijmout opatření, v rozsahu 
a po dobu nezbytně vyžadovanou naléhavostí situace, která suspendují povinnosti předpokládané 
v souladu s touto Úmluvou, za předpokladu, že tato opatření nejsou v rozporu s jejich jinými závazky 
podle mezinárodního práva a neznamenají diskriminaci na základě rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, 
náboženství nebo sociálního původu“.  
150 OAS Doc. OEA/Ser.L/V/II.106, Doc. 59 rev., The Civilian Jurisdiction: The Anti-Terrorist 
Legislation, 2. června 2000, odst. 70; Poradní stanovisko OC-8/87 El habeas corpus bajo suspensión de 
garantías, 30. ledna 1987, odst. 22. 
151 Americká úmluva o LP je vyjmenovává v čl. 27, odst. 2. : právo na právní subjektivitu (čl. 3), právo na 
život (čl. 4), právo na lidské zacházení (čl. 5), zákaz otroctví (čl. 6), princip legality a zákaz retroaktivity 
(čl. 9), svoboda svědomí a náboženství (čl. 12),  ochrana rodiny (čl. 17), právo na jméno (čl. 18), práva 
dítěte (čl. 19), právo na státní příslušnost (čl. 20), politická práva (čl. 23) a soudní záruky nezbytné pro 
ochranu těchto práv. 
152 Poradní stanovisko OC-8/87, op. cit., odst. 21. 
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využití opravných prostředků. Právní základ tohoto práva nalezneme v článcích 7 a 25 

Americké úmluvy o LP. Dle Meziamerického soudu právo na habeas corpus nemůže 

být pozastaveno ani v mimořádných situacích, „protože představuje soudní záruky 

nezbytné pro ochranu práv a svobod, které také nemohou být omezeny“.153  

 

4.1.3.2. Právo na život 

 

Právo na život může být ohroženo především dvěma typy protiteroristických 

aktivit (i) použití takových opatření agenty státu během protiteroristických operací, 

které mohou mít za následek svévolnou smrt osob, a (ii) uplatňování trestu smrti u osob 

usvědčených z terorismu.154 Prvním z těchto opatření se zabýval Meziamerický soud 

např. v případu Neira Alegría a další v. Peru.155 Meziamerický soud v zásadě nepopřel 

právo státu použít sílu za účelem udržení práva a pořádku, i když by to znamenalo 

zbavit některé osoby života. „Existuje mnoho úvah ve filozofii a historii o tom, že smrt 

jednotlivců v těchto případech nezakládá odpovědnost státu či jeho funkcionářů“  (odst. 

74). Nicméně, v tomto případě soud stanovil, že ačkoliv „v ězni v modrém pavilonu 

věznice San Juan Bautista byli velmi nebezpeční a ve skutečnosti ozbrojeni, dle názoru 

soudu, toto nejsou dostatečné důvody pro rozsah síly použité v této a ostatních 

věznicích, kde nepokoje nastaly. Incident byl chápán jako politická konfrontace mezi 

vládou a skutečnými nebo domnělými teroristy ze Sendero Luminoso, konfrontace, která 

pravděpodobně vedla k demolici pavilonu se všemi jeho důsledky včetně smrti 

zadržovaných osob, které by se nejspíš dříve či později vzdaly“ (odst. 74).  

Meziamerický soud v daném případě rozhodl, že vhledem k okolnostem, které 

provázely potlačení vzpoury a nepřiměřenému použití síly, byly osoby, jichž se 

rozsudek týká svévolně zbaveny života peruánskými ozbrojenými silami v rozporu 

s čl. 4 Americké úmluvy o LP (odst. 75).  

                                                 
153 Poradní stanovisko OC-8/87, op. cit., výrok Meziamerického soudu..  
154 Zpráva o LP, op. cit., odst. 106. 
155 Rozsudek Meziamerického soudu ve věci Neira Alegría a ostatní v. Peru, ze dne 19. ledna 1995, odst. 
75. V tomto případě byla řešena odpovědnost státu za zmizení tří osob. Víctor Neira-Alegría, Edgar 
Zenteno-Escobar a William Zenteno-Escobar byly osoby obviněné z teroristických činů a drženy ve 
vězení San Juan Bautista v Peru. Ve vězení došlo ke vzpouře. Kontrola nad vězením byla prostřednictvím 
vyhlášky Nejvyššího soudu delegována na ozbrojené síly. Ozbrojené síly přistoupily k potlačení 
nepokojů, během nichž výše jmenované osoby zmizely a jejich příbuzní o nich znovu neslyšeli. Během 
zásahu ozbrojených sil bylo zabito více než sto vězňů. 
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Ve svém úsilí potlačit terorismus se státy často uchylují k uložení trestu smrti 

jako trestu za zločiny spojené s terorismem. Co se týče ochrany práva na život a trestu 

smrti, Meziamerický soud se v poradním stanovisku OC-16/99156 z 1. října 1999 

vyjádřil v tom smyslu, že „vzhledem k tomu, že výkon trestu smrti je nevratný, je od 

státu vyžadováno nejpřísnější a velmi důkladné dodržování soudních záruk, aby tyto 

záruky nebyly porušovány a lidský život nebyl v důsledku svévolně zmařen“ (odst. 136). 

V poradním stanovisku OC-3/83 z 8. září 1983 týkajícího se trestu smrti Meziamerický 

soud vymezil tři skupiny omezení pro země, které ještě nezrušily trest smrti: „Za prvé, 

uložení nebo použití této sankce je podmíněno dodržováním procesních pravidel, jejichž 

dodržování má být striktně požadováno a sledováno. Za druhé, její použití má být 

omezeno na nejzávažnější zločiny, ne však v souvislosti s politickými činy. Konečně, 

musí se brát ohled na určité charakteristiky týkající se osoby žalovaného, které mohou 

vyloučit uložení nebo použití trestu smrti“ (odst. 55). 

Je tedy zřejmé, že ani boj s terorismem nezbavuje státy povinnosti chránit jedno 

ze základních lidských práv - právo na život - a to i když se jedná o osoby podezřelé 

z terorismu. Ani protiteroristická agenda států tak nesmí vést k svévolnému maření 

životů těchto osob, a to mimo jiné také proto, že efektivní ochrana práva na život je 

nezbytným předpokladem realizace všech práv ostatních.  

 

4.1.3.3. Právo na osobní integritu 

 

Záruky upravující právo na lidské zacházení jsou obzvláště důležité v situacích, 

kdy osoby podezřelé z terorismu padnou do rukou agentů státu a jsou vyslýchány a 

drženy ve vazbě. Jednou z nejdůležitějších záruk je absolutní zákaz mučení, který je 

„ustálenou normou mezinárodního práva ukládající povinnosti erga omnes“.157 

                                                 
156 Poradní stanovisko OC-16/99, The right to information on  consular assistance, in the framework of 
the guarantees of the due process of law, 1. říjen 1999, odst. 136. 
157 OAS Doc. OEA/Ser.L/V/II.106. Doc. 40 rev., Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos de 
los Solicitantes de Asilo en el Marco del Sistema Canadiense de Determinación de la Condición de 
Refugiado, 28. února 2000, odst. 118; Zpráva o LP, op. cit., odst. 155. 
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V případu Loayza Tamayo v. Peru158 Meziamerický soud s odkazem na 

judikaturu Evropského soudu pro lidská práva stanovil, že i při absenci fyzických 

zranění, psychické a morální utrpení mohou být považovány za nelidské zacházení, tedy 

že týrání může být svou povahou fyzické i psychické. „Porušení práva na fyzickou a 

psychickou integritu osob je druh zacházení, které má několik stupňů a vztahuje se jak 

na mučení, tak na jiné typy ponížení nebo krutého, nelidského nebo ponižujícího 

zacházení s různým stupněm fyzických a psychických účinků“ (odst. 57). Meziamerický 

soud dále poznamenal, že ponížení je charakterizováno strachem, úzkostí a pocitem 

podřadnosti, který je vyvolán za účelem zlomení fyzického a morálního odporu, a tato 

situace je ještě zhoršena zranitelností osoby protiprávně zadržené. V tomto směru tedy 

judikoval, že „jakékoli použití síly, které není nezbytně nutné k zajištění řádného 

chování ze strany zadrženého, představuje útok na důstojnost osoby (…) v rozporu s čl. 

5 Americké úmluvy o LP“ (odst. 57). Ačkoliv Meziamerický soud tvrzení zadržené, že 

byla ve vazbě znásilněna, neuznal za prokázané, rozhodl, že Peru nese odpovědnost za 

porušení článku 5 Americké úmluvy o LP na základě důkazů o existenci praxe krutého, 

nelidského a ponižujícího zacházení „jako držení v izolaci během vazby (la 

incomunicación), veřejné vystavování v ponižujícím oděvu prostřednictvím médií, 

izolace v malé cele bez ventilace nebo přirozeného světla, bití a jiné týrání včetně 

úplného ponoření do vody, zastrašování hrozbou dalšího násilí a omezování návštěv“  

(odst. 58).  

Jak ukazuje tento a mnoho dalších případů159 projednaných před 

Meziamerickým soudem v souvislosti s terorismem, praxe krutého, nelidského a 

ponižujícího zacházení s osobami, které se kvůli podezření z terorismu nacházejí zcela 

pod kontrolou státní moci, je jednou z mnoha odvrácených tváří protiteroristických 

aktivit států. Ani v tomto případě však není boj s terorismem dostatečným důvodem 

k používání těchto násilných metod vůči osobám podezřelým z terorismu. 

                                                 
158 Rozsudek Meziamerického soudu ve věci Loayza Tamayo v. Peru, ze dne 17. září 1997, odst. 57. 
María Elena Loayza Tamayo, peruánská občanka, byla zatčena Národním protiteroristickým úřadem 
peruánského policejního sboru (DINCOTE) bez zatýkacího rozkazu vydaného příslušným justičním 
orgánem jako údajná spolupracovnice teroristické skupiny Sendero Luminoso. Byla držena v samovazbě 
po dobu deseti dnů, kdy neměla povolen žádný kontakt s rodinou či právníkem, tito ani nebyli 
informováni o jejím zatčení. Byla podrobena mučení a krutému a ponižujícímu zacházení ve snaze 
přinutit ji, aby přiznala, že byla členkou této teroristické skupiny (viz odst. 3 Rozsudku). 
159 Např. rozsudek Meziamerického soudu ve věci Cantoral Benavides v. Peru, ze dne 18. srpna 2000; 
rozsudek Meziamerického soudu ve věci Penal Miguel Castro Castro v. Peru, ze dne 21. listopadu 2006. 
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4.1.3.4. Právo na osobní svobodu 

 

Právo na svobodu a osobní bezpečnost, které je zaručeno v článku 7 Americké 

úmluvy o LP, poskytuje četné záruky, jejichž cílem je chránit jednotlivce před 

svévolným zasahováním do osobní svobody ze strany státu, a to jak ve vztahu 

k trestnímu řízení, tak i v dalších oblastech, ve kterých mohou státy vykonávat svou 

pravomoc. Omezit osobní svobodu jednotlivce lze tak jen ze zákonem předem 

stanovených podmínek. To však samo o sobě nestačí. Meziamerický soud v této 

souvislosti poznamenal že „nikdo nesmí být podroben zatčení nebo uvěznění z důvodů a 

za požití metod, které, ačkoliv jsou klasifikovány jako právní, mohly by být považovány 

za neslučitelné s ochranou základních práv jednotlivce, protože jsou mimo jiné 

nepřiměřené, nepředvídatelné nebo chybí proporcionalita“.160  

Dalším požadavkem je, aby zadržení byli informováni o důvodech svého 

zatčení, dále aby byli neprodleně předvedeni před soudce a v přiměřené lhůtě souzeni 

nebo propuštěni na svobodu. Nicméně v případech, kdy v důsledku teroristických činů 

státy přistoupí k vyhlášení stavu nouze, jsou často přijata mimořádná opatření, jež mimo 

jiné pozastavují záruky uvedené v článku 7.161 V případě Castillo Petruzzi v. Peru162 byl 

kvůli intenzivnímu narušení veřejného pořádku v důsledku teroristických činů vyhlášen 

v Peru stav nouze a stát přijal mimořádná opatření, která mimo jiné omezovala aplikaci 

článku 7 Americké úmluvy o LP a umožňovala zatčení osob podezřelých z trestného 

činu velezrady (traición a la patria) bez zatýkacího rozkazu. Meziamerický soud v 

souvislosti s údajným porušením článku 7 odst. 5 Americké úmluvy o LP peruánským 

státem zdůraznil, že „pozastavené záruky nesmí překročit rozsah nezbytně nutný“ (odst. 

109) a že tedy opatření, „podle kterého osoba údajně se podílející na zločinu velezrady 

                                                 
160  Rozsudek Meziamerického soudu ve věci Gangaram Panday v. Surinam, ze dne 21. ledna 1994, odst. 
46- 47.    
161 Právo na osobní svobodu není jako takové právem nederogovatelným a mnoho států využívá 
v mimořádných situacích možnost odstoupit od svých závazků v oblasti lidských práv za účelem zadržení 
osob podezřelých z terorismu. Dochází tak k  „preventivním“ či  „administrativním“ zadržením, která 
však vyvolávají řadu obav, a tak OSN i regionální systémy zdůrazňují určité základní principy, které  
státy musí v souvislosti se svou politikou boje proti terorismu dodržovat. 
162 Rozsudek Meziamerického soudu ve věci Castillo Petruzzi a ostatní v. Peru, ze dne 30. května 1999, 
odst. 109, 110. 
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může být opakovaně držena ve vazbě na 15 dnů bez toho, aniž by byla předvedena před 

soudní orgán“ (odst. 110), je v rozporu s ustanovením Americké úmluvy o LP.  

 

4.1.3.5. Právo na spravedlivý proces 

 

Ustanovení zaručující právo na spravedlivý proces obsahují některé ze 

základních zásad trestního práva včetně presumpce neviny, zásady ne bis in idem či 

pravidla, že nikdo nemůže být odsouzen za trestný čin jinak, než na základě individuální 

trestní odpovědnosti. Chráněno je také právo na slyšení v přiměřené lhůtě před 

příslušným nezávislým a nestranným soudem a řada dalších procesních záruk, které jsou 

nezbytné pro zaručení spravedlivého procesu. Následující rozbor judikatury 

Meziamerického soudu zkoumá nejvýznamnější z těchto atributů. 

Základní myšlenkou presumpce neviny je, že člověk je považován za nevinného, 

dokud není jeho vina prokázána. V rozporu s touto premisou je držení osoby, jejíž 

trestní odpovědnost nebyla zatím stanovena, po dobu neúměrně delší než jaká by 

odpovídala trestu za trestný čin, který mu je přičítán. Z držení se tak stává trest, který je 

uložen dříve, než je vynesen rozsudek.163 

Podobně důležitým prvkem je i zásada ne bis in idem, která byla popsaná 

Meziamerickým soudem v případu Loayza Tamayo v. Peru v souvislosti s článkem 8 

odst. 4 Americké úmluvy o LP. Meziamerický soud zde interpretoval zásadu ne bis in 

idem jako princip, který se snaží zabránit, aby osoba, která byla již jednou souzena pro 

určité činy, nebyla předmětem nového procesu pro stejné konkrétní skutečnosti, 

okolnosti a důkazy týkající se údajných aktů, pro které byla již jednou zproštěna viny. O 

porušení principu ne bis in idem tedy půjde, i když budou dané činy podřazovány pod 

jiný trestný čin (odst. 66, 76).164  

Judikatura Meziamerického soudu týkající se práva být slyšen příslušným, 

nezávislým a nestranným soudem předem zřízeným zákonem odsoudila praxi vytváření 

                                                 
163 Rozsudek Meziamerického soudu ve věci Suárez Rosero v. Ecuador, ze dne 12. listopadu 1997, 
odst.77. 
164 V daném případě byla paní María Elena Loayza Tamaro zproštěna viny z trestného činu vlastizrady 
vojenským soudem a poté souzena soudem civilním pro stejné činy, které byly v tomto případě 
kvalifikovány jako terorismus. Meziamerický soud v této věci konstatuje, že zločin velezrady úzce 
souvisí s trestným činem terorismu a že oba se týkají jednání, která nejsou danou legislativou přesně 
definována, a proto lze dané činy podřadit pod obě tyto skutkové podstaty (což je mimo jiné neslučitelné 
se zásadou legality). 
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zvláštních soudů či vojenských komisí pro souzení civilistů za zločiny spojené 

s terorismem. Základem této kritiky je vytýkaný nedostatek nezávislosti těchto soudů, 

absence minimálních záruk spravedlivého procesu a absence řádně stanovených postupů 

soudního řízení. V rozhodnutí Castillo Petruzzi Meziamerický soud zdůraznil, že 

„vojenské soudy nejsou soudy předem zřízené zákonem pro civilisty. Nemajíc žádné 

vojenské funkce nebo povinnosti, civilisté se nemohou dopustit chování, které by 

porušovalo vojenské povinnosti. Když vojenský soud převezme pravomoc ve věci, kterou 

by měly projednat řádné soudy, právo jedince na slyšení příslušným, nezávislým a 

nestranným soudem předem zřízeným zákonem, a tedy právo na spravedlivý proces, je 

porušeno“ (odst. 128). Dalším problémem, který Meziamerický soud shledal v daném 

případě v rozporu s právem být souzen příslušným, nezávislým a nestranným soudem je 

používání tzv. anonymních soudců (jueces sin rostro, faceless judges),165 a to především 

proto, že obvinění jsou zbaveni možnosti znát totožnost soudce, a tak posoudit jeho 

způsobilost (odst. 133). Nemohou tedy požádat o změnu soudce na základě jeho 

neschopnosti či nedostatku nestrannosti. Řadu omezení práva na spravedlivý proces 

přestavuje také skutečnost, že „ řízení byla vedena na vojenské základně, kde není 

přístup veřejnosti“ (odst. 172). Všechny kroky řízení včetně samotného slyšení byly 

provedeny mimo dosah veřejnosti a tajně, a tím bylo mimo jiné porušeno i právo na 

veřejný proces zakotvené v článku 8 odst. 5 Americké úmluvy o LP. 

 

4.1.3.6. Princip legality  

 

Zásady nullum crimen sine lege a nulla poena sine lege, souhrně nazývané také 

princip legality, zakazují státům odsoudit jedince za jednání nebo opomenutí, které 

v době, kdy bylo spácháno, nebylo podle platného práva trestným činem. Tyto zásady 

jsou zvláště důležité v souvislosti s vnitrostátními právními předpisy, které stanoví 

                                                 
165 Komise pro LP v mnoha svých zprávách uznala, že vyšetřování a stíhání trestných činů, včetně činů 
teroristického charakteru, může vystavit soudce a další subjekty zapojené do výkonu spravedlnosti 
ohrožení jejich života nebo jejich integrity. Státy tedy mají povinnost přijmout nezbytná opatření, která 
mají zabránit násilí proti soudcům a dalším osobám zapojených do správy soudnictví. Tato opatření by 
však měla být hodnocena případ od případu a vždy za předpokladu, že jejich aplikace nezpůsobí omezení 
nebo popření záruk obviněného na spravedlivý proces, včetně práva na soud před příslušným, nezávislým 
a nestranným soudcem. Viz např. OAS Doc. OEA/Ser.L/V/II.102 Doc. 9 rev. 1, Tercer Informe sobre la 
Situación de Derechos Humanos en Colombia, CIDH, 26. února 1999, kapitola V Administración de 
justicia y estado de derecho, odst. 67-70. 
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skutkové podstaty trestných činů souvisejících s terorismem a tresty za ně. 

Meziamerický soud již dříve došel k závěru, že některé vnitrostátní protiteroristické 

zákony přijaté členskými státy porušují zásadu legality používáním příliš širokých a 

neurčitých definicí terorismu a vyžaduje, aby trestné činy byly vymezeny jednoznačně. 

V souladu s tímto požadavkem, ve výše již mnohokrát zmiňovaném případě Castillo 

Petruzzi, Meziamerický soud stanovil, že přesná definice trestného činu vyžaduje jasný 

popis kriminalizovaného chování se všemi prvky a faktory, které toto chování odlišují 

od chování, které není trestné nebo které je trestáno jinými sankcemi. Jak soud v daném 

případě uvedl: „nejednoznačnost ve formulaci trestných činů vytváří pochybnosti a 

otevírá pole pro uvážení orgánů, což je zvláště nežádoucí, pokud jde o stanovení trestní 

odpovědnosti jednotlivců a jejich trestání sankcemi, které významně ovlivňují základní 

statky jako je život a svoboda“ (odst. 121). 

Z výše provedeného rozboru judikatury, který však kvůli rozsahu této práce není 

ani zdaleka vyčerpávající, je patrné, že se před Meziamerický soud dostalo mnoho 

případů souvisejících s terorismem. Ten tak měl možnost prostřednictvím svých 

rozhodnutí apelovat na státy, aby v rámci protiteroristické agendy upustily od chování, 

které odporuje ustanovením Americké úmluvy o LP. Kromě přímých účinků na strany 

sporu mají rozsudky Meziamerického soudu i nepřímé účinky na všechny smluvní státy 

Americké úmluvy o LP.166 Interpretují totiž Americkou úmluvu o LP, a tím se v jistém 

smyslu stávají její nedílnou součástí, jelikož ta musí být vykládána v souladu s těmito 

rozhodnutími. 

 

4.2.  Rada Evropy 

 

Problematikou vztahu mezi bojem proti terorismu a dodržováním lidských práv 

se zabývá mnoho dokumentů přijatých v rámci orgánů Rady Evropy. První kroky k 

usměrnění protiteroristických aktivit členských států Rady Evropy s ohledem na lidská 

práva představovalo přijetí Směrnic o lidských právech a boji proti terorismu v roce 

                                                 
166 Nepřímý vliv judikatury Meziamerického soudu lze vypozorovat také v rozhodovací praxi soudů 
nejvyšších instancí některých členských států, kdy se dané soudy ve své argumentaci velmi často opírají 
právě o rozhodnutí tohoto nadnárodního orgánu. Tak např. Nejvyšší soud Argentiny ve věci  Arancibia 
Clavel, Enrique Lautaro a další, z 24. srpna 2004, se ve svém odůvodnění ve velké míře opřel právě o 
rozhodnutí Meziamerického soudu, konkrétně o rozsudek ve věci Barrios Altos v. Peru. 
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2002, a na ně navazujících Směrnic o ochraně obětí teroristických činů z roku 2005. 

Stejně tak jednotlivé mezinárodní úmluvy přijaté v rámci Rady Evropy za účelem boje 

s terorismem (viz výše), kromě prevence a trestního postihu teroristických trestných 

činů, obsahují mnohá ustanovení o ochraně lidských práv. Tématem lidských práv 

v boji proti terorismu se zabývala i Evropská komise proti rasismu a nesnášenlivosti,167 

která přijala Doporučení č. 8 o potírání rasismu v boji s terorismem. Dále nesmíme 

zapomenout na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva (dále jen „ESLP“) ve 

Štrasburku, který se ochranou lidských práv v souvislosti s bojem proti terorismu 

zabývá na základě individuálních žalob. 

 

4.2.1. Směrnice Výboru ministr ů Rady Evropy o lidských právech a 

boji proti terorismu 168 

 

Směrnice o lidských právech a boji proti terorismu (dále jen „Směrnice o LP“) 

byly navrženy Skupinou odborníků na lidská práva a boj proti terorismu (DH-S-TER)169 

a přijaty Výborem ministrů dne 11. července 2002. Mají sloužit jako „praktický 

průvodce pro protiteroristické politiky, legislativu a operace, které jsou účinné a 

zároveň respektují lidská práva“.170 Právní základ, ze kterého Směrnice o LP především 

vychází, tvoří Evropská úmluva o lidských právech a judikatura ESLP. Mezi další 

zdroje patří i Pakt OSN o občanských a politických právech a různá vyjádření Komise 

                                                 
167 Evropská komise proti rasismu a intoleranci (ECRI) je kontrolním orgánem zřízeným dne 9. října 1993 
prvním summitem hlav států a vlád členských států Rady Evropy. Dne 13. června 2002 Výbor ministrů 
přijal nový statut, který upevnil roli ECRI jako nezávislého kontrolního orgánu v oblasti lidských práv a 
otázkách týkajících se rasismu a rasové diskriminace. Úkolem ECRI je boj proti rasismu, xenofobii, 
antisemitismu a rasové nesnášenlivosti z hlediska ochrany lidských práv.  
168 Guidelines on Human Rights and the Fight against Terrorism (2002). 
169 Skupina odborníků na lidská práva a boj proti terorismu (DH-S-TER) byla založena v roce 2001 za 
účelem vypracování směrnic založených na zásadách ochrany lidských práv, dodržování demokracie a 
právního státu členskými státy při přijímání opatření v boji proti terorismu. Tato práce vyústila v přijetí 
Směrnic o LP Výborem ministrů v červenci 2002. Po teroristických činech v Madridu v březnu 2004, 
skupina pokračovala v přípravě návrhů Směrnic o ochraně obětí teroristických činů, které byly přijaty 
Výborem ministrů v roce 2005. Skupina dále zvažovala, avšak nakonec odmítla, možnost vypracování 
právního nástroje o minimálních požadavcích pro používání diplomatických záruk v souvislosti s 
vyhošťovacími postupy v rámci boje proti terorismu, v případech, kdy hrozí nebezpečí mučení, 
nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání. Více na stránkách Rady Evropy: 
 http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cddh/dhster_EN.asp (navštíveno 15. 9. 2012). 
170 Preface by Terry Davis, Secretary General of the Council of Europe, Human rights and the fight 
against terrorism, The Council of Europe guidlines, str. 5. 
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OSN pro lidská práva.171 Směrnice o LP jsou prvním právním dokumentem, který 

uceleným způsobem pojednává o vztahu mezi protiteroristickými opatřeními a lidskými 

právy.172  

Směrnice o LP tvoří preambule a sedmnáct bodů. Preambule zdůrazňuje, že je 

„nejen možné, ale také naprosto nezbytné, bojovat proti terorismu a zároveň 

respektovat lidská práva, právní stát a případně mezinárodní humanitární právo“. 

Samotný text Směrnic v jednotlivých článcích stanoví povinnost států chránit každého 

v rámci své jurisdikce proti teroristickým činům (čl. 1), zakazuje svévoli při přijímání 

protiteroristických opatření, stejně jako jakékoliv diskriminační nebo rasistické 

zacházení (čl. 2), vyžaduje zákonnost protiteroristických opatření (čl. 3) a vyslovuje 

absolutní zákaz mučení (čl. 4). Další ustanovení se týkají shromažďování a zpracování 

osobních údajů (čl. 5), opatření, která zasahují do soukromí jako např. tělesné a 

domovní prohlídky, odposlechy či použití agenta (čl. 6). Směrnice řeší i otázky spojené 

s omezením či zbavením svobody jako zatčení a policejní zadržení (čl. 7) či pravidelný 

přezkum vyšetřovací vazby (čl. 8), a s výkonem soudnictví, kde upravuje právo na 

spravedlivý proces (čl. 9), legalitu a výkon trestu (čl. 10, 11). Pozornost je také 

věnována otázkám souvisejícím s azylovou procedurou a vyhošťováním cizinců (čl. 12), 

dále prováděním extradičního řízení, kde je zdůrazněn především princip, že osoba 

nemůže být vydána do země, kde jí hrozí trest smrti, nebo existuje-li „závažný důvod se 

domnívat, že osoba, o jejíž vydání bylo požádáno, bude podrobena mučení nebo 

nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání“ (čl. 13). V závěru Směrnice 

zmiňuje možnost pozastavení nebo omezení vlastnických práv osob a organizací 

podezřelých z teroristické činnosti (čl. 14), možné odchylky v postupu států v době 

války nebo výjimečného stavu, kdy je možné dočasně suspendovat určité závazky 

vyplývající z mezinárodních dokumentů o lidských právech,173 avšak pouze v mezích a 

za podmínek stanovených mezinárodním právem (čl. 15). Poslední články pojednávají o 

                                                 
171 Texts of reference used for the preparation of the Guidelines on human rights and the fight against 
terrorism, The Council of Europe guidlines, str. 13. 
172 Nesi, Giuseppe, op. cit., kapitola 10, str. 141. 
173 Nicméně, jak Směrnice v odst. 2 čl. 15 stanoví, některá z těchto práv a svobod nejsou derogovatelná za 
žádných okolností. Bez ohledu na činy osoby podezřelé nebo odsouzené z teroristické činnosti nelze se 
odchýlit „od práva na život, jak je zaručeno v těchto mezinárodních právních nástrojích, od zákazu 
mučení, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání, od zásady legality trestů a opatření, ani od 
zákazu retroaktivity trestního práva“. 



 71 

nutnosti respektovat kogentní normy MPV a MHP (čl. 16) a o odškodnění pro oběti 

teroristických činů (čl. 17). 

 

4.2.2. Směrnice Výboru ministr ů Rady Evropy o ochraně obětí 

teroristických činů174  

 

Směrnice o ochraně obětí teroristických činů (dále jen „Směrnice o obětech“) 

byly přijaty Výborem ministrů dne 2. března 2005. Jsou tvořeny preambulí a dvanácti 

články. Preambule uvádí, že Směrnice o obětech se zabývají „potřebami a zájmy obětí 

teroristických činů tím, že identifikují prostředky, které by měly být použity za účelem 

pomoci a za účelem ochrany základních práv těchto osob, zatímco vylučují jakoukoli 

formu svévole stejně jako diskriminační či rasistické zacházení“.  

První článek označený jako „principy“ především definuje, které osoby jsou 

považovány za oběti pro účely Směrnic o obětech. Jsou jimi osoby, které „utrp ěly 

přímou fyzickou nebo psychickou újmu v důsledku teroristického činu stejně jako, ve 

vhodných případech, jejich blízcí rodinní příslušníci“.175 Další články obsahují nové 

standardy, podle nichž by těmto osobám měla být poskytnuta zdarma lékařská, 

psychologická, sociální, materiální i duchovní pomoc, a to nejen ihned po násilném aktu 

(čl. 2), ale i v dlouhodobějším měřítku (čl. 3). Směrnice o obětech obsahují také 

ustanovení týkající se vyšetřování a stíhání pachatelů (čl. 4) a přístupu obětí terorismu k 

příslušným soudům a k právní pomoci (čl. 5, 6). Dále v nich nalezneme požadavek 

kompenzace obětí teroristických činů, a to pomocí náhrady škody „zejména 

prostřednictvím konfiskace majetku pachatelů, organizátorů a sponzorů teroristických 

činů“.  Nicméně není-li vyrovnání k dispozici z těchto zdrojů, musí stát, na jehož území 

                                                 
174 Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on the protection of victims of 
terrorist acts, přijaté Výborem ministrů 2. března 2005. 
175 Ani Evropská úmluva o lidských právech, ani judikatura ESLP nepřináší definici oběti teroristického 
činu, definováno není dokonce ani slovo „oběť“. ESLP vždy upřednostňoval individuální přístup případ 
od případu. Například v rozsudku Kypr v. Turecko, z 10. května 2001, odst. 156 ESLP uznává, že rodina 
oběti může v některých případech být považována za oběť: "Soudní dvůr připomíná, že otázka, zda 
rodinný příslušník zmizelé osoby je obětí, se kterou je zacházeno v rozporu s článkem 3, bude záviset na 
existenci zvláštních faktorů, které dávají utrpení dotyčné osoby rozměr a charakter odlišný od 
emocionální úzkosti, která může být považována za nevyhnutelnou u příbuzných oběti závažného porušení 
lidských práv. Důležitým prvkem bude blízkost rodinné vazby - v této souvislosti bude mít váhu především 
vztah rodič-dítě - konkrétní okolnosti vztahu, míra v jaké byl člen rodiny svědkem dané události, zapojení 
rodinného příslušníka do pokusů získat informace o zmizelé osobě a způsob, jakým orgány odpověděly na 
tyto dotazy". 
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k teroristickému útoku došlo, přispět k odškodnění obětí bez ohledu na jejich státní 

příslušnost (čl 7). Směrnice o obětech se zabývají také ochranou soukromého a 

rodinného života (čl. 8), ochranou bezpečnosti a důstojnosti obětí teroristických činů ve 

všech fázích řízení (čl. 9), právem na informace (čl. 10) a zvláštní odbornou přípravou 

osob odpovědných za pomoc obětem teroristických činů (čl. 11). Poslední článek 

stanoví, že žádné z ustanovení Směrnic nezbavuje státy možnosti přijetí příznivějších 

ustanovení než, která jsou popsána ve Směrnicích o obětech.  

 

4.2.3. Doporučení Komise proti rasismu č. 8 o potírání rasismu v boji 

s terorismem176 

 

Ve svém Doporučení č. 8 o potírání rasismu v boji s terorismem (dále jen 

„Doporučení č. 8“), které Komise proti rasismu (ECRI) přijala 17. března 2004, 

zejména zdůraznila, že „boj proti terorismu by se neměl stát záminkou, pod kterou je 

rasismu, rasové diskriminaci a nesnášenlivosti dovoleno vzkvétat“, a to v souvislosti 

s tím, že protiteroristická opatření přijatá členskými státy Rady Evropy po událostech 

z 11. září 2001 měla v některých případech za následek „p řijetí přímo či nepřímo 

diskriminačních právních a správních předpisů, zejména na základě státní příslušnosti, 

národnostního nebo etnického původu a náboženství, a častěji také diskriminačních 

praktik orgány veřejné moci“. Doporučení č. 8 dále poukazuje na to, že v důsledku boje 

proti terorismu po teroristických útocích v USA se některé skupiny osob, „zejména 

Arabové, Židé, muslimové, někteří žadatelé o azyl, uprchlíci a přistěhovalci, určité 

viditelné menšiny a osoby vnímané jako patřící do takové skupiny“ staly zvláště 

zranitelné vůči rasismu a rasové diskriminaci v mnoha oblastech veřejného života, 

včetně vzdělávání, zaměstnanosti, bydlení, přístupu ke zboží a službám, přístupu na 

veřejná místa a svobody pohybu. V souvislosti s tím Komise proti rasismu členským 

státům doporučila, aby přezkoumaly legislativu, zdržely se příjímání nové legislativy a 

případně zrušily předpisy přijaté v souvislosti s bojem proti terorismu, které 

diskriminují přímo nebo nepřímo osoby nebo skupiny osob, „zejména na základě rasy, 

                                                 
176 Recommendation no. 8 on combating racism while fighting terrorism. Dostupné na: 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/GPR/EN/Recommendation_N8/recommendation_N%
C2%B0_8_eng.pdf (navštíveno 15. 9. 2012). 
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barvy pleti, jazyka, náboženství, národnosti nebo národnostního či etnického původu“.  

Zvláštní pozornost by měly státy věnovat předpisům nebo jejich provádění v oblastech 

jako např. vydávání víz, povolení k pobytu, získávání občanství či podmínky vazby, a to 

tak, aby byla nediskriminačním způsobem zajištěna především svoboda pohybu, 

sdružování, projevu a náboženství. 

 

4.2.4. Judikatura Evropského soudu pro lidská práva177 

 

ESLP se ve své judikatuře vždy snažil najít rovnováhu mezi legitimními 

bezpečnostními zájmy členských států a ochranou základních práv a svobod a ukázat 

členským státům, že ochrana základních lidských práv a boj proti terorismu se mohou 

vzájemně doplňovat, aniž by muselo dojít k ohrožení jednoho z těchto zájmů.178 

Následující analýza judikatury ESLP nastiňuje, s jakými problémy se členské státy 

Rady Evropy opakovaně setkaly při provádění protiteroristických opatření, a která z 

těchto opatření ESLP shledal neslučitelnými s Evropskou úmluvou o LPZS. V tomto 

rozboru se zaměřím především na porušení článku 2 (právo na život), článku 3 (zákaz 

mučení), článku 5 (právo na svobodu a osobní bezpečnost), článku 6 (právo na 

spravedlivý proces), článku 7 (uložení trestu jen na základě zákona) a článku 15 

(odstoupení od závazků v naléhavé situaci). Stejně jako u analýzy judikatury 

Meziamerického soudu, zaměřím se i nyní nejprve na možnost derogace některých práv 

dle článku 15 Evropské úmluvy o LPZS. 

 

                                                 
177 Evropský soud pro lidská práva (ESLP; anglicky European Court of Human Rights) se sídlem ve 
Štrasburku byl zřízen roku 1959 k projednávání porušení Evropské úmluvy o LPZS (1950). Podle 
původního znění této úmluvy se kontrolní mechanismus kromě ESLP skládal ještě z Evropské komise pro 
lidská práva, která projednávala příslušnost stížností zaslaných jednotlivci, zjišťovala skutečnosti a 
případně se pokusila o smírné řešení sporu. Soud pak projednával ty případy, které mu předložila Komise 
nebo některý ze smluvních států. Nepružnost a pomalost systému si vyžádala změnu uskutečněnou 
Protokolem č.11 k Evropské úmluvě o LPZS. Od 1. listopadu 1998 funguje místo Komise a Soudu jen 
jediný orgán - stálý Soud. Výboru ministrů Rady Evropy byla také omezena pravomoc pouze na dohlížení 
nad rozsudky Soudu. 
178 V rozsudku ve věci Klass a další v. Německo ze dne 6. září 1878 ESLP  zdůraznil, že „smluvní státy 
nemají neomezenou volnost podrobit osoby v rámci jejich pravomoci tajnému dohledu“ a dále potvrdil, že 
„smluvní státy nemohou ve jménu boje proti špionáži a terorismu, přijmout jakákoli opatření, která 
považují za vhodná“ (odst. 49) . 
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4.2.4.1. Možnost derogace některých práv 

 

Článek 15179 Evropské úmluvy o LPZS, který umožňuje státům v určitých 

výjimečných případech jednostranně derogovat některé ze svých závazků dle této 

úmluvy, byl některými členskými státy použit v kontextu terorismu. K derogaci 

některých práv přistoupila např. Velká Británie v roce 1989 v souvislosti se situací v 

Severním Irsku (viz dále případ Brannigan and McBride) nebo také v reakci na 11. září 

2001. Dalším příkladem je Turecko a derogace některých závazků v souvislosti 

s nepokoji v jihovýchodní části Turecka na počátku 90. let 20. století.  

Aby však smluvní státy mohly platně derogovat některé ze svých závazků 

v oblasti lidských práv, musí být splněno několik podmínek. Především musí existovat 

určité veřejné nebezpečí, které ohrožuje život národa. Při posuzování nezbytnosti a 

přiměřenosti derogačních opatření musí být brány v úvahu všechny okolnosti. V 

Brannigan and McBride v. Spojené království ESLP připomíná, že „je záležitostí 

každého smluvního státu, který má odpovědnost za ‚život národa‘, aby zjistil, zda životy 

jsou ohroženy ‚mimořádnou situací‘, a pokud ano, jak daleko je třeba jít ve snaze 

překonat tuto situaci. (…) Nicméně smluvní strany nemají v tomto neomezenou moc. Je 

na ESLP, aby rozhodl o tom, zda mimo jiné státy překročily míru striktně vyžadovanou 

naléhavostí krize. Vnitrostátní prostor pro uvážení je tedy doprovázen evropským 

dohledem. Zároveň při výkonu dozoru musí ESLP zvážit význam takových faktorů jako 

je povaha práv postižených derogací, okolnosti vedoucí k mimořádné situaci a doba 

jejího trvání“.180 Kromě toho musí být dodrženy procesní podmínky derogace181 a 

požadavek, že některá práva jsou aplikovatelná za všech situací.182 

                                                 
179 Článek 15 stanoví: „(1)V případě války nebo jiného veřejného ohrožení státní existence může každá 
Vysoká smluvní strana přijmout opatření směřující k odstoupení od závazků stanovených v této Úmluvě v 
rozsahu přísně vyžadovaném naléhavostí situace, pokud tato opatření nebudou neslučitelná s ostatními 
závazky podle mezinárodního práva. (2) Podle tohoto ustanovení nelze odstoupit od  článku 2, kromě 
úmrtí vyplývajících z dovolených válečných činů, a článků 3, 4 (odstavec 1) a 7. (3) Každá Vysoká 
smluvní strana využívající svého práva na odstoupení bude v plném rozsahu informovat generálního 
tajemníka Rady Evropy o opatřeních, která přijala, a o jejich důvodech. Generálního tajemníka Rady 
Evropy bude rovněž informovat o tom, kdy tato opatření pozbyla platnosti, a kdy ustanovení Úmluvy 
budou znovu prováděna v plném rozsahu“. 
180 Rozsudek ESLP ve věci Brannigan and McBride v. Spojené království, 26. květen 1993, odst. 43. 
181 Rozsudky ESLP Lawless v. Irsko, 1. červenec 1961,odst. 47; Aksoy v. Turecko, 18. prosinec 1996, 
odst. 85,86. 
182 Rozsudek ESLP ve věci Orhan v. Turecko, 18. červen 2002, odst. 325; Aksoy v. Turecko, op.cit., odst. 
62. 
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V této oblasti je možno poukázat na rozdílný přístup ESLP a Meziamerického 

soudu. ESLP na rozdíl od Meziamerického soudu, nepovažuje právo na soudní ochranu 

zakotvené v čl. 5 odst. 3 a odst.4 Evropské úmluvy o LP za nederogovatelné. Ve věci 

Irsko v. Spojené království ESLP potvrdil možnost derogace daných ustanovení, pokud 

to obtížnost situace vyžaduje.183 

 

4.2.4.2. Právo na život 

 

Ačkoliv, státy mají povinnosti „p řijmout vhodná opatření k ochraně životů těch, 

kteří se nachází v rámci jejich jurisdikce“,184 obrana státu před hrozbou terorismu sama 

o sobě neospravedlňuje použití síly, jež může mít za následek smrt jedince. Operace 

musí být státem naplánovány tak, aby život osob byl co nejvíce chráněn. ESLP 

v případě Ergi v. Turecko,185 judikoval: „Odpovědnost státu se neomezuje na případy, 

kdy existují významné důkazy, že nesprávně nasměrovaná střelba agentů státu zabila 

civilistu. Může být také připuštěna, pokud se nepodaří přijmout veškerá možná 

preventivní opatření při volbě prostředků a metod během bezpečnostní operace 

namířené proti nepřátelské skupině s cílem zabránit, či alespoň minimalizovat náhodné 

ztráty na civilních životech“ (odst. 79). V rozhodnutí Semse Onen v. Turecko186 ESLP 

dále upozornil, že státy jsou povinny zajistit „ú činné oficiální vyšetřování, pokud došlo 

k zabití osob v důsledku použití síly mimo jiné i agenty státu“ (odst. 87). 

Co se týče trestu smrti jako možného prostředku při potírání terorismu, je třeba 

nejprve poukázat na to, že trest smrti je v rámci Rady Evropy zakázán Protokoly č. 6 a 

                                                 
183 Rozsudek ESLP Irsko v. Spojené království z 18.ledna.1978, odst. 212 - 220. Více Neuman, L. Gerald  
Comment, Counter-terrorist Operations and the Rule of Law. The European Journal of International Law 
Vol. 15 no.5, 2004, str. 1026 – 1029; Myjer, Egbert. Human rights and the fight against terrorism: some 
comments on the case law of the European Court of Human Rights. Counter-Terrorism: International Law 
and Practice. Oxford University Press, New York, 2012, str. 772 - 777 
184 Rozsudek ESLP ve věci Kiliç v. Turecko, 28. března 2000, odst. 62. 
185 Rozsudek ESLP ve věci Ergi v. Turecko, 28. července 1998. Předmětem stížnosti je tvrzení 
stěžovatele, tureckého státního příslušníka kurdského původu, že jeho sestra byla v září 1993 zastřelena v 
okně svého domu bezpečnostními silami, které napadly vesnici Kesentas v jihovýchodním Turecku v 
rámci operací proti PKK (Strana kurdských pracujících), která je Tureckem považována za teroristickou 
organizaci. 
186 Rozsudek ESLP ve věci Semse Onen v. Turecko , 14. květen 2002, odst. 87. 
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č. 13 k Evropské úmluvě o LPZS.187 Ukládáním trestu smrti se již dříve ESLP zabýval 

v případu Ocalan v. Turecko,188 kde judikoval, že soud, který ukládá tento trest, musí 

být nezávislý a nestranný, musí být dodrženy přísné podmínky spravedlnosti procesu, 

musí existovat právní základ pro sankce ve vnitrostátním právu a tyto normy musí být 

dostatečně přístupné a předvídatelné (odst. 203). 

 

4.2.4.3. Zákaz mučení 

 

Judikatura ESLP týkající se článku 3 Evropské úmluvy o LPZS, který „zakotvuje 

jednu z nejzákladnějších hodnot demokratické společnosti“,189 je velmi rozsáhlá. 

Ačkoliv si je ESLP dobře vědom obrovských obtíží, kterým státy čelí při ochraně 

obyvatelstva před teroristickým násilím, uvedl, že „i za těchto okolností, Evropská 

úmluva o LPZS zakazuje v absolutních číslech mučení, nelidské či ponižující zacházení 

nebo trestání, bez ohledu na chování oběti“ . 190  

Ve svých judikátech ESLP upozorňuje, že je třeba přihlédnout k rozdílu, který je 

zakotven v samotném čl. 3 Evropské úmluvy o LPZS a odlišit nelidské či ponižující 

zacházení od chování, které je již kvalifikováno jako mučení. Podle názoru ESLP 

vyjádřeném v judikátu Irsko v. Spojené království191 „tento rozdíl vyplývá především z 

odlišné intenzity způsobeného utrpení“ (odst. 167). ESLP dále poznamenává, že bylo 

záměrem Evropské úmluvy o LSZP rozlišit mezi mučením a nelidským či ponižujícím 

zacházením a „prvnímu z těchto pojmů přiřknout zvláštní stigma pokud se jedná o 

nelidské zacházení způsobující velmi závažné a kruté utrpení“ (odst. 167). V daném 

případě, dle názoru ESLP, nedosahovalo jednání jako např. stání proti zdi, vystavení 

                                                 
187 Článek 1 Protokolu č. 6 i č. 13 stanoví: „Trest smrti se ruší. Nikdo nesmí být odsouzen k takovému 
trestu ani popraven“. K 28. srpnu 2012 ratifikovaly Protokol č. 6 všechny členské státy Rady Evropy 
kromě Ruska a Protokol č. 13 neratifikovaly čtyři členské státy (Arménie, Ázerbájdžán, Rusko a Polsko).  
188 Rozsudek ESLP ve věci Ocalan v. Turecko, 12. březen 2003, odst. 202-203, 207. Tento případ se týkal 
podmínek převozu do Turecka a následného zadržování Abdullaha Öcalana, bývalého vůdce PKK, který 
byl odsouzen k trestu smrti pro činnosti zaměřené na odtržení části tureckého území. Trest byl změněn na 
doživotí po zrušení trestu smrti v Turecku v srpnu 2002. 
189 Rozsudek ESLP Chahal v. Spojené království, 15. listopadu 1996, odst. 79. 
190 Tamtéž. 
191 Rozsudek ESLP Irsko v. Spojené království z 18.01.1978. Případ se týká stížnosti irské vlády na 
orgány Spojeného království Velké Británie týkající se mimosoudních zatčení, zadržení a internace osob 
podezřelých z terorismu v Severním Irsku od srpna 1971 do prosince 1975. Předmětem stížnosti bylo 
zejména používání zvláštních psychologických technik výslechu jako stání proti zdi, tzv. hooding, 
vystavení hluku a zbavení spánku, jídla a pití.  
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vězňů hluku, nedostatku spánku, jídla a pití intenzity mučení, nýbrž bylo považováno za 

nelidské a ponižující zacházení v rozporu s čl. 3 Evropské úmluvy o LPZS. 

Jako mučení bylo ESLP ve věci Aksoy v. Turecko označeno jednání nazvané 

„palestinské věšení“, kdy byl vyslýchaný nahý zavěšen za ruce, které měl svázané za 

zády. Pro ESLP bylo v tomto případě důležité promyšlení daného jednání, jelikož 

k uskutečnění bylo potřeba „ur čité množství přípravy a námahy“ (odst. 64). ESLP 

stejně jako v mnoha dalších judikátech192 i v tomto zdůraznil, že „pokud je jedinec vzat 

do vazby v dobrém zdravotním stavu, ale je zjištěno, že je zraněný v době vydání, je 

povinností státu poskytnout věrohodné vysvětlení způsobené újmy“ (odst. 61). Důkazní 

břemeno v těchto případech leží tedy na státu. 

 

4.2.4.4. Právo na svobodu a osobní bezpečnost 

 

Článek 5 Evropské úmluvy o LPZS zakotvuje základní lidské právo, a sice 

ochranu jednotlivce proti svévolným zásahům ze strany státu do jeho práva na svobodu. 

Judikatura ESLP týkající se tohoto ustanovení uvádí, že tento článek neumožňuje 

zadržení jednotlivce k výslechu pouze za účelem shromažďování informací, nýbrž musí 

existovat důvodné podezření ze spáchání trestného činu, což vyžaduje existenci 

některých skutečností nebo informací, které by přesvědčily „objektivního pozorovatele, 

že dotčená osoba se mohla dopustit trestného činu“.  Jaké skutečnosti a informace bude 

možno považovat za přiměřené, pak bude záviset na všech okolnostech případu.193  

Dalším problémem, na který se judikatura ESLP v souvislosti s právem na 

osobní svobodu zaměřuje, je právo být ihned po zatčení předveden před soudce. 

V případě Brogan a další v. Spojené království194 ESLP uvedl, že ačkoliv slovo „ihned“ 

má být vykládáno v souladu se zvláštními rysy každého jednotlivého případu, nikdy 

nemůže být dotčena samotná podstata práva zaručeného článkem 5 odst. 3, a tím 

                                                 
192 Např. Rozsudky ESLP ve věci Tomasi v. Francie, 27. srpna 1992, odst. 108-111; a Ribitsch v. 
Rakousko, 4. prosince 1995, odst. 34. 
193 Rozsudek ESLP ve věci O’Hara v. Spojené království, 16. ledna 2002, odst. 34.  
194 Rozsudek ESLP ve věci Brogan a další v. Spojené království, 29. listopad 1988. Čtyři žalobce 
podezřelé z terorismu zatkla policie v Severním Irsku a poté, co byli po dobu čtyř dnů a šesti hodin až 
šesti dnů vyslýcháni, byli propuštěni, aniž by byli obviněni, nebo postaveni před soud. ESLP rozhodl, že 
došlo k porušení článku 5 odst. 3. 
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popřena povinnost státu zajistit okamžité propuštění nebo okamžité předvedení 

zadrženého před soudce (odst. 59). 

 

4.2.4.5. Právo na spravedlivý proces 

 

Klíčové aspekty práva na spravedlivý proces jsou nezbytné k dodržování 

lidských práv v boji proti terorismu, a to i ve stavech nouze. ESLP zdůraznil zásadní 

význam presumpce neviny a vyjádřil hluboké znepokojení nad procesy civilistů před 

vojenskými a jinými zvláštními soudy. V judikátu Heaney a McGuinness v. Irsko195 se 

ESLP zabýval právem mlčet a nevypovídat proti sobě, a to u osob zatčených pro 

podezření ze závažných teroristických trestných činů. ESLP má za to, že „obecné 

požadavky spravedlnosti obsažené v článku 6, včetně práva nesvědčit proti sobě 

samému, se vztahují na trestní řízení o všech typech trestných činů bez rozdílu, a to od 

těch nejjednodušších k těm nejsložitějším“. Dospěl k závěru, že se nelze dovolávat 

veřejného zájmu k zdůvodnění získávání vynucených doznání v mimosoudním 

vyšetřování za účelem usvědčení obviněného (odst. 57). ESLP v tomto případě usoudil, 

že došlo k porušení práva stěžovatelů mlčet a jejich práva nevypovídat ve vlastní 

neprospěch zaručených čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy o LPZS a „vzhledem k těsnému 

spojení (…) mezi těmito zaručenými právy (…) a presumpcí neviny zaručené článkem 6 

odst. 2 (…), ESLP došel rovněž k závěru, že došlo k porušení tohoto posledně 

uvedeného ustanovení“. 

V souvislosti s právem být slyšen před nezávislým a nestranným soudem 

zřízeným zákonem ESLP připomíná v judikátu Incal v. Turecko,196 že za účelem určení, 

zda se soud může považovat za „nezávislý“ pro účely článku 6 odst. 1 Evropské úmluvy 

o LPZS, je třeba přihlédnout mimo jiné „ke způsobu jmenování členů a jejich funkčnímu 

období, k existenci záruk proti vnějším tlakům“  a pokud jde o požadavek „nestrannosti“ 

ve smyslu tohoto ustanovení, je třeba použít dva testy: „první spočívá ve snaze zjistit 

osobní přesvědčení určitého soudce v daném případě, a druhý v určení, zda soudce 

nabízí dostatečné záruky pro vyloučení veškerých legitimních pochybností v tomto 

ohledu“ (odst. 65). O nestrannosti a nezávislosti soudů byla také řeč v souvislosti s 

                                                 
195 Rozsudek ESLP ve věci Heaney a McGuinness v. Irsko, 21. prosince 2000. 
196 Rozsudek ESLP ve věci Incal v. Turecko, 9. června 1998. 
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účastí vojenských soudců na jednání soudu. ESLP konstatoval, že vojenští soudci jsou 

součástí armády, takže podléhají rozkazům exekutivy a vojenské disciplíně a 

v souvislosti s tím jsou armádou sestavovány hodnotící zprávy. Dále jejich jmenování je 

podřízeno do značné míry správním orgánům a jejich funkční období je pouze čtyři 

roky a může být prodlouženo (odst. 68). Nicméně při rozhodování o tom, zda je 

legitimní důvod se obávat, že konkrétní soud postrádá nezávislost a nestrannost, ESLP 

zdůraznil hledisko obviněného. Obviněný měl v daném případě pochybnosti v tom 

smyslu, že přítomnost vojenského soudce by mohla ovlivnit soud úvahami, které by 

nebyly relevantní k povaze případu. Dle ESLP je rozhodujícím hlediskem, „zda jeho 

pochybnosti mohou být považovány za objektivně odůvodněné“ (odst. 71).197  

 

4.2.4.6. Princip legality 

 

Judikatura ESLP zdůrazňuje význam zásady nullum crimen, nulla poena sine 

lege, která je zakotvena v článku 7 Evropské úmluvy o LPZS a která je „základním 

prvkem právního státu“.198 Tato zásada zaujímá významné místo v systému ochrany 

lidských práv, což je podtrženo tím, že představuje jedno z práv, u nichž Evropská 

úmluva o LPZS explicitně zakazuje derogaci, a to i v době války nebo jiného veřejného 

ohrožení.199 ESLP v souvislosti s tím připomíná, že z této zásady vyplývá, že „trestný 

čin a sankce za něj stanovené musí být jasně vymezeny v zákoně“. 200 Tato podmínka je 

pak splněna, pokud „jednotlivec má možnost zjistit z formulace příslušného ustanovení, 

popřípadě s pomocí výkladu soudů, za jaké činy a opomenutí vzniká trestněprávní 

odpovědnost“.201 

 

4.3. Ochrana lidských práv v boji proti terorismu – srovnání 

 

Lidská práva nejsou ohrožována jen ze strany samotných teroristů. Omezování 

lidských práv je bohužel běžnou praxí i ze strany států bojujících proti terorismu. Z výše 

                                                 
197 Srovnej viz. rozsudek ESLP Ocalan v. Turkey, op. cit., odst. 114. 
198 Rozsudek ESLP ve věci Ecer and Zeyrek v. Turecko, 27. února 2001, odst. 29. 
199 Tamtéž. 
200 Rozsudek ESLP ve věci Baskaya and Okçuoglu v. Turecko, 8. července 1999, odst. 36. 
201 Tamtéž. 
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uvedeného si lze všimnout, že OAS i Rada Evropy si uvědomují vzájemnou propojenost 

mezi bojem proti terorismu a ochranou lidských práv, a to především v souvislosti s  

přísnými restriktivními opatřeními přijímanými členskými státy v návaznosti na 

teroristické útoky.202 Obě organizace zapojily do této problematiky celou řadu orgánů, 

které přijaly nejrůznější dokumenty (doporučení, směrnice, zprávy atd.), ve kterých se 

snaží nastínit základní problémy s ochranou lidských práv v rámci protiteroristických 

aktivit. Účelem všech těchto dokumentů je snaha ukázat členským státům, že efektivní 

boj s terorismem je možný, aniž by bylo potřeba ohrožovat základní lidská práva a 

svobody.  

Zatímco se výše zmíněné dokumenty snaží možným problémům při ochraně 

lidských práv předcházet, judikatura jak Meziamerického soudu, tak ESLP v této oblasti 

reaguje na konkrétní porušení práv jednotlivců členskými státy. Jak je patrno z výše 

uvedené analýzy jednotlivých případů, oba soudy se ve své judikatuře často zabývají 

podobnými otázkami. Oba soudy se tak např. zabývaly otázkou, jaké jednání ze strany 

agentů státu je možné považovat za nelidské zacházení, a shodně uvedly, že porušení 

práva na osobní integritu může být svou povahou fyzické i psychické. V této souvislosti 

Meziamerický soud přímo citoval judikaturu ESLP.203 Je tedy možno vypozorovat, že 

ve svých rozhodnutích se oba soudy vzájemně ovlivňují. Dokladem je i nedávná 

návštěva soudců ESLP na jednání Meziamerického soudu v San José, jejímž cílem bylo 

„pokračovat ve výměně zkušeností a názorů mezi oběma soudy, a tím posílit politiku 

soudní ochrany lidských práv“.204 Nicméně v některých oblastech se rozhodovací 

činnost Meziamerického soudu a ESLP liší. Příkladem může být rozdílný přístup 

k možnosti derogace práva na soudní ochranu.  

                                                 
202 Viz. např. Protiteroristická legislativa přijatá v Peru v 90. letech 20. století za prezidenta Alberta 
Fujimoriho, a to především dekret č.  25.475, týkající se trestného činu terorismu, a dekret č. 25.659, 
týkající se trestného činu vlastizrady, které byly kritizovány Meziamerickým soudem např. v případu 
Loayza Tamayo v. Peru. V rámci Rady Evropy můžeme zmínit např. případ Viklan a Quinton v. Spojené 
království (z 12. 10. 2010), kde ESLP shledal britskou protiteroristickou legislativu příliš širokou a 
označil některá ustanovení tehdy platného protiteroristického zákona (Terrorism Act 2000) v rozporu s 
Evropskou úmluvou o LPZS. 
203 Např. v rozsudku Meziamerického soudu ve věci Loayza Tamayo v. Peru, ze dne 17. září 1997, odst. 
57. Meziamerický soud v tomto rozsudku cituje mimo jiné rozsudek ESLP ve věci Irsko v. Spojené 
království. 
204 OAS Doc. CorteIDH_CP-19/12, Comunicado de prensa: Jueces del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos en la Corte Interamericana, 30. srpen 2012. 
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Ať už se však oba soudy zabývaly jakýmkoli případem, z výše citované 

judikatury je jasné, že si plně uvědomují problémy, s kterými se smluvní státy potýkají 

v boji proti terorismu. Avšak ani tyto problémy nemohou ospravedlnit nedodržování 

závazků stanovených v příslušných lidsko-právních úmluvách. Dodržování těmito 

úmluvami stanovených norem a principů by mělo být základem všech 

protiteroristických aktivit států. Ani jeden ze soudů neakceptoval, že by boj 

s terorismem ospravedlňoval použití odlišných opatření než v případě jiného ohrožení 

bezpečnosti státu. Vycházíme-li z výše provedeného rozboru judikatury obou soudů, jak 

Meziamerický soud, tak ESLP vycházeli z obecných principů, které se uplatňují i při 

výkladu případů, které s terorismem nesouvisejí. Lze tedy uzavřít, že oba soudy 

považují dodržování lidských práv za jednu ze základních hodnot v boji s terorismem. 

Rozdíl mezi oběma institucemi nevidím tedy tolik v jejich rozhodovací činnosti, 

jako spíš v samotném postavení obou institucí v rámci jedné či druhé regionální 

organizace. Zatímco všechny státy Rady Evropy přijaly závazky vyplývající z Evropské 

úmluvy o LSZP a podléhají tedy jurisdikci ESLP,205 pouze 24 států OAS je stranou 

Americké úmluvy o LP.206 Mezi státy, které v rámci OAS Americkou úmluvu o LP 

neratifikovaly, patří i USA. Dalším problémem na straně meziamerického systému 

ochrany lidských práv je fakt, že některé členské státy se ve své reakci na rozhodnutí 

Meziamerického soudu rozhodly vymanit z jeho působnosti. Příkladem může být 

Trinidad a Tobago, které platně vypovědělo Americkou úmluvy o LP a přestalo tedy 

podléhat pravomoci Meziamerického soudu. V roce 1999 se o to samé pokusilo i Peru, 

nicméně nedodrželo stanovený postup a Meziamerický soud shledal jeho vystoupení 

z této instituce za neplatné. Nejnověji Americkou úmluvu o LP vypověděla Venezuela, 

a to v září tohoto roku. Tímto začala běžet roční lhůta, po jejímž uplynutí Venezuela 

přestane formálně podléhat pravomoci Meziamerického soudu.207 Záměr Venezuely 

                                                 
205 Viz. Tabulka podpisů a ratifikací. Dostupná na: 
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=005&CM=8&DF=&CL=ENG 
(navštíveno 7. 9. 2012). 
206 Viz tabulka ratifikací. Dostupná na: http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-
32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos_firmas.htm#Trinidad y Tobago (navštíveno 12. 
9. 2012). 
207 Viz Noticiero Venevision. Venezuela inicia trámites para su retiro de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, 10. 9. 2012. Dostupný na: 
http://www.noticierovenevision.net/internacionales/2012/septiembre/10/39572=venezuela-inicia-tramites-
para-su-retiro-de-la-corte-interamericana-de-derechos-humanos; 
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vystoupit z pravomoci Meziamerického soudu byl kritizován i Úřadem vysokého 

komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR), který vyzval Venezuelu, aby „p řehodnotila 

tento drastický krok, který by mohl mít velmi negativní dopad na lidská práva, a to 

nejen ve Venezuele, ale možná v celém regionu“.208 

Důležitým prvkem pro porovnání obou systémů ochrany práv je také škála 

prostředků, kterými obě instituce disponují za účelem vynucení svých rozhodnutí. Jak 

vyplývá z Americké úmluvy o LP i Evropské úmluvy o LPZS konečné rozsudky obou 

institucí jsou pro smluvní státy závazné ve všech případech, jichž jsou stranami.209 

V případě porušení zaručených práv a svobod dává Americká úmluva o LP 

Meziamerickému soudu poměrně širokou pravomoc, co se týče právních prostředků 

nápravy. Meziamerický soud má právo nařídit, aby poškozenému bylo zaručeno užívání 

práv a svobod, která byla porušena, aby byly napraveny důsledky opatření, která 

představovala porušení těchto práv a aby byla poškozenému vyplacena spravedlivá 

náhrada.210 ESLP, naproti tomu, v případě zjištění porušení na straně státu může pouze 

tam, kde vnitrostátní právo dotčeného státu umožňuje pouze částečnou nápravu, přiznat 

poškozenému spravedlivé zadostiučinění.211 Ačkoliv jsou tedy právní prostředky 

Meziamerického soudu mnohem ambicióznější „žádný mezinárodní systém ochrany 

lidských práv neklade tak velký důraz na právo a tak malý na diplomatickou a 

politickou podporu“.212 V rámci Rady Evropy dohlíží na výkon rozsudků ESLP Výbor 

ministrů, který může přijmout opatření v případě, že se smluvní stát odmítá řídit 

konečným rozsudkem. Tímto vyvíjí politický a diplomatický tlak na státy při provedení 

rozhodnutí ESLP.213 Na půdě OAS Meziamerický soud má sice formálně povinnost 

informovat Valné shromáždění OAS o případech, kdy státy odmítají plnit jeho 

                                                                                                                                               
Hlas Ruska. Venezuela odchází z Meziamerického soudu pro lidská práva, 25. 7.2012. Dostupný na: 
http://czech.ruvr.ru/2012_07_25/82833032/; El Mundo.Venezuela se retirará de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, 24. 7. 2012. Dostupný na:  
http://www.elmundo.es/america/2012/07/25/venezuela/1343178829.html (navštíveno 25. 10. 2012). 
208 Viz Tisková zpráva OHCHR. Dostupná na: http://acnudh.org/en/2012/07/ohchr-deeply-regrets-
venezuela%C2%B4s-plans-to-pull-out-of-the-inter-american-court-of-human-rights/ (navštíveno 15. 9. 
2012). 
209 Čl. 68 Americké úmluvy o LP a čl. 46 Evropské úmluvy o LPZS. 
210 Čl. 63 Americké úmluvy o LP.  
211 Čl. 41 Evropské úmluvy o LPZS. 
212 Cassel, Douglass. El Perú se retira de la Corte: Afrontárá el reto el sistema interamericano de 
derechos humanos? Revista IIDH/Instituto Interamericano de derechos humanos, č. 29, 1999,  str. 69-94, 
[online]. Dostupné na http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/iidh/cont/29/pr/pr5.pdf 
(navštíveno 10.9.2012).  
213 Čl. 46, odst. 4, 5 Evropské úmluvy o LPZS. 
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rozsudky, nicméně v praxi se politické orgány OAS vyhýbají přijetí jakýchkoli opatření 

proti státu, který své závazky v tomto ohledu neplní.214 V souvislosti s tím vyzval 

Meziamerický právní výbor za účelem zlepšení mechanismů pro prosazování a 

dodržování rozhodnutí Meziamerického soudu Valné shromáždění OAS, aby „efektivně 

využívalo své pravomoci kontroly dodržování rozhodnutí přijatých Meziamerickým 

soudem“ a za tímto účelem „p řijalo opatření, která považuje za vhodná, v rámci 

stanoveném Chartou OAS, s cílem zajistit dodržování usnesení a rozhodnutí tohoto 

soudu“.215  

Nedostatek diplomatické podpory ze strany OAS je odrazem slabších 

politických závazků členských států v oblasti lidských práv na americkém kontinentě 

než těch, které přijaly členské státy v rámci Rady Evropy. Všechny členské státy Rady 

Evropy se zavázaly dodržovat závazky v oblasti lidských práv, zatímco na půdě OAS 

ani ty základní a nejstarší nástroje ochrany lidských práv zatím „nedosáhly ratifikací 

všech amerických zemí“,216 a co více, mezi těmito zeměmi figuruje i jedna z největších 

mocností na americkém kontinentě – USA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
214 Cassel, D., op. cit., str. 77. 
215 OAS Doc. OEA/Ser.Q, CJI/doc.400/12 rev. 3, Informe del Comité Jurídico Interamericano: 
Fortalecimiento del sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos, 9. 
březen 2012, str. 19.  
216 Tamtéž, str. 5. 
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Závěr 

 

 Cílem mé diplomové práce je analyzovat jednotlivé kroky OAS a Rady Evropy 

v boji proti terorismu, poukázat na odlišnosti a dát je do vzájemných souvislostí tak, aby 

bylo možno komplexně zhodnotit jejich působnost v mezinárodním měřítku.  

 Z historického vývoje vyplývá, že první aktivity obou organizací v boji 

s terorismem lze časově zařadit přibližně do stejné doby. Důvody pro zařazení 

protiteroristické agendy se však lišily a zejména na počátku reagovaly obě organizace 

především na dění v členských státech daného regionu. Z toho vyplývá i rozdílný 

přístup pokud jde o první přijaté protiteroristické instrumenty. Až s postupnou 

internacionalizací hrozby terorismu, především pak po událostech 11. září 2001, se 

rozšířila i působnost obou organizací. Co se týče nejaktuálnějších aktivit OAS a Rady 

Evropy, obě organizace rozšířily svou agendu o nová témata s terorismem související, a 

to např. o problematiku kybernetického terorismu, financování terorismu či otázky 

týkající se obětí teroristických činů.  

Velký důraz začal být kladen také na mezinárodní spolupráci. V některých 

otázkách došlo dokonce k přímé spolupráci těchto dvou regionálních organizací a 

vzájemné výměně zkušeností. Na společných konferencích tak byly řešeny mj. otázky 

týkající se obětí terorismu či problematika předcházení terorismu, k přímé výměně 

zkušeností došlo i v rámci soudnictví. Tento posun lze vnímat jako pozitivum, jelikož 

povaha terorismu se stále vyvíjí a v reakci na nové hrozby je vzájemná spolupráce velmi 

důležitým prvkem. OAS a Rada Evropy však nejsou v tomto směru žádnou výjimkou. 

Protiteroristická spolupráce a společná setkání jednotlivých regionálních organizací jsou 

na mezinárodní scéně stále více obvyklá. Nicméně velké množství společných setkání 

ještě nic nevypovídá o efektivitě vzájemné spolupráce. Sdílení osvědčených postupů a 

práce ve vzájemné shodě může oběma organizacím pomoci čelit novým výzvám, jen 

pokud bude skutečně upevňovat vzájemné vazby využitelné následně v boji proti 

terorismu.  

Ačkoliv OSN hraje ústřední úlohu v celosvětovém boji proti terorismu, 

regionální organizace tvoří důležitý prvek v těchto aktivitách. Jak OAS, tak Rada 

Evropy, zohlednily vývoj na půdě OSN ve svých protiteroristických úmluvách a 
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odkazem na jednotlivé sektorové protiteroristické mezinárodní úmluvy přijaté v rámci 

OSN navázaly na celosvětový vývoj v této oblasti. Zároveň však samy pomohly posílit 

mezinárodní právní rámec v oblasti boje s terorismem, když v jednotlivých úmluvách i 

dalších aktivitách zohlednily podobný historický a politický kontext členských států, 

který jim umožnil reagovat na konkrétní problémy dané geografické oblasti. V této 

souvislosti je však potřeba poukázat na problémy, s kterými se obě organizace potýkají. 

Prvním z nich je neochota států ratifikovat mnohé z přijatých úmluv. Proto by OAS i 

Rada Evropy měly apelovat na členské státy, aby jednotlivé úmluvy ratifikovaly, a tím 

zvýšily věrohodnost svého úsilí na poli boje s terorismem.  

Samotná ratifikace jednotlivých instrumentů však nestačí. I přes velký počet 

ratifikací jsou totiž některé nástroje neefektivní a zastaralé. Jako příklad lze uvést 

Evropskou úmluvu. Navíc je potřeba podotknout, že velké množství přijatých úmluv a 

deklarací ještě není měřítkem úspěchu. Otázkou tedy zůstává, zda těmito organizacemi 

vypracovaný právní rámec v oblasti boje s terorismem je v praxi skutečně členskými 

státy uplatňován. Jak již bylo řečeno, je velmi obtížné nalézt informace o tom, jak jsou 

jednotlivé instrumenty členskými státy prováděny, a jak jsou tedy závazky z nich 

vyplývající plněny v praxi. Domnívám se však, že ačkoliv je právní rámec vytvořený 

oběma organizacemi relativně dobře propracovaný, praxe bude poněkud jiná, což není 

na mezinárodním poli nic zcela výjimečného. Problémy tak mohou vyvstat při 

vymáhání plnění některých přijatých závazků, kdy dodržování závazků, rozhodnutí a 

stanovených cílů je mnohdy závislé na politické vůli členských zemí, což v důsledku 

může podkopávat snahu obou organizací skutečně ovlivnit protiteroristickou politiku v 

jednotlivých státech.  

Za přínos obou organizací považuji, s výhradami popsanými výše, především 

aktivitu lidsko-právních institucí, tedy Meziamerického soudu a ESLP. Jejich 

rozhodovací mechanismus má nezastupitelný význam při poskytování ochrany 

základním lidským právům a svobodám v boji států proti terorismu a je důležitým 

zdrojem informací o této problematice. Na základě provedeného rozboru judikatury 

obou soudů lze shrnout, že dodržování lidských práv je důležitým prvkem co se týče 

protiteroristických aktivit států a že ani boj s terorismem neospravedlňuje nedodržování 

závazků stanovených v příslušných lidsko-právních úmluvách. 
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Kladně lze hodnotit rovněž institucionální zázemí obou organizací, které pomáhá 

zajistit, aby případné problémy byly řešeny přímo v místě, kde nejlépe poslouží 

potřebám jednotlivých členů. V této souvislosti bych zmínila především CICTE v rámci 

OAS a CODEXTER Rady Evropy, zvláštní výbory pro protiteroristickou agendu, které 

zajišťují především koordinaci aktivit, dále usnadňují komunikaci a sdílení informací 

mezi členskými státy. Tyto informační a komunikační kanály vytvářené mezi 

jednotlivými státy navíc mohou mít i univerzální využití. 

Shrnu-li vše výše uvedené, jsem přesvědčena, že jak OAS, tak Rada Evropy 

chtějí být důležitými aktéry na poli boje proti terorismu. S výhradami uvedenými výše 

považuji činnost těchto dvou organizací v oblasti protiteroristických aktivit za přínosnou 

a věřím, že na případných nedostatcích, které je možné jim vytknout, bude jak OAS, tak 

Rada Evropy pracovat a nadále pokračovat ve svých snahách přispět ke zlepšení 

spolupráce mezi členskými státy v otázkách terorismu. 
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Seznam použitých zkratek 
 
Americká úmluva o LP Americká úmluva o lidských právech 

CDCJ    Evropský výbor pro právní spolupráci  

CDPC   Evropský výbor pro otázky kriminality  

CICTE    Meziamerický výbor proti terorismu  

CODEXTER   Výbor expertů na terorismus  

COSTER   Konference smluvních států proti terorismu  

DH-S-TER   Skupina odborníků na lidská práva a boj proti terorismu  

ESLP    Evropský soud pro lidská práva 

Evropská úmluva  Evropská úmluva o potlačování terorismu 

Evropská úmluva o LPZS Evropská úmluva o lidských právech a základních 

svobodách 

FATF    Finanční akční výbor proti praní peněz 

FIUs     Finanční zpravodajské jednotky  

ICAO    Mezinárodní úřad pro civilní letectví  

IMO     Mezinárodní námořní organizace  

Komise pro LP   Meziamerická komise pro lidská práva  

Meziamerická úmluva Meziamerická úmluva proti terorismu 

Meziamerický soud  Meziamerický soud pro lidská práva 

MHP      mezinárodní humanitární právo 

MONEYVAL   Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní 

špinavých peněz a financování terorismu  

MPV    mezinárodní právo veřejné 

OAS    Organizace amerických států 

PKK     Strana kurdských pracujících  

Protokol    Protokol pozměňující Evropskou úmluvu o potlačování 

terorismu  

Skupina GMT   Multidisciplinární skupina pro mezinárodní akci proti 

terorismu  

Směrnice o LP  Směrnice Výboru ministrů Rady Evropy o lidských 

právech a boji proti terorismu  
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Směrnice o obětech   Směrnice Výboru ministrů Rady Evropy o ochraně obětí 

teroristických činů  

Úmluva OAS  Úmluva OAS o předcházení a trestání teroristických činů, 

které mají podobu trestných činů proti osobám, popřípadě s těmito činy souvisejícího 

vydírání, a vyvolávají mezinárodní důsledky 

Úmluva o financování terorismu Úmluva Rady Evropy o praní, vyhledávání, 

zadržování a konfiskaci výnosů z trestné činnosti a o financování terorismu  

Zpráva    Zpráva o terorismu a lidských právech  
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Abstrakt 

 

Cílem mé diplomové práce je jednak popsat jednotlivé kroky OAS a Rady 

Evropy v otázkách boje s terorismem a jednak srovnat jejich přístup v této oblasti. 

 Diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol, které se dále dělí do tří částí. První 

dvě části jednotlivých kapitol popisují kroky obou organizací zvlášť, třetí část pak jejich 

přístup srovnává a dává do vzájemných souvislostí. 

Úvodní kapitola se zabývá důvody, pro které se tyto organizace rozhodly zavést 

boj s terorismem do své agendy a mapuje přijetí prvních mezinárodních instrumentů. 

Ačkoliv z časového hlediska se aktivity v této oblasti spíše překrývají, obsahově obě 

organizace uplatňují rozdílný přístup, co se týče přijatých protiteroristických úmluv. 

Následující kapitola je věnována především období po teroristických útocích 

z 11. září 2001, kdy došlo k revizi stávajících dokumentů a k zintenzivnění 

protiteroristické spolupráce mezi státy obou regionů. V této kapitole detailně rozebírám 

tyto nově přijaté nástroje a srovnávám jejich vliv na dosavadní úpravu. 

Ve třetí kapitole se snažím nastínit nové oblasti zájmu na poli protiteroristického 

boje. Do popředí se dostávají otázky jako financování terorismu, kybernetický 

terorismus a snaha o spolupráci s dalšími regionálními organizacemi zabývajícími se 

protiteroristickou agendou. 

Čtvrtá kapitola je věnována problematice ochrany lidských práv v rámci boje 

s terorismem. Tato oblast tvoří velmi důležitou část mé diplomové práce, kdy je mou 

snahou analyzovat judikaturu Meziamerického soudu pro lidská práva a Evropského 

soudu pro lidská práva zabývající se dopadem terorismu na nejdůležitější lidská práva a 

dále také srovnat systémy ochrany práv jako takové. 

 V mé diplomové práci se zabývám jednotlivými regionálními protiteroristickými 

instrumenty a poukazuji na problémy, s kterými se obě organizace v rámci 

protiteroristické agendy potýkají. Analýzou judikatury se snažím ukázat, jaký může mít 

boj států s terorismem dopad na jednotlivce a jejich základní lidská práva a svobody. 
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Abstract 

 

The aim of my thesis is both to describe the steps of the OAS and the Council of 

Europe in the fight against terrorism and also to compare their approach in this area. 

The thesis is divided into four chapters, which are further subdivided into three 

parts. The first two parts of each chapter describe the steps of each organization 

separately, the third part compares their approach and puts it into the context.  

The first chapter examines the reasons for which these organizations decided to 

implement the fight against terrorism on their agendas and maps the adoption of the first 

international instruments. Although the time scale of the activity in this area rather 

overlaps, I point out the different approaches of the two organizations in terms of the 

adopted counter-terrorism conventions. 

The following chapter is devoted to the period after the terrorist attacks of 

September 11, 2001, when a review of existing documents took place and the counter-

terrorism cooperation between the countries of both regions was intensified. In this 

chapter, I discuss in detail the newly adopted international tools and compare their 

impact on the existing regulation. 

In the third chapter, I try to outline new areas of interest in the field of counter-

terrorism. The focus is shifted to the issues like financing of terrorism, cyber terrorism 

and cooperation efforts with other regional organizations involved in counter-terrorism 

agenda. 

The fourth chapter is dedicated to the protection of human rights in the fight 

against terrorism. This area forms a significant part of my thesis. I analyze the case law 

of the Inter-American Court of Human Rights and the European Court of Human Rights 

concerning the impact of terrorism on the fundamental human rights and also compare 

the systems of protection of rights as such. 

In my thesis I deal with various regional counter-terrorism instruments, point out 

the problems that the two organizations face in their counter-terrorism agendas and by 

the analysis of case law, I try to show what impact the fight against terrorism may have 

on individuals and their basic human rights and freedoms. 
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