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ABSTRAKT 

 

Práce se zabývá legislativními změnami s přímým vlivem na záruky lidských práv 

v ČLR v období stranického předsednictví Hu Jintaa. Nejprve je nastíněna teoretická báze 

pojetí lidských práv v ČLR a ve světě, která byla již lidskoprávními odborníky a sinology 

v literatuře zpracována. Jsou vysvětlena specifika lidskoprávního pojetí v závislosti na 

historických podmínkách. Následně je představena metoda výzkumu a jsou vysvětleny 

konkrétní historické souvislosti v uvedeném období, které je základem pro hodnocení 

legislativních změn. Ty jsou následně rozebrány v samostatné kapitole. Závěrečné shrnutí 

sumarizuje výsledky, konfrontuje je s původními očekáváními a představuje obecné 

principy, které se v současnosti uplatňují při vzniku nové lidskoprávní legislativy. 

 

Klíčová slova: Lidská práva, Komunistická strana Číny, Hu Jintao, generální tajemník, 

Všeobecná deklarace lidských práv, občanská a politická práva, ekonomická, sociální a 

kulturní práva, politická a právní reforma 

 

ABSTRACT 

 

 This work concerns with legislative changes which had direct influence on 

guarantee of human rights in PRC in the period of Hu Jintao‘s party chairmanship. Firstly 

the theoretic base of conception of human rights in PRC and in the world, which has been 

already compiled by specialists of humanrights and sinologists, is outlined. The specifics 

of humanright conception in dependency of historical conditions are explained. Then the 

method of research is introduced and concrete historical connections in given period, 

which is the basis for evaluation of legislative changes, are explained. These legal changes 

are analyzed in following chapter. Final summary sums up results, confronts them with 

initial expectations and presents general principles which are asserted during the formation 

of a new humanright legislative nowadays. 

 

Key words: Human rights, Communist Party of China, Hu Jintao, General Secretary, The 

Universal Declaration of Human Rights, civil and political rights, economic, social and 

cultural rights, political and legal reform 
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ÚVOD 

 

„There can be few countries in the world that have faced more external criticism of 

their human rights record than the People’s Republic of China.”
1
 Lidská práva v Čínské 

lidové republice jsou kontroverzním tématem, které je neustálým předmětem zájmu 

celosvětové veřejnosti. Téma lidských práv v Číně je ohniskem sporů jak mezi čínskou 

vládou, organizacemi na ochranu lidských práv a čínskými disidenty, tak i mezi vládami 

jiných států. 

 Vedoucí představitelé Čínské lidové republiky v posledních letech přesto nešetří při 

různých příležitostech chválou na vlastní úspěchy v oblasti lidských práv, a stejně tak je 

vedení ČLR za pokroky ve zlepšování lidskoprávní situace chváleno domácími odborníky 

a médii. Když v roce 2008 slavila Čína třicáté výročí započetí postmaovské politiky 

reforem a otevírání se světu, noviny hlasitě oceňovaly implementaci vlády zákona a 

pokrok na poli lidských práv.
2

 O rok později byla vláda chválena znovu, a to za 

vypracování prvního Národního akčního plánu pro lidská práva
3
 (stejné nadšení provázelo 

uveřejnění druhého Národního akčního plánu pro lidská práva v r. 2012). V r. 2010 

následovala na Třetím pekingském fóru o lidských právech další série pochval, kterou 

započal projev ředitele Informační kanceláře Státní rady Wang Chena (王晨, wáng chén)
4
 

a v r. 2011 o výrazném pokroku na poli lidských práv mluvil sám tehdejší prezident 

republiky Hu Jintao (胡锦涛, hú jǐntāo).
56

  

Podobná chvála se ozývá i z mimovládních kruhů. Ředitel centra pro lidská práva 

z Vysoké školy politické Ústředního výboru KS Číny Zhang Xiaoling (张晓玲, zhāng 

                                                           
1
 Weatherley, Robert. Discourse of Human Rights in China: Historical and Ideological Perspectives. New 

York: Palgrave Macmillan, 1999. S.1. 
2
 "Canjia zhongguo gaige kaifang yu renquan fazhan 30 nian xuexu taolunhui." (参加“中国改革开放与人权

发展 30 年”学术研讨会.“) Zhongguo renquan. 2009. Web. 3 Jan. 2014. 

<http://www.humanrights.cn/cn/zt/qita/rqxz/chenshiqiu/2/t20090122_408360.htm> 
3
 Yu Xiaojie (余, 晓洁). "Guojia renquan  xingdong jihua zhongqi pinggu xiaoshi jihua zhixing qingkuang 

lianghao." (国家人权行动计划中期评估显示计划执行情况良好.) Zhongguo renquan. 2009. Web. 14 Nov. 

2013. <http://www.humanrights.cn/cn/zt/tbbd/zt009/12/t20091203_519927.htm> 
4
 "Wang Chen zai di san jie beijing renquan taolun kaimushishang de zhici. " (王晨在第三届北京人权论坛

开幕式上的致辞.) Zhongguo renquan wang. 2010. Web. 14 May. 2013. 

<http://www.humanrights.cn/cn/zt/tbbd/3bjlt/5/t20101019_660224.htm> 
5
 "Hu Jintao: Ju shi suogongren zhongguo renquan jinbu xianzhu. " (胡锦涛：举世所公认 中国人权进步

显著.)  Nanyang. 20 Jan. 2011. Web. 14 Nov. 2013. <http://www.nanyang.com/node/353111> 
6
 Smysl takového jednání se jeví jako nepochopitelný vzhledem k tomu, že čínská vláda je pro svou 

lidskoprávní politiku častým terčem kritiky. Neustálé připomínání ožehavého tématu ve veřejných projevech 

je ale dobře promyšleným tahem - jak píše James D. Seymour, „The authorities want this issue ventilated 

because they know it is a powerful one, and they do not wish the discussion to be dominated by their 

opponents.“ Whitfield, Susan et al. After the Event: Human Rights and Their Future in China. London: 

Wellsweep Press, 1993. S. 36. 
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xiǎolíng) se ve svém článku v Časopise pro lidská práva (人权杂志 , rénquán zázhì) 

z konce prosince 2012 vyjádřil takto: „Od počátku reforem (a obzvlášť se vstupem do 

jedenadvacátého století), Číňané dosáhli očividných výsledků. Tak například v březnu 

2012 schválilo Všečínské shromáždění lidových zástupců na státní úrovni úpravu Zákona o 

trestním řízení soudním ČLR. V nové podobě zákona se poprvé v čínské historii objevuje 

formulace „respektovat a ochraňovat lidská práva“. I to lze považovat za známku pokroku 

Číny v oblasti lidských práv.“
7
 

 Je tedy zřejmé, že Číňané hodnotí své pokroky v oblasti lidských práv podle 

schválených zákonů bez ohledu na to, do jaké míry jsou úspěšné implementovány. Už ve 

výroku Zhang Xiaolinga ale nacházíme drobnou, ale poměrně zásadní nepřesnost – 

formulaci o právech lidí obsahovala již verze zmíněného zákona z roku 1996; úprava z r. 

2012 pouze mění výrok „pomocí ochrany socialistického právního systému chránit práva 

lidí“ na „chránit socialistický systém, respektovat a chránit lidská práva, chránit občanská 

práva“
8
. Pokud tvrzení o velkém pokroku v oblasti lidských práv stojí na výrocích 

podobných tomuto, je možné vůbec o nějakém posunu vpřed v oblasti lidskoprávní 

legislativy mluvit? To je základní otázka, kterou si tato práce klade za cíl zodpovědět.  

 

Cílem mé diplomové práce je zmapování postupných změn v nově vzniklé nebo 

novelizované legislativě v oblasti lidských práv v Číně za období, které je časově 

vymezeno nástupem někdejšího prezidenta Hu Jintaa do pozice generálního tajemníka KS 

Číny, faktického stranického předsedy, kterážto funkce byla ovšem roku 1982 zrušena a 

namísto níž byla obnovena právě funkce generálního tajemníka komunistické strany.
9
 Hu 

Jintao se funkce ujal 15. listopadu 2002, a na den přesně o deset let později ji předal svému 

nástupci Xi Jinpingovi (习近平, xí jìnpíng). Přestože pozice generálního tajemníka je 

v současné Číně nejdůležitějším mocenským postem, není význam jejího držitele 

srovnatelný s významem v době, kdy ještě nesla název „předseda“ a kdy jejím držitelem 

byl Mao Zedong. Tehdejší autokratický systém prodělal v průběhu let po Maově smrti 

mnohé změny a vyvinul se v oligarchii – v čele státu již nestojí jednotlivec, ale skupina 

osob, vytvářející uzavřený elitářský okruh. Proto není možné přijmout myšlenku, že moc 

generálního tajemníka (a později prezidenta současně) je tak velká, aby jako jednotlivec do 

                                                           
7
 Zhang, Xiaoling. "Zhongguo zai xin shiji de jinbu. " (张, 晓玲. 中国人权在新世纪的进步.) Zhongguo 

renquan. 2012. Web. 14 Nov. 2013. 

<http://www.humanrights.cn/cn/zt/qita/rqzz/2012/6/t20121225_975954.htm> 
8
 Původní znění: „以维护社会主义法制，保护公民的人身权利“, podoba po novelizaci z r. 2012: „维护社

会主义法制，尊重和保障人权，保护公民的人身权利“. 
9
 Obě pozice jsou však zcela rovnocenné a termín předseda strany se jeví jako významově průhlednější. 



12 
 

otázky lidských práv mohl svévolně zasahovat. Přesto s sebou každý nový generální 

tajemník (a nové složení politbyra ÚV KS Číny a především jeho stálého výboru, jejichž 

ustanovení probíhá současně se zvolením generálního tajemníka) přináší důraz na jiné 

aspekty politiky, což nakonec ovlivňuje právě i přístup k problematice lidských práv.  

Na téma lidských práv v současné Číně a jejich ideových kořenů již vzniklo velké 

množství literatury – právem samotným v průběhu dějin se zabývá například Michal 

Tomášek, na současné čínské právo je odborníkem například Stanley Lubman nebo Jerome 

A. Cohen. Lidskými právy v současné Číně se krom nadnárodních organizací, jako jsou 

Human Rights Watch nebo Amnesty International, zabývají například Stephen Angle, 

Marina Svensson, Robert Weatherley, Randall Peerenboom nebo Ann Kent; tito se však 

nezabývají legislativou, a tím méně legislativou vzniklou na počátku tohoto století.
10

 

Jednotlivé advokátní kanceláře (Lehman, Lee & Xu atd.) a časopisy o lidských právech 

(Dui Hua Human Rights Journal) se v minulých letech některými novými zákony a 

novelami zabývaly; souhrnná práce, zaměřující se na oblast lidských práv za dané období 

dosud nevznikla.
11

 

 

Jak velice výstižně píše politolog Oskar Krejčí v úvodu ke své knize, jednoduše 

nazvané Lidská práva, „problémem většiny emotivních politických témat je skutečnost, že 

do jejich obsahu příliš mnoho lidí vkládá příliš mnoho odlišných vizí“.
12

 A tak i k otázce 

lidských práv existuje množství odlišných přístupů, a to ve všech klíčových bodech, od 

vymezení lidských práv, přes způsoby vymáhání jejich dodržování až po úrovně trestů za 

jejich porušování. V otázce lidských práv v Číně se střetávají dva základní přístupy, a to 

evropsko-americký, tedy vycházející z tradice vzniklé v Evropě a Severní Americe, a 

tradiční přístup čínský, vycházející z původního čínského práva a filozofie. Při analýze 

legislativních změn v oblasti LP je třeba přihlížet k oběma přístupům.  

Diplomová práce se skládá z části teoretické, která nejprve stručně pojednává 

historii lidských práv v Evropě a v Číně, aby byly osvětleny hlavní rozdíly v obou 

regionech a také příčiny specifik čínského přístupu, a aby na základě toho bylo možné dále 

posuzovat a hodnotit vývoj lidskoprávních zákonů za zkoumané období. Samotným 

těžištěm práce je poté část empirická, která se zabývá jednotlivými zákony, které mají 

přímý dopad na posílení nebo naopak oslabení právní ochrany některého z práv, 

                                                           
10

 Některé z jejich prací jsou citovány v kapitole 1. 
11

 Souhrnný dokument mapující lidskoprávní legislativu chybí i v případě období generálního tajemníka 

Jiang Zemina, Hu Jintaova předchůdce; pro posouzení změn je proto vždy nutné porovnat schválenou novelu 

zákona nebo pozměňovací návrh s původním zněním. 
12

 Krejčí, Oskar. Lidská práva. Praha: Professional Publishing, 2011. S. 7. 
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formulovaných ve Všeobecné deklaraci lidských práv (jak bude dále vysvětleno, 

alternativa k takovému dokumentu, která by pocházela z čínského prostředí, neexistuje). 

Postupuji chronologicky, procházím jednotlivé zákony z let 2003 až 2012 včetně, přičemž 

jsou vybírány pouze zákony relevantní k tématu práce. Na počátku každé kapitoly věnuji 

krátký prostor teoretickým lidskoprávním dokumentům publikovaným čínskou vládou, 

které daného roku vyšly a pomohou vysvětlit motivaci vzniku zákonů a směr, kterým se 

celá čínská lidskoprávní legislativa ubírá. Mezistupeň teoretické a empirické části přitom 

tvoří kapitola, podávající vysvětlení historicko-politických souvislostí vzniku nových a 

novelizovaných zákonů. Závěrem se výsledky zkoumání vsazují do celkového kontextu 

problematiky lidských práv v Číně, jsou zodpovězeny výzkumné otázky, je zhodnocen 

posun v otázce legislativy LP a je také nastíněno, kterým směrem se lidská práva v Číně 

mohou v budoucnu ubírat. 

Jako základní dokument pro posuzování změn v legislativě o lidských právech ze 

západní perspektivy mi při mé práci poslouží již zmíněná Všeobecná deklarace lidských 

práv.
13

 Tu Čína přijala svým vstupem do OSN 25. října 1971. Dokumentů a mezinárodních 

smluv, které lidskoprávní situaci ošetřují, existuje velké množství, a jak uvádí Mo Jihong 

(莫纪宏 , mò jìhóng), pracovník ve výzkumu v Právním institutu Čínské akademie 

společenských věd, ČLR podepsala pět ze sedmi klíčových dokumentů pro lidskoprávní 

problematiku
14

. Jsou jimi Mezinárodní úmluva o ekonomických, sociálních a kulturních 

právech z 16. prosince 1966, Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové 

diskriminace z 21. prosince 1965, Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen, 

platná od 3. září 1981, Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či 

ponižujícímu zacházení nebo trestání z 10. prosince 1984, Úmluva o právech dítěte z 20. 

listopadu 1989, a konečně také Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z 5. 

října 1998, který však vláda ČLR podepsala, ale neratifikovala (ač se v citovaném článku 

chybně uvádí, že ratifikace proběhla, ve skutečnosti je ale čínskou vládou tento krok 

neustále odsouván). Navíc, jak vysvětluje Guo Sanzhuan (郭三转 , guō sānzhuàn), 

pekingská právnička a doktorka práv z Beijing University Law School, pozice úmluv 

v čínském právním systému je nevyjasněná (v ústavě zmínku o platnosti úmluv 

                                                           
13

 "Všeobecná deklarace lidských práv." Informační centrum OSN v Praze: Dokumenty OSN. 1948. Web. 4 

Jan. 2014. <http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/vseobecna-deklarace-lidskych-prav.pdf> 
14 "International Human Rights Conventions in China." China Human Rights. 10 Dec. 2007. Web. 14 Nov. 

2013. <http://www.chinahumanrights.org/CSHRS/Magazine/Text/t20080604_349282.htm> 
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nenajdeme)
15

. To znamená, že v čínské legislativě dosud neexistuje žádný souhrnný 

ratifikovaný dokument s platností zákona, který by se komplexně věnoval otázce lidských 

práv a stanovoval, co lidská práva jsou, jaké jejich aspekty je třeba dodržovat a co je 

vzhledem k vymezeným právům naopak zakázáno. Jediným takovým dokumentem je 

právě VDLP; ta však nemá platnost zákona, a proto je nutné, a by byla podpořena 

příslušnou legislativou.
16

 Proto se VDLP jeví jako nejvhodnější ze všech zmíněných 

dokumentů; sami čínští představitelé na ni v mnoha svých oficiálních dokumentech 

odkazují a odvolávají se na ni. Protože by ale vzhledem k vlastním čínským teoriím o LP 

nebylo zcela objektivní posuzovat čínskou legislativu pouze podle dokumentu vzniklého 

v západním světě, bude v průběhu zkoumání nutné přihlédnout také k čínskému pojetí 

lidských práv, jak je formulováno v bílých knihách, které čínská vláda pravidelně 

publikuje. O jejich specifikách se pojednává podrobněji v kapitole Metodologie práce.  

                                                           
15

 Guo, Sanzhuan. "Implementation of Human Rights Treaties by Chinese Courts: Problems and 

Prospects." Chinese Journal of International Law.8 (2009). Web. 14 Nov. 2013. 

<http://chinesejil.oxfordjournals.org/content/8/1/161.full> 
16

 V České republice je takovým legislativním dokumentem Listina základních práv a svobod s platností 

ústavního zákona. Viz "USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení 

LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České 

republiky." Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. 1992. Web. 4 Jan. 2014. 

<http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html> 
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1 HISTORIE POJETÍ LIDSKÝCH PRÁV V ČÍNĚ 

 

Pro pochopení rozdílu v pojetí lidských práv v Evropě (a Americe) a v Číně je třeba 

stručně připomenout vývoj, kterým tato problematika v daných oblastech prošla. V Evropě 

se myšlenka lidských práv objevuje již v polovině osmnáctého století (a její kořeny jsou 

přitom ještě mnohem starší); v Číně začala být otázka aktuální až na přelomu století 

devatenáctého a dvacátého. Oddíl o lidských právech v Evropě a Americe je záměrně 

kratší, protože cílem práce není porovnávat historické skutečnosti, které současnou podobu 

ovlivnily, pouze naznačit specifičnost vývoje a následkem toho také současné podoby LP 

v Číně. 

 

1.1 Stručná historie lidských práv v Evropě a Americe 

 

Úvahy o rovnosti lidí a omezování svévole a krutosti pomocí zákonů byly, jak píše 

Oskar Krejčí, předmětem filozofického zájmu v Evropě již v 5. století před Kristem

(právo samotné je ještě mnohem starší, jak dokazuje Chammurapiho zákoník, který 

pochází zhruba z r. 1700 př. Kr.; ten však vznikl v Babylónu, který se nacházel na území 

dnešního Iráku, a proto nemůže být považován za kořen evropské právní kultury), zabýval 

se jimi například Aristoteles.
17

  První evropské zákoníky stanovovaly primárně povinnosti 

občana státu a tresty za jejich neplnění, a to tresty mnohdy velmi kruté (v tom se ostatně 

právo západní od čínského příliš neliší). Již s nástupem první demokracie se však objevují 

pokusy právně zakotvit nejen povinnosti občanů, ale také jejich práva. I přesto ale trvalo 

ještě několik set let do vzniku prvního dokumentu na ochranu práv nevládnoucí skupiny 

osob.  

Za první takový dokument je považována Velká listina svobod (známá i v českém 

prostředí spíše pod názvem Magna charta libertatum) z roku 1215, která vznikla vlivem 

nátlaku svobodných pánů na anglického krále Jana Bezzemka a která stanovovala meze 

moci panovníka. Jak dokazují i další jiné dokumenty, mladší než Velká listina svobod, 

lidská práva a svobody se postupně konstituovaly na základě sporů panovníků a šlechty. I 

další dokument, taktéž vzniklý v Anglii, tzv. Listina práv z r. 1689, byl vytvořen se 

záměrem omezit moc vládce; v tomto případě se jednalo o vymezení pravomocí 

parlamentu a panovníka ve státních záležitostech. Jak je tedy zřejmé, v evropském 

                                                           
17

 Krejčí, Oskar. Lidská práva. Praha: Professional Publishing, 2011. S. 10. 
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prostředí vznikaly již před mnoha stoletími nejen dokumenty, které upravovaly náležité 

chování a povinnosti jedince vůči společnosti, ale také dokumenty, které měly chránit nižší 

vrstvy před zvůlí vrstev vládnoucích (byť stále nemůže být řeč snaze zabezpečit práva 

všech osob bez rozdílu). 

To, že ke vstupu otázky lidských práv do širokého diskurzu dochází právě 

v osmnáctém století, není náhodou. Tato skutečnost je následkem zkombinování tří 

zásadních společenských vlivů, které se v daném období vyskytovaly současně – 

křesťanství, osvícenský racionalismus a konkrétní historické a společenské procesy.  

Křesťanství v průběhu století od svého vzniku střídavě posilovalo a oslabovalo na 

své schopnosti utvářet společenský řád a hodnoty. Jeho přínos otázce lidských práv tkví 

v tom, že hlásá rovnost a bratrství všech jakožto dětí Božích. Prvek individuality je zde 

důležitá ale i otázka solidarity se všemi „bratry“ a potřeba vzájemně si vždy pomáhat. 

V osmnáctém století jsou tyto principy opět velmi aktuální. 

Osvícenský racionalismus s sebou přináší tzv. teorii přirozenoprávní. Za přirozené 

právo se považuje vše, co vede k rozvíjení přirozené podstaty a uspokojení potřeb člověka. 

Za osvícenství se přirozené právo ztotožňuje s božským; protože ale desatero na 

vybudování sociální teorie nestačilo, byla využita teorie společenské smlouvy a na jejím 

základě postavena teorie, která měla ospravedlňovat boj proti panovníkovi jiné víry. 

Smlouva totiž stanovuje, že výměnou za ztrátu části svobody se lidem dostává ochrany 

jejich oprávněných práv a jistot, které vycházejí z přirozených lidských potřeb a jimiž jsou 

například bezpečnost, zachování života, řád a spravedlnost, a když to panovník není 

schopen zajišťovat, dostává se do rozporu s přirozeným řádem a je třeba ho odstranit. 

Práva podle ní vznikají již v pre-sociálním stavu a jsou pre-institucionální; člověk jich 

nabývá ještě před tím, než se stane členem společnosti a než pro něj začnou platit zákony 

příslušného státu. Toto pojetí reprezentuje například Salamanská škola, ale s drobnými 

odchylkami také Thomas Hobbes, Johne Locke a Jean-Jacques Rousseau.  

Nejvýznamnější vliv na otázku lidských práv v daném období pak měly dvě dějinné 

události – boj za nezávislost v Severní Americe a Velká francouzská revoluce. Je zřejmé, 

že otázka lidských práv je vždy nejvíce diskutována tam, kde jsou lidská práva nejvíc 

porušována, a proto se objevuje potřeba je vymezovat a zakotvit; obě tyto události jsou 

toho důkazem. V jejich průběhu vznikly dva zcela zásadní dokumenty, a to jednak 

Deklarace nezávislosti USA, jednak Deklarace práv člověka a občana, v obou případech 

ucelené koncepce lidských práv. A nebyly to jediné takové texty, které v daném období 

vznikly. Vlivem amerických a francouzských deklarací vzniká řada dokumentů, pro něž je 
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charakteristický závazek státu práva jedince dodržovat i chránit na straně jedné, ale také 

možnost jedince prosadit je proti státu na straně druhé. Největšího věhlasu nabylo 

prohlášení státu Virginia, které se stalo také předlohou pro koncepci francouzskou. 

V českých zemích se práva, prezentovaná v obou dokumentech, objevují prvně v roce 

1811 s vydáním Obecného občanského zákoníku, který na základě vrozených práv 

zakazoval otroctví a nevolnictví. 

Je nutno říci, že tyto dokumenty byly více zásadní tím, co stanovovaly, než jak 

úspěšná byla reálně jejich implementace; po neúspěších Velké francouzské revoluce rozvoj 

idey lidských práv na dlouhou dobu stagnoval.  

Dvacáté století se pak nese v duchu přenesení otázky lidských práv na pole 

mezinárodní politiky, a to především po 1. světové válce. Objevují se především snahy 

zajišťovat práva slabších a znevýhodněných, jako jsou ženy a děti, ale také například 

národnostní menšiny. K zakotvení nové obecně přijímané podoby lidských práv došlo 

v roce 1945 Chartou OSN. Detailní podobu všeobecně přijímaného (samozřejmě až na 

drobné výjimky) současného pojetí lidských práv dobře reprezentuje Všeobecná deklarace 

lidských práv (o té se podrobněji pojednává v kapitole Metodologie). Přestože VDLP má 

pouze doporučující charakter, jednotlivými signatářskými státy začala být práva v ní 

stanovená přejímána do ústav a mezinárodních úmluv s charakterem zákona.  

V druhá polovině dvacátého století došlo ke vzniku množství dalších úmluv ve 

snaze zabezpečit slabší skupiny osob, krom jiných také osoby se zdravotním postižením 

(nejvýznamnější z těchto úmluv zmiňuje úvod této práce). Vznikly četné mezinárodní 

společnosti na ochranu lidských práv, které průběžně monitorují situaci lidských práv ve 

světě a které každoročně vydávají zprávy na toto téma, jako jsou například Amnesty 

International nebo Human Rights Watch. V médiích se pravidelně objevují zprávy o 

porušování lidských práv v té či oné části světa. Lidská práva se tak stala globálně 

diskutovaným tématem, přesahujícím hranice států a uznávajícím pouze jediný možný 

přístup – ten, který představuje Všeobecná deklarace lidských práv.
18

  

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Informace podle Komárková, Božena. Původ a význam lidských práv. Praha: SPN, 1990 a Krejčí, Oskar. 

Lidská práva. Praha: Professional Publishing, 2011.  
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1.2 Historie pojetí lidských práv v Číně 

 

Čína reprezentuje zcela odlišné pojetí lidských práv, než jak ho známe 

z evropského a amerického kulturního prostředí. Na tuto skutečnost měly zásadní vliv tři 

faktory: Těsný vztah práva a filozofie ve staré Číně, úvahy o státu a společnosti na přelomu 

devatenáctého a dvacátého století a nástup marxismu a komunistické strany k moci. 

 

1.2.1 Úzké sepětí práva a filozofie ve staré Číně 

 

Abychom byli schopni pochopit čínský přístup lidským právům, je třeba vrátit se 

k nejstarším formám čínských zákonů. Čínská legislativa byla již odedávna jen velice 

obtížně srovnatelná s legislativou západního světa. Vyplývá to už z výkladu pojmu 

„zákon“, pro který Čína, ač země s jednou z nejstarších právních tradic, neměla po dlouhá 

staletí ekvivalent, jehož význam by se se západním výkladem tohoto pojmu přesně 

shodoval; dnešní pojem 法 (fǎ, dvouslabičně 法律, fǎlǜ) přinesl Číňanům až legismus.
19

 

Absence pojmu odpovídá pojetí práva v nejstarší čínské historii, jehož vývoj je, na rozdíl 

od podoby práva, zcela kontinuální.  

Na pozici práva v čínské společnosti měly obecně vliv hlavně tradiční čínské 

filozofické nauky, které dohromady tvoří sumu tzv. asijských hodnot. Jednotlivé čínské 

filozofie, které v prvopočátcích jeho postavení a chápání výrazně ovlivnily (především 

konfucianismus, legismus a taoismus) jsou propracovanými a komplexními systémy a 

nemůže jim na tomto místě být poskytnut vyčerpávající popis; zaměřím se proto na ty 

oblasti filozofií, které s problematikou práva (a především tzv. lidských práv) souvisejí. 

Kořeny výše uvedených filozofických nauk sahají až do doby postupného vznikání 

prvobytně pospolných společností. V počátcích své historie se v Číně jakožto společnosti 

prvobytně pospolné právo neustanovilo; vyvinuly se zde ale přece jen určité společenské 

normy chování, tzv. obyčeje, a to jako pravidla přijatá ještě před vznikem prvního státu. 

Přirozený pořádek věcí, ve který staří Číňané věřili, měl regulovat společenské vztahy, a 

tato víra vedla k hierarchizaci společenských vztahů a posuzování jednání podle řádu 

nadzemské harmonie. Právo proto později vycházelo z morálky (úzce související 

s přirozeným řádem věcí). 

                                                           
19

 Tomášek, Michal. Dějiny čínského práva. Praha: Academia, 2004. S. 24. Viz níže. 
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Otázky práv začaly být aktuální až se vznikem prvního státního útvaru, 

otrokářského státu, kterému vládla dynastie Xia (夏 , xià), tedy kolem r. 2200 př. Kr. 

Vznikaly první kodexy zákonů (například 禹刑，yǔxíng, do češtiny překládáno jako 

Tresty císaře Jüa; pojem 刑 se tak stal úhelným kamenem tehdejšího čínského práva), 

poprvé se objevil pojem pěti trestů (五刑，wǔxíng), trestů hlavních a vedlejších atd.; je 

tedy zřejmé, že v prapůvodním čínském právu nebyly tresty ničím výjimečným.
20

 Už zde 

je také možné pozorovat, že rovnost před právem není tradiční součástí čínského práva – 

podle tzv. Shunova kodexu je možné vykoupit se z trestu, což si ale nemohl dovolit 

každý.
21

 Lze říci, že tehdejší právo bylo postaveno pouze na odpovědnostních vztazích, a 

závazné formy chování nebyly dány podrobně formulovaným psaným právem, ale 

především morálkou. V průběhu vlády následujících dynastií (Shang, 商, shāng; Západní 

Zhou, 西周 , xīzhōu) postupně vznikaly základní právní pojmy, zákoníky a instituty 

čínského práva a vznikaly již zmíněné soukromoprávní obyčeje. Svébytný postoj k právu 

se pak v Číně začal utvářet se změnou společnosti a s přeskupením vztahů na feudální 

po roce 481 př. Kr. a také s politickými změnami (rozpad na větší množství tzv. válčících 

států) po roce 453 př. Kr. Po mnohá staletí fungující občinové vlastnictví způsobilo 

neotřesitelnost principu kolektivity. Společnost byla nucena vyrovnat se s individualizací 

klíčového výrobního prostředku – půdy. Spolu s rozpadem společnosti se objevil prostor 

pro vznik nových filozofií, které položily základy klasického čínského práva - 

konfuciánství, taoismus a legismus. 

Cestou přizpůsobení se nové realitě s cílem zachovat princip kolektivity se vydal 

Konfucius. Jeho učení zasáhlo především morálku, etiku a ideologii, ale sahá až za 

horizont teorie politických a právních nauk. Ve všech oblastech svého učení vycházel 

Konfucius z přirozeného pořádku věcí, který se má odrážet ve všech společenských 

vztazích. Řád, stojící na síle ctnosti a principu etiky, má jako obdoba vesmírného řádu 

upravovat vztahy mezi lidi. Konfucius tak racionalizuje staročínské představy a vede lidi 

k přirozenému respektu vůči předepsaným autoritám. Hlavou státu měl být tzv. junzi (君子，

jūnzi, Tomášek překládá jako šlechetný muž
22

). Konfucius zde vykazuje návaznost na 

učení z období Západních Zhou o ušlechtilém panovníkovi, který disponuje lidskostí ren 

(仁，rén) kterážto byla pojmem velmi širokým a zahrnovala skromnost, spravedlivost, 

zdrženlivost, důstojnost a například také nezištnost a která byla téměř nedosažitelným 
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 Tomášek, Michal. Dějiny čínského práva. Praha: Academia, 2004. S. 24. 
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 Tamtéž. S. 25. 
22

 Tomášek, Michal. Dějiny čínského práva. Praha: Academia, 2004. S. 60. 
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ideálem, kterého dosahovali Číňané především v minulosti) a smyslem pro náležité yi (义, 

yì), který znamená, že daná osoba má vnitřně být přesvědčena, že je třeba jednat určitým 

způsobem, a podle toho se snažit chovat) a jde příkladem všem ostatním, a tím se snažit 

převychovávat osoby stojící níže a posilovat jejich vnitřní kvality. Co se však týče práva, je 

v Konfuciových Hovorech psáno: „Pokud budou lidé vedeni zákony a sjednocováni 

pomocí trestů, budou se těmto trestům snažit vyhýbat a nebudou mít pocit hanby. Budou-li 

vedeni ctností a sjednocováni pomocí obřadů, budou se cítit zahanbeni, a nadto se stanou 

dobrými.
23

“ Právě zde se tak utvářejí základy tendence formulovat zákony bez trestní 

odpovědnosti. Na jiném místě zase Konfucius říká: „Pokud jde o soudní případy, v tom 

jsem s ostatními lidmi za jedno. Je třeba zařídit, aby vůbec nezačínaly.
 24

“ Vzhledem 

k období, ve kterém žil, je toto jeho myšlení velmi snadno pochopitelné; aby se lidé dostali 

z nekonečných válečných útrap a žili opět v harmonii a míru, bylo nutné zajistit takové 

prostředí, které by na ně v tomto smyslu působilo. A existence zákonů a všeobecné 

povědomí o tom, co může být předmětem soudního sporu, by harmonické prostředí 

nepodporovaly, protože jakýkoli právní spor byl podle Konfuciova pojetí narušením 

všeobecného pořádku. Zveřejnění zákonů ve státě Lu, kde Konfucius působil, v r. 512 př. 

Kr., provázely Konfuciovy námitky k tomuto kroku právě z výše uvedených důvodů. 

Z toho všeho je zřejmě, že postoj konfuciánů vůči právu byl značně skeptický. Ještě jeden 

aspekt konfucianismu je pro vývoj práva a hlavně lidskoprávní problematiky, a to 

skutečnost, že Konfucius nepočítal s pojmem rovnosti lidí. Identifikoval tzv. pět vztahů (无

伦 , wǔlún) podle toho, kdo má na základě své společenské příslušnosti nebo svého 

postavení v rodině být komu poslušný (syn otci atd.). I Konfuciova náprava jmen (正名， 

zhèngmíng) se vztahuje ve skutečnosti k tomu, že se každý člověk se má chovat a 

projevovat úctu na základě svého společenského postavení.
25

  

Na rozdíl od Konfucia, legisté (法家，fǎjiā), další významná filozofická škola 

téhož období, se zasazovala o vytvoření systému direktivních nástrojů k řízení státu. 

Řízením státního aparátu měli být podle nich pověřeni speciálně pověření úředníci, a 

vládnout pomocí práva, které museli být schopni právo ovládat a aplikovat. Stejně jako 
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 Confucius. Lunyu: Zhongyingwen duizhao. (论语: 中英文对照) Beijing: Zhonghua shuju, 2011. S. 14. 
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 Tamtéž. S. 212. 
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 Někteří teoretikové se domnívají, že snaha zaštítit se při odmítání myšlenky univerzálních lidských práv 

konfuciánstvím je zcela nepodložená a jedná se pouze o dobře promyšlenou strategii. Například profesor 

Joseph Chan z University of Hongkong je toho názoru, že konfuciánské zásady rozhodně s myšlenkou 

lidských práv slučitelné jsou, viz Chan, Joseph. "Lidská práva pro současnou Čínu: Konfuciánský 

pohled." Interkulturní dialog o lidských právech: Západní, islámské a konfuciánské perspektivy. Praha: 

Filosofia, 2008. 349 - 389. Toto hledisko je však v současném lidskoprávním diskurzu minoritní. 



20 
 

konfucianismus, i legismus vzniká v Číně v době, i kdy jednotlivé státy zápasí o nadvládu 

v Číně. Panovník legisty koncipovaného státu vládne pomocí psaných zákonů a skrz 

byrokracii. Důležitým regulačním prvkem je systém trestů a odměn. Hlavní představitel 

legismu Han Fei (韩非, hánfēi) byl sice žákem konfuciánského myslitele jménem Xunzi 

(荀子, xúnzi); tento se ale postupně víc a víc přikláněl k obhajobě legistické koncepce 

řízení státu.
26

 Han Fei přejal od svého učitele myšlenku, že lidé se rodí špatní (opak 

typického konfuciánského pojetí člověka jakožto přirozeně dobrého). 

Bází legistického učení bylo, na rozdíl od nauky konfuciánské, dodržování psaného 

práva, které musel každý zdát. Shoda mezi legisty a konfuciány panovala v tom, že svorně 

odmítali individualismus a zákon viděli jako nástroj potlačení individualistických a 

egoistických ambicí člověka. Účelem práva není chránit jedince proti státní zvůli, ale spíše 

vymezovat pravomoci státu a povinnosti jedince vůči němu. To je pravděpodobně také 

jednou z příčin toho, proč v čínském právním systému až do devatenáctého století 

neexistoval pojem subjektivního práva – termín fa (法), který se objevuje poprvé právě u 

filozofa Han Feie, označoval pouze právo objektivní. Na rozdíl od konfucianismu, 

legismus byl oficiální doktrínou pouze krátce, a to za nadvlády dynastie Qin (秦, qín) 

v letech 221 až 206 př. Kr.
27

  

Poslední doktrínou (lépe řečeno filozofií, protože přesnou a neměnnou doktrínu 

taoismus odmítá), která byla určující pro vývoj práva v následujících stoletích, byl 

taoismus. Taoismus se stal původcem myšlenky, že pokud člověk v rámci čínské 

společnosti nechce být součástí všudypřítomné kolektivity, musí se ze společnosti zcela 

vyloučit a uzavřít se sám do sebe. Jeho základem je tzv. nezasahování (无为, wúwéi) do 

přirozeného běhu věcí, který řídí dao (道，dào), všeobecný zákon absolutna; podle 

taoismu se má přirozenému plynutí ponechat volný průběh. Navíc, nezasahováním je 

člověk také méně formován vnějším světem a dovede se nejvíc přiblížit své přirozenosti. Je 

mu bližší vnitřní morálka než zákony – člověk se má sám vést k tomu, aby se oprostil od 

vášní a snažil se co nejvíce přiblížit své přirozenosti.  

Po nástupu dynastie Han r. 206 př. Kr. učinil císař Wu (汉武帝, hànwǔdì) státním 

náboženstvím namísto legismu konfucianismus, a co je důležité, jak píše Guido 

Mühlemann, tuto pozici si konfucianismus udržel do konce poslední vládnoucí dynastie 

v Číně, dynastie Qing (清 , qīng), což současně znamená, že ostatní filozofické školy 
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z velké části ztratily na významu.
28

 Jak Mühlemann dále zdůrazňuje, neznamená to však, 

že by legismus byl zcela zapomenut. Proces následujících desetiletí nazývá 

„konfucianizací zákona
29

“. Znamená to, že psaný zákon 法 byl obohacen o konfuciánskou 

morálku li (礼, lǐ). Vodítkem pro rozhodování soudců se staly krom psaných zákonů také 

klasické konfuciánské knihy (四书五经, sìshūwǔjīng).  

Do 3. století po Kr. tak vytvořilo čínské právo postupně izolovaný systém s 

povahou tzv. smíšeného práva, protože jeho pilíři bylo současně psané právo i obyčejové 

právo a soudní precedenty (tyto se užívaly v trestním procesu). Platila absolutní 

nedotknutelnost již existujících právních norem. Kodifikaci veřejného práva provedla 

vládnoucí dynastie pomocí tzv. Kodexu Hanů ( 汉 律 , hànlǜ). Kodifikace byla 

strukturována na základě principu tzv. šesti zákonů, kterýžto vznikl za dynastie Qin a 

odpovídal členění do šesti hlav. Nejslabší složkou smíšeného práva bylo právo obyčejové, 

upravující hlavně rodinné a manželské vztahy, a téměř se nevztahující na vlastnictví (bylo 

upraveno psaným právem správním). Zajímavou a pro věc lidských práv velmi důležitou 

se jeví skutečnost, že klasické čínské právo vůbec neoperuje s pojmem subjektivních práv. 

A jak píše M. Tomášek: „Právě v absenci subjektivních práv v čínském klasickém právu a 

v subjektivních právech a jejich ochraně v právu římském spočívá největší rozdíl mezi 

„západním právem“ a právem čínským a od něho odvozenými právními systémy Dálného 

východu.
30

 

Čínské právo bylo v průběhu staletí ještě dále ovlivňováno právem západním (na 

konci třicátých let právem německým a v počátcích vlády komunismu právem sovětským), 

vliv těchto západních legislativ na veskrze odmítavý postoj k právu v čínské společnosti už 

byl ale minimální.  

 

1.2.2 Počátky debat o lidských právech – vstup lidských práv do čínského 

 diskurzu 

 

K tomu, že se otázka v čínském prostředí stala víc než aktuální, došlo v druhé 

polovině devatenáctého století, kdy Čína zcela selhala v boji se světovými mocnostmi a 

dostala se postupně do polokoloniálního polofeudálního postavení (tehdy se také poprvé 
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termín 人权  (rénquan, lidská práva) objevuje v čínském kulturním prostředí).
31

 Čínští 

učenci se nejprve snažili pouze o dílčí reformy se zachováním tzv. čínské národní esence, 

ale i nejvěhlasnější teoretikové, jakými byli například Liang Qichao (梁启超, liáng qǐchāo) 

a Yan Fu (严复, yán fù), se postupně přiklonili k názoru, že je třeba přijmout nejen západní 

model průmyslu a vojenské techniky, ale také myšlení a pojetí člověka. Konfrontace s 

evropským a americkým pojetím jednotlivce byla proto nevyhnutelná, stejně jako střet s 

ideou lidských práv, práv jednotlivci přirozených a nezpochybnitelných. Tato v Evropě a 

Americe široce respektovaná teorie začala být učenci viděna jako jeden z důvodů 

neschopnosti čínského národa postavit se nebezpečí, kterému čelil – podle Liang Qichaa se 

silný národ skládal z lidí s vědomím o vlastních právech, kteří bojují za národ, protože vědí, 

že bojují hlavně za sebe. Zájem učenců se proto upnul k západu a pojetí jednotlivce a jeho 

práv v tamních kulturách. Spor škol starého a nového textu dal Číňanům prostor pro pokus 

o novou interpretaci tradičních konfuciánských hodnot, jak se o to pokouší například 

učenec Kang Youwei (康有为, kāng yǒuwéi) ve svém díle Konfucius jako reformátor (孔

子改制考, kōngzǐ gǎizhì kǎo).
32

 Postupně došlo k pokusu implementovat západní pojetí 

práv do čínského prostředí - některé koncepty s kořeny v konfucianismu musely být 

přepracovány a přehodnoceno jejich chápání, aby mohla být myšlenka individuálních práv 

přijata. Došlo k tomu hlavně v případě Menciova (孟子, mèngzǐ) člověka jakožto základu 

státu (tradiční výklad Menciova hesla „učinit lid základem státu“ (以民为本, yǐ mín wéi 

běn) původně s žádnou myšlenkou práv nepočítal, ale v danou chvíli se koncept hodil; 

jedinec jakožto základní stavební kámen státu se tak interpretoval nově jako součást 

čínského tradičního myšlení). Čeho se ale Číňané zbavit nemohli, byla nadřazenost práv 

kolektivu právům jednotlivce. Jak vysvětluje Robert Weatherley, toto pojetí bylo budováno 

příliš dlouho na to, aby mohlo být tak snadno odstraněno. Dokumentuje to také 

prvorepubliková ústava (1912), která proklamuje, že práva občana mohou být zákonně 

limitována v případě jednání proti veřejnému blahu; podobnou formulaci využívá také 

ústava z r. 1946, která hlásá, že práva a svobody jednotlivce mohou být omezena za 

účelem udržení společenského pořádku a ve prospěch veřejných zájmů.
3334

 Současně ale 
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také ústavy od pádu císařství do pádu Guomindangu obsahovaly množství zásad, které 

byly v čínském prostředí vesměs nové: Čínští občané měli například požívat svobody tisku 

a sdružování a jejich obydlí nesměla bezdůvodně napadnout jiná osoba. Platila také 

nedotknutelnost majetku čínského občana.
35

  I tak ale došlo alespoň u části vzdělané 

společnosti k přijetí myšlenky, že je třeba člověku ukázat, že úspěch národa stojí na 

podporování zájmů jednotlivce.  

Čínští představitelé ale pojetí práv jakožto vrozených nepřijali. Práva jedince byla 

ceněna jen proto, co umožňovala občanu učinit přínosného pro stát.
36

 Navíc, obrat 

k myšlence demokracie se skutečně ukázal v tehdejší čínské společnosti nefunkční, protože 

slibovaná demokracie byla stále víc a víc oddalována faktory, jako byly frakce uvnitř 

vládnoucí strany, úplatkářství, manipulování s volebními hlasy apod. Čínští myslitelé, 

zklamaní neúspěchem ideje práv jednotlivce a demokracie, se tak velmi rychle navrátili 

k myšlence autoritářského systému. Jak píše Robert Weatherley, sám Sunjatsen tvrdil, že 

slabost Číny tkví v tom, že lidé mají příliš mnoho práv, a když se pak má stát bránit vnější 

hrozbě, nemají jednotlivci o jeho budoucnost zájem.
37

 Objevila se jednotná myšlenka, že je 

třeba, aby práva jednotlivce byla kontrolována a regulována státní mocí v rukou silní 

vládnoucí strany. Již po roce 1905 se tak Liang Qichao i Yan Fu, původně obhájci 

individuálních práv, kloní k myšlence potřeby autoritářské vlády, a po vzniku republiky se 

k nim v průběhu následujících let přidávali i další. Výsledkem toho byly mnohé změny; 

jednou z nich byla například nutnost přísahat na tzv. Sunjatsenovy tři lidové principy (三民

主义 , sānmínzhǔyì), aby byla občanům zaručená plná práva (na třetím stranickém 

kongresu Guomindangu v roce 1929). Sám Sunjatsen byl toho názoru, že jednotlivec má 

povinnost vzdát se svých vlastních práv ve prospěch národa.
38

 Osobnosti v čele státu měly 

v této otázce jasno, přesto byl vývoj lidskoprávní otázky na konci první poloviny 

dvacátého století velmi rozmanitý. Vývoj liberalistických úvah, odstartovaný Hnutím 4. 

května
39

 a reprezentovaný později například skupinou kolem časopisu Novoluní, kterou 

tvořili mezi jinými také básníci Hu Shi (胡适, hú shì), Xu Zhimo (徐志摩, xú zhìmó) nebo 
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Wen Yiduo (闻一多, wén yīduō),
40

 nebo založením Čínské ligy pro ochranu občanských 

práv
41

 na konci dvacátých let (zakladatelé, jimiž byli Yu Dafu (郁达夫, yù dáfū), Cai 

Yuanpei (蔡元培, cài yuánpéi), Lu Xun (鲁迅，lǔxùn) a Song Qingling (宋庆龄, sòng 

qìnglíng), patřili k tehdejší intelektuální elitě), byl však náhle přerušen nástupem 

komunistické strany k moci. Počínaje založením ČLR byla otázka lidských práv v Číně na 

téměř tři desetiletí zapomenuta. 

 

1.2.3 Role marxismu a KS Číny v otázce LP 

 

Založení Čínské lidové republiky v r. 1949 s sebou přineslo nutnost vytvoření nové 

legislativy. Datem. 1. října 1949 se začalo počítat nové období čínského práva. Společný 

program Čínského lidového politického poradního shromáždění uváděl, že bylo třeba 

zrušit tzv. šest reakčních zákonů Guomindangu a vytvořit nový právní systém, samozřejmě 

socialistický. Jak píše M. Tomášek, „na rozdíl od roku 1911, kdy recepční norma 

připouštěla aplikovat dosavadní právní systém, pokud nebyl v rozporu s republikánským 

zřízením, znamenal postoj z roku 1949 naprosté odmítnutí předchozího právního pořádku, 

a tedy jednoznačnou diskontinuitu s předchozím právním vývojem.“
42

 Nejvyšší 

představitelé KS Číny však byli vojáci, ne úředníci, a nikdo neměl představu, jak by měla 

nová legislativa vypadat (právní praxi osvobozených oblastí bylo možné aplikovat pouze 

na oblast společenských vztahů). Věděli pouze, že jakákoli podobnost s dřívějším právem, 

byť i formálního charakteru, kupříkladu podobnost ve členění právního předpisu, 

vyvolávala podezření návratu k dřívějšímu právu
43

. Tato teze se projevila právě i v oblasti 

lidských práv; jak ale vysvětluje Robert Weatherley, vazeb na tradiční filozofické myšlení 

a hlavní ideologické motivy z počátku dvacátého století se čínské lidskoprávní úvahy 

nikdy nezbavily. 

Pojítkem pro obě období s čínským marxismem se stává jednak tradiční 

konfuciánský přístup o nadřazenosti práv kolektivu právům jednotlivce, jednak myšlenka o 

osvíceném panovníkovi (za kterého můžeme s větší či menší mírou nadsázky v daném 

období považovat Mao Zedonga), který získal mandát nebes a skrze jeho moudrý způsob 

vlády je zajištěno blaho lidí, kteří proto nepotřebují na svou ochranu práva. Stijn Deklerck, 
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belgický odborník na čínské právo, k tomu dodává, lidská práva v praxi z diskuzí o zákonu 

v prvních letech ČLR téměř vymizela proto, že vedení komunistické strany zdůrazňovalo, 

že již založením ČLR byla lidská práva jejích občanů plně zajištěna a chráněna. Další 

debaty na toto téma se nepřipouštěly.
44

 

Již brzy však bylo vedení nuceno zaujmout vůči otázce LP nějaké stanovisko, i 

kdyby jen vlivem mezinárodního tlaku. Jako zdroj nové teorie LP posloužila již stanovená 

ideová báze, kterou se staly marxisticko-leninské učení a Mao Zedongovy ideje.  

Postoj Karla Marxe k lidským právům je podle Stephena Angla nejlépe zřejmý 

z Marxova díla K židovské otázce.
45

 Marx v něm vysvětluje, proč se Židé nemusejí vzdát 

své víry, aby mohli požívat lidských práv. „Zastavme se na okamžik u tak zvaných 

lidských práv, a to lidských práv v jejich autentické podobě, v podobě, kterou mají u svých 

objevitelů, Severoameričanů a Francouzů! Zčásti jsou tato lidská práva politická práva, 

práva užívaná jen ve společenství s ostatními lidmi. Jejich obsahem je účast na pospolitosti, 

a to na politické pospolitosti, na státu. Spadají do kategorie politické svobody, do kategorie 

státoobčanských práv, která, jak jsme viděli, nikterak neobsahují bezvýhradné a positivní 

zrušení náboženství, tedy třeba také židovství. Zbývá druhá část lidských práv, droits 

del‘homme, pokud se tato práva liší od droits du citoyen.“
46

 K těmto právům podle Marxe 

patří hodnoty, jako jsou svoboda svědomí a právo uctívat jakýkoli kult. Právo svobodné 

víry vidí pak Marx spíše jako privilegium. Jeho postoj k otázce lidských práv je naprosto 

zřejmý z toho, že podle něho „tak zvaná lidská práva, droits de l’homme na rozdíl od 

droits du citoyen, nejsou nic jiného než práva člena občanské společnosti, tj. práva 

egoistického člověka, člověka odděleného od lidské podstaty a od pospolitosti.“ Právo na 

svobodu má podle Marxe pouze odloučené, ohraničené, na sebe omezené individuum. 

Lidská práva jsou právy egoistického člověka, „individua, jež se uzavřelo do sebe, jež se 

omezilo na svůj soukromý zájem a na svou soukromou libovůli a jež se odloučilo od 

pospolitosti.
47

“ Co je neméně důležité, snad ještě důležitější, zájmy člověk se pak mají 

odvíjet od společnosti, do které se rodí, a proto kolektivní zájem má přednost před zájmem 

jedince. Lidská práva jsou neoddělitelná od povinností člověka vůči společnosti. Až ve 

chvíli, když proletariát projde dělnickou revolucí, má mu být zajištěno právo na existenci, 

práci atd., a naopak v nejvyšší fázi komunismu mají lidská práva přestat existovat, protože 
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bude všech zdrojů i produktů dostatek a mezi lidmi tak zmizí rivalita a konkurence.
48

 

Lidská práva se plně mohou uplatnit až ve společnosti, která má za sebou socialistickou 

revoluci a kde již byly odstraněno rozlišení na společenské vrstvy. 

 Mnohé Mao Zedongovy postoje k otázce práv člověka z Marxova učení vycházejí.  

Krom Marxe využívá Mao Zedong ve svém učení i menciovské pojetí lidu jakožto základu 

státu.
49

 Podle Maa, stát musí klást důraz na zájmy lidu a mít na paměti klíčovou pozici lidu 

v rámci společnosti, ekonomiky, politiky atd. Jenom díky ochraně lidu a péči o něj může 

stát fungovat a vzkvétat. Okrajovým zdrojem myšlení Mao Zedonga o právech člověka 

byly také názory osobností, které na přelomu devatenáctého a dvacátého století pomáhaly 

formovat novou čínskou společnost a státní zřízení.
50

 V Maových sebraných spisech lze 

proto najít úvahy o nacionalismu, demokracii i blahu lidu (jako celek již zmiňované 

Sunjatsenovy tři lidové principy, formulované r. 1905). To jsou v podstatě jediná lidská 

práva, která Mao Zedong uznává. Je však nutno říci, že spolu s vřazováním pojmů do 

svých úvah je částečně modifikuje.
51

 

Lidská práva (hlavně dnešní práva občanská a politická) v západním pojetí se 

v daném období v ČLR dostala do pozice buržoazního sloganu, západní liberální hodnoty, 

a protože základní práva občanů ČLR byla zajištěna již založením Nové Číny, byla 

současně viděna jako koncept, který čínská společnost vůbec nepotřebuje a není třeba o 

něm vůbec diskutovat.
52

 Když se debata o lidských právech obnovila, byla obvykle na 

pořadu otázka, kdo lidských práv požívá. Příslušnost k společenské třídě se stala hlavním 

ukazatelem, kdo práva má a kdo ne. Především za Kulturní revoluce v letech 1966 až 1976 

byla při kladení důrazu na třídní boj (阶级斗争, jiējí dòuzhēng) rovná práva jednotlivců 

viděna jako nástroj boje proti komunismu.  

K prvnímu důležitému krok došlo již r. 1971, kdy ČLR nahradila v OSN Čínskou 

republiku sídlící na Taiwanu. Pevninská Čína se tehdy teoreticky stala součástí 

mezinárodního společenství ochraňujícího lidská práva, jak je formulovala VDLP, kterou 

se vstupem do OSN Číny podepsala. Ve skutečnosti ale v letech 1971 až 1979 nepodepsala 

žádnou z nově vznikajících úmluv o lidských právech. Jak se dokazuje ústava z r. 1975, 

udrželo se převážně instrumentální pojetí lidských práv, jak jej známe již prvorepublikové 
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čínské ústavy. Zmíněného roku byly do ústavy slavnostně zaneseny tzv. čtyři velké 

svobody – svoboda projevu, vyslovení názoru, diskutování a psaní nástěnných nápisů 

dazibao (大字报, dàzìbào).
5354

 

Zásadní změnu přinesla ČLR smrt Mao Zedonga v r. 1976, a vysloveně klíčovým 

se pak pro ČLR stalo datum 22. prosince 1978, kdy na třetím plenárním zasedání 

jedenáctého Ústředního výboru KS Číny čínská vláda odstartovala éru reforem; důležitými 

faktory snah o modernizaci se stala opatření směřující k rozvoji ekonomiky a legislativy (v 

krátké době proto vznikly hned tři nové podoby čínské ústavy, včetně té z r. 1975, která 

byla z hlediska lidských práv velmi zajímavá; například řazení povinností občanů před 

jejich právy nedává pochybovat o tehdejší situaci lidských práv). Čínští zákonodárci 

nejprve začali detailně studovat právo západních zemí, hlavně německé, ale také například 

americké, a otevřeli tak po dlouhém odolávání své právo západnímu vlivu. Prvním krokem 

směrem vpřed se stala ústava z r. 1982, která formulovala nejzákladnější lidská práva po 

vzoru některých západních ústav, zařadila opět práva před povinnosti a zdůraznila 

socioekonomický rozvoj jako hlavní ukazatel možnosti státu udělovat občanům práva. 

V roce 1982 se Čína stala členem mezinárodní Komise pro lidská práva, a mezi lety 1980 a 

1989 podepsala celou řadu lidskoprávních úmluv. Jak píše Stijn Deklerck, Čína se tak 

v otázce lidských práv dostala do mnohem zranitelnější pozice: Podepsala během krátké 

doby tři smlouvy týkající se základních lidskoprávních otázek, a tím se vystavila hrozbě 

kritiky a popotahování za nedodržování stanovisek ve smlouvách uvedených. Za cenu 

zapojení se do mezinárodního dění byla nucena dát tak světu nahlédnout do problémů, 

kterých, viděno skrze západní lidskoprávní nazírání, v oblasti LP bylo velké množství.
55

 

Deng Xiaoping tak byl například již v projevu z 30. března 1979 nucen bránit se kritice 

amerického prezidenta za způsob řešení událostí kolem tzv. Zdi demokracie. Deng 

v projevu uvedl, že americký prezident
56

se tváří, že má upřímný zájem o lidská práva 

v Číně, a že takovou snahu o zasahování do vnitřních záležitostí Číny není možné 

tolerovat.
57

 V projevu z 16. ledna o rok později, zhruba ve stejné době, kdy byly zakázány 

již zmiňované dazibao, které nepokoje způsobily, prohlásil, že není přípustné, aby svobody 
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projevu, tisku, shromažďování a sdružování požívali i kontrarevolucionáři, a že kdyby 

svobody projevu a volného pohybu využívali lidé svévolně, ztratila by strana na 

bojeschopnosti.
58

 Dengovy výroky jasně signalizovaly směr, kterým se nová Čína měla 

ubírat.  

Zvýšená pozornost lidským právům začala být věnována vlivem mezinárodní 

kritiky na konci osmdesátých let; tolik favorizované otevírání se světu dalo nahlédnout do 

mnohých praktik čínské vnitrostátní politiky i společenských poměrů, ve kterých žili běžní 

Číňané. V r. 1988 se konala konference v Changchunu, která se primárně zabývala 

vztahem mezi právy a povinnostmi čínského občana. O dva roky později zorganizovalo 

Výzkumné centrum pro rozvoj společenských věd (社会科学研究所， shèhuì kēxué 

yánjiūsuǒ) další konferenci, tentokrát o specifikách lidských práv, a byly učiněny první 

kroky na poli mezinárodní spolupráce, zpočátku hlavně s American Committee on Legal 

Education Exchanges with China (CLEEC). Podpora výzkumu také způsobila, že se 

postupně formovala skupina názorových oponentů v otázce LP, kteří začali budovat své 

teorie o lidských právech, nějakým způsobem vždy čerpající s liberálního západního pojetí. 

Zařadili se mezi ně odborníci přes právo, jako právník a profesor práva Han Depei (韩德培, 

hán dépéi), Li Buyun (李步云, lī bùyún) atd. Vzhledem k tomu, že teorie uvedených 

myslitelů byly neoficiální, neměly šanci vývoj hlavního proudu lidskoprávní koncepce 

výrazněji ovlivnit.
59

 

 

1.2.4 Situace po r. 1989 

 

Po událostech na náměstí Tian'anmen v Pekingu v červnu r. 1989 se situace na 

krátkou dobu změnila. Protest několika tisíc studentů za lepší životní podmínky a proti 

korupci ve vládě se zvrhl v masovou demonstraci za demokracii, které se už neúčastnili 

pouze studenti, ale také pracující lidé. Hladovka tří tisíc studentů byla krvavě ukončena 

vstupem vojsk do centra města a následným masakrem na hlavním náměstí. Odhady počtu 

mrtvých se různí; oficiální vládní prohlášení přitom k dispozici není. Již dva týdny po 

incidentu přitom podle Zhang Lianga pekingský tajemník Li Ximing ( 李锡铭 , lǐ 

xīmíng) oznámil v dokumentu určeném pro členy Ústřední politické kanceláře (中国共产
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党中央政治局, zhōngguó gòngchǎndǎng zhōngyāng zhèngzhìjú), že vláda potvrzuje 241 

mrtvých, z toho 218 civilistů (mezi nimiž bylo také 36 studentů), 10 vojáků a 13 policistů, 

a také víc než sedm tisíc zraněných.
60

  

Na mezinárodní scéně měla tato událost pro Čínu nepříjemné důsledky. Mocnosti 

světa na protest reagovaly nejrůznějšími druhy sankcí (jako bylo například uvalení zákazu 

USA na půjčky Číně nebo zbrojní embargo ze strany EU). Dodržování lidských práv 

v Číně se dostalo do centra zájmu lidskoprávních aktivistů, kteří tento problém silně 

zmedializovali. Čína postoj zahraničí odmítla a prohlásila ho za zasahování do vnitřních 

záležitostí.  

I přes tento odmítavý postoj si ale byli čínští představitelé vědomi nutnosti udržet si 

mezinárodní postavení; začali proto v průběhu let 1990 a 1991 schvalovat velké množství 

zákonů týkajících se dílčích aspektů lidských práv. ČLR se také ještě aktivněji než v letech 

předešlých účastnila mezinárodních fór o lidských právech, například série mezinárodních 

veřejných diskuzí prostřednictvím konferencí a fór na téma lidských práv (např. z nich 

1993, 1996 a 2002), iniciovaných EU; za nejdůležitější z nich je považovaná konference ve 

Vídni v roce 1993.
61

 Své postavení postupně na mezinárodní scéně ČLR nejen obnovila, 

ale nadto výrazně zlepšila. Napomohla tomu patrně také první mezinárodní lidskoprávní 

konference, kterou čínští představitelé uspořádali v říjnu 1998, a především již zmíněný 

podpis Mezinárodního paktu o občanských a politických právech z téhož roku.  

V r. 1994 shrnul profesor Columbia University Andrew J. Nathan pohledem 

západního pozorovatele základní charakteristiky čínské lidskoprávní perspektivy takto: 

1. Čínská oficiální právní věda nevidí lidská práva jakožto přirozená, ale jako 

udělovaná státem. 

2. Lidská práva jsou definována a omezena zákonem. 

3. Práva daná ústavou neznamenají omezení zákona, ale cíle národních práv na 

sebeurčení stojící nad právy jednotlivce. 

4. Lidskoprávní záležitosti jsou věcí národní, nikoli mezinárodní. 

5. Předmětem otázek mezinárodního práva jsou státy, nikoli jednotlivci, a proto lidská 

práva nejsou ospravedlněním k zasahováním do vnitrostátních záležitostí.
62
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V průběhu devadesátých let bylo ve výrocích čínských představitelů o 

lidskoprávních otázkách na různých místech a při různých příležitostech podle Rosemary 

Foot možné pozorovat určitou nestabilitu a nejednotnost.
63

 Foot se přesto domnívá, že po 

událostech na náměstí Tian'anmen v roce 1989 je až na občasné odchylky patrná snaha 

Číny přiblížit se po stránce proklamovaných principů i skrze právní reformy mezinárodním 

standardům. Jediným protestem na vlastní obranu v reakci na mezinárodní kritiku bylo 

z čínské strany volání po respektování suverenity jednotlivých států, které by mělo být 

základním principem v mezinárodních vztazích. Foot a mnozí další pozorovatelé v daném 

období usuzovali, že ČLR je na cestě k vytvoření lidskoprávních standardů, teoretických i 

legislativních, odpovídajících evropsko-americkému lidskoprávnímu přístupu.
64

 Nathan je 

ve svém hodnocení opatrnější; chování zástupců čínské vlády hodnotí jako strategickou 

flexibilitu, politiku založenou na rezistenci a kompromisu.
65

  

Konec devadesátých let je navíc v čínské mezinárodní politice poznamenán dvěma 

zásadními událostmi - první, jíž byla čínská návštěva Billa Clintona, po které následovala 

obnovená vlna politických represí, a druhá, vybombardování čínské ambasády, po které 

statisíce Číňanů vyšly do ulic, aby uspořádaly protiamerickou demonstraci. Tyty dvě 

události mezi jinými přispěly jednak k ochlazení vztahů s USA, které se během 

devadesátých let úspěšně rozvíjely, ale současně také k náhlému ukončení politického tání, 

které bylo v uvedeném období možné pozorovat.
66

  

Po svém vstupu do WTO v roce 2001 čelí čínská vláda obnovenému 

mezinárodnímu zájmu, vesměs kritickému, a to jak o svou lidskoprávní koncepci, tak o 

konkrétní případy narušení práv jednotlivců nebo celých skupin osob.
67

 

 

                                                           
63

 Foot, Rosemary. Rights Beyond Borders : The Global Community and the Struggle over Human Rights in 

China. New York: OUP Oxford, 2000. S. 261. 
64

 "Chinese human rights conference given high-profile exposure." CNN. 22 Oct. 1998. Web. 8 Dec. 2013. 

<http://edition.cnn.com/WORLD/asiapcf/9810/22/china.human.rights/index.html> 
65

 Nathan, Andrew J. "Human Rights in Chinese foreign policy." The China Quarterly.139 (1994). JSTOR. 

Web. S. 639. 
66

 Hála, Martin. "Čína na přelomu věků." Fairbank, John K. Dějiny Číny. Praha: NLN, 2007. S. 510-513. 
67

 Chan, Gerald. China's Compliance In Global Affairs, Volume 4: Trade, Arms Control, Environmental 

Protection, Human Rights. New Jersey: World Scientific Publishing Co., 2005. S. 



32 
 

2 METODOLOGIE PRÁCE 

 

 Přestože Všeobecná deklarace lidských práv byla Čínskou lidovou republikou 

přijata již 25. října 1971 se vstupem země do OSN a je jediným lidskoprávním 

dokumentem, jehož dodržování Čína opakovaně proklamuje
68

, bylo by krátkozraké a 

neobjektivní snažit se ji jakožto materiál vzešlý z evropsko-americké právní a filozofické 

tradice učinit jediným měřítkem pro posuzování čínské legislativy, a proto je třeba 

nahlédnout také do obdobných dokumentů čínské provenience. Se svou povahou 

autoritativní vládní zprávy nemohou být bílé knihy, na které ve své práci odkazuji, stavěny 

zcela na roveň VDLP. Nicméně, z obecného hlediska jsou oba typy dokumentů právně 

nevymahatelným souborem zásad (v jednom případě definovaných konkrétněji v podobě 

jasně formulovaných článků, v druhém poněkud vágněji a ve formě uceleného textu, což je 

dáno mj. také povahou tohoto typu materiálu) a prezentují postoj k problému v rámci 

určitého společenství. 

 

2.1 Všeobecná deklarace lidských práv 

 

 Všeobecná deklarace lidských práv představuje, jak píše Oskar Krejčí, „jádro 

mezinárodního režimu lidských práv“. Dokument byl přijat 10. prosince 1948 na 183. 

plenárním zasedání Valného shromáždění OSN v pařížském paláci Chaillot (10. prosinec 

byl později vyhlášen Dnem lidských práv). Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, 

dnešní koncepce lidských práv dědicem přirozenoprávní teorie, podle které vznikají práva 

ještě předtím, než je jedinec začleněn do společnosti. Novověké pojetí lidských práv 

jakožto práv nezcizitelných, konkrétních a univerzálních je tedy záležitostí posledních 

nanejvýš čtyř set let.  

VDLP vznikala od počátku r. 1947 pod záštitou Komise pro lidská práva OSN 

(tehdejší orgán Ekonomické a sociální rady OSN). Mezi její významné spoluautory patřili 

první ředitel odboru lidských práv v sekretariátu OSN John Peters Humphrey, manželka 

tehdy již zesnulého prezidenta Eleanor Rooseveltová, katolický filozof Jacques Maritain, 

ale také například čínský konfuciánský filozof, dramatik, hudebník a diplomat Zhang 

Pengchun. Autoři se opírali o výsledky činnosti Mezinárodní diplomatické akademie. 

                                                           
68

 "《Guojia renquan xingdong jihua (2009-2010) nian》(Quanwen). " (《国家人权行动计划(2009——

2010)年》(全文).)  Zhongyang zhengfu menhu wangzhan. 2009. Web. 8 Dec. 2013. 

<http://www.gov.cn/jrzg/2009-04/13/content_1283983.htm> 
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Krom toho mělo na formulování deklarace vliv také Prohlášení o základních lidských 

právech z r. 1944, které připravil výbor Amerického institutu práva. Sociální práva pak 

byla vymezena na základě sovětské ústavy (ve skutečnosti se někdejší sovětské vymezení 

sociálních práv s tím čínským téměř dokonale shoduje). S žádostí o spolupráci oslovilo 

UNESCO také celou řadu myslitelů s různými lidskoprávními názory. UNESCO i Komise 

pro lidská práva později dospěly k názoru, že lidská práva sice nejsou shodná v tradici, ale 

v principech. Problematickou se posléze stala skutečnost, že VDLP nemá zabudovaný 

mechanismus prosazování (aby bylo zajištěna její implementace). VDLP tedy není právně 

závazná a jako rezoluce Valného shromáždění OSN má pouze povahu doporučení.  

Pro přijetí deklarace hlasovalo r. 1948 celkem čtyřicet osm států. V současnosti je 

již přeložena do bezmála tří set padesáti různých jazyků.
69

 VDLP je pokládána za jádro tzv. 

mezinárodní listiny lidských práv. Její nedostatky bývají viděny v opominutí práva 

svobodně disponovat svými přírodními zdroj a absenci zákazu diskriminace na základě 

rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství a politického či jiného smýšlení.
70

 

 

2.1.1 Lidská práva vymezitelná podle VDLP 

 

Při pečlivém prozkoumání najdeme v deklaraci, skládající se z preambule a třiceti 

samostatných článků, zhruba osmdesát univerzálních práv
71

. Tato práva jsou formulována 

na různé hladině obecnosti, někdy pozitivně, jindy ve formě zákazů. Oskar Krejčí ve své 

knize Lidská práva podle terminologie amerického politologa Jacka Donellyho 

vypracovává českou terminologii nejzákladnějších lidských práv, která se ve VDLP 

vyskytují. Řadí mezi ně v pořadí podle článků deklarace těchto třicet dva základních práv:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
69

 "Lidská práva pro všechny: Před šedesáti lety byl přijat základní dokument lidských práv." Informační 

centrum OSN v Praze. 5 Dec. 2008. Web. 14 Nov. 2013. 

<http://www.osn.cz/zpravodajstvi/zpravy/zprava.php?id=1374> 
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 Podle Krejčí, Oskar. Lidská práva. Praha: Professional Publishing, 2011. 
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 Tamtéž. S. 27. 
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Tabulka 1 Základní lidská práva ve VDLP podle Oskara Krejčího 

P1 Rovnost práv bez diskriminace P17 Ženit či vdávat se a zakládat rodinu 

P2 Ochranu před zpětnými zákony P18 Vlastnictví 

P3 Život P19 Svobodu myšlení, svědomí a 

náboženství 

P4 Svobodu a bezpečnost jednotlivce P20 Svobodu názoru, vyjadřování a tisku 

P5 Ochranu před otroctvím P21 Svobodu shromažďování a sdružování 

P6 Ochranu před mučením, krutostí a 

nehumánními tresty 

P22 Politickou participaci 

 

P7 Uznání před zákonem P23 Sociální jistoty 

P8 Rovnou ochranu před zákonem P24 Práci ve vhodných podmínkách 

P9 Přístup k zákonné nápravě při narušení 

práv 

P25 Svobodné odbory 

 

P10 Ochranu před svévolným zatčením či 

zadržením 

P26 Odpočinek a rekreaci 

P11 Slyšení před nezávislým a nestranným 

soudem 

P27 Jídlo, oblečení a bydlení 

P12 Presumpci neviny P28 Zdravotní péči a sociální služby 

P13 Ochranu soukromí, rodiny a domova P29 Speciální ochranu dětí 

P14 Svobodu hnutí a odporu P30 Vzdělání 

P15 Hledání azylu před persekucí P31 Účast na kulturním životě 

P16 Národnost P32 Sociální a mezinárodní řád nutný 

k naplnění práv 

 

Stát, který přijme VDLP, se zavazuje k tomu, že se bude řídit jejím obsahem 

(neexistují mj. ani nadnárodní orgány, které by situaci kontrolovaly a jejichž výnosům by 

se státy musely podřizovat). Právě z toho důvodu, že VDLP není právně závazná, je pro 

zajištění ochrany práv v deklaraci uvedených třeba schválit odpovídající legislativu.
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2.2 Čínské bílé knihy o lidských právech 

 

Počínaje rokem 1991 začala ČLR vydávat tzv. bílé knihy o lidských právech, 

provázené vždy sérií popularizačních článků v novinách (vycházejících převážně v Beijing 

Review (北京周報, běijīng zhōubào) a China Daily (中国日报, zhōngguó rìbào))
 
a dalších 

rozličných materiálů.
72

 Jak vysvětluje Liu Hainian ( 刘海年 , liú hǎinián)
73

, jeden 

z předních čínských odborníků na lidská práva a mj. také člen Čínské společnosti pro 

studium lidských práv, první výzva k detailnímu studiu problematiky lidských práv v Číně 

zazněla v r. 1991 z úst Jiang Zemina, tehdejšího generálního tajemníka KS Číny.  Jiang 

vyzval k vytvoření teorie, na jejímž základě by problematické otázky v oblasti lidských 

práv v Číně mohly být posuzovány. Teoretická sekce propagačního oddělení vydala sérii 

dokumentů s názvem Materiály ke studiu lidských práv (人权研究资料丛书, rénquán 

yánjiū zīliào cóngshū) a Přehled světových úmluv a zákonů o lidských právech (世界人权

约法总览, shìjiè rénquán yuēfǎ zǒnglǎn). Aktivně se zapojil také Právní ústav Čínské 

akademie věd, z jehož činnosti vzešly publikace Výstavba lidských práv v Číně (中国人权

建设, zhōngguó rénquán jiànshè) a Rozvoj Číny a lidských práv (发展中国家与人权, 

fāzhǎn zhōngguó yú rénquán). První teoretické přístupy pak byly formulovány v první bílé 

knize o lidských právech Stav lidských práv v Číně (中国人权状况, zhōngguó rénquán 

zhuàngkuàng). Již od počátku jejich vydávání zdůrazňuje čínská vláda dvě specifika svého 

pojetí lidských práv, a to jednak podmíněnost evropského a amerického vnímání lidských 

práv historií a kulturou (která se, jak se v dokumentu zdůrazňuje, liší společnost od 

společnosti a stát od státu), jednak rovnocennost práv jednotlivce a práv kolektivních, 

z nichž plyne rovnocennost práv jednotlivce a jeho povinností vůči kolektivu. 

Toto pojetí lidských práv bylo víceméně bez námitek přijato jak na Bangkogské 

přípravné konferenci o lidských právech, tak na Konferenci o lidských právech ve Vídni 

v r. 1993. Čína tehdy zmírnila své výroky o zasahování do vnitřních záležitostí a 

nerespektování státní suverenity a učinila kompromis – jednak uznala univerzálnost 

lidských práv, jednak poprvé mezinárodně prezentovala základy teorie vlastní.
74

  

                                                           
72

 Názvy časopisů jsou uváděny v angličtině, protože v češtině zatím neexistuje standardizované znění 

překladu. 
73

 "Jianshe zhongguo tese renquan lilun tixi de ruogan wenti." (建设中国特色人权理论体系的若干问

题.) Beida falü wang: Falü zai xian. 2011. Web. 14 Nov. 2013. 

<http://article.chinalawinfo.com/Article_Detail.asp?ArticleID=60385> 
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 Kent, Ann E. China, The United Nations, and Human Rights. Pennsylvania: University of Pennsylvania 

Press, 1999. S. 147. 
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Vydávání bílých knih a výročních zpráv o přístupu k LP a stavu v jednotlivých 

oblastech se v průběhu devadesátých let stalo téměř každoroční záležitostí. Čínská vláda 

zřídila mnohá výzkumná centra a společnosti, které se zabývají lidskými právy, a byla 

posílena podpora regulované akademické diskuze. Dokumenty, vydávané dodnes, 

prezentují základní postoje a premisy; důraz je přitom kladen na historické kořeny a těsnou 

souvislost se sociopolitickou situací v Číně. Jednotlivé zásady v dokumentech nejsou 

formulovány ve formě bodů a často ani nejsou přesně vymezeny, což ostatně, jak již bylo 

zmíněno, odpovídá povaze dokumentu; konkrétněji formulované programové vyjádření 

čínské vlády bohužel neexistuje.  

  

2.2.1    Stav lidských práv v Číně 

 

První bílá kniha o lidských právech, vydaná 1. listopadu 1991 Informační kanceláří 

Státní rady ČLR, nese název Stav lidských práv v Číně (中国人权状况, zhōngguó rénquán 

zhuàngkuàng). Tento dokument lze považovat za první pokus uceleně formulovat postoje 

vlády ČLR k lidskoprávní problematice. Materiál o rozsahu kolem čtyřiceti pěti tisíc slov 

se skládá z předmluvy a deseti samostatně pojmenovaných kapitol, jež zároveň představují 

okruhy LP uznávaných čínskou vládou. Každá kapitola je členěna do tematických odstavců.  

 

Tabulka 2 Seznam kapitol první bílé knihy o lidských právech (1991)  

Předmluva 

1. Právo na přežití – prvořadé čínské 

právo, za které Číňani dlouhodobě bojují 

6. Občané požívají svobodu náboženského 

vyznání 

2. Čínští lidé získali široká politická práva 7. Záruka práva na příslušnost 

k náboženské menšině 

3. Občané požívají ekonomických, 

kulturních a sociálních práv 

8. Plánované rodičovství a ochrana 

lidských práv 

4. Záruka ochrany lidských práv 

v soudních případech 

9. Záruka lidských práv pro zdravotně 

postižené 

5. Záruka práva na práci 10. Aktivní účast na mezinárodních 

lidskoprávních aktivitách 

  

 Jak již bylo naznačeno v předchozí kapitole, období, do kterého se datuje vznik 

první bílé knihy, je oblasti LP v ČLR poznamenáno tendencí přizpůsobovat se evropským 
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normám v mezinárodních otázkách. To ostatně dokazuje i podoba a jazyk této bílé knihy o 

lidských právech, která se prezentovanou koncepcí blíží pojetí LP, jaké uznává evropsko-

americká civilizace.  

Nejobecnější výklad o specifickém přístupu k lidským právům podává úvod a 

částečně také první kapitola. V předmluvě je jako styčný bod v čínských a evropských 

představách o nezpochybnitelných právech člověka uvedena VDLP. Jak ale předmluva 

dále vysvětluje, „… historické pozadí, společenský systém, kulturní tradice a úroveň 

ekonomického rozvoje jsou značně rozdílné, a proto chápání lidských práv nemůže být 

stejné, jako se musí různit i jejich implementace.
75

“ Z toho důvodu je lidskoprávní otázky 

v ČLR třeba posuzovat s ohledem na konkrétní čínské předpoklady, které jsou dané 

historicky, tedy „hledat pravdu skrze fakta“ (实事求是, shíshì qiú shì)
7677

.  

 V první kapitole dokumentu je hned v úvodu označeno jedno konkrétní právo, bez 

kterého, jak se píše dále, by nebylo myslitelné žádné další lidské právo, a to je tzv. právo 

na přežití (přímo usouvztažněné s právem na život a svobodu a bezpečnost podle VDLP). 

Postupně jsou jmenovány konkrétní historické etapy v dějinách Číny, kdy prosté právo na 

život, bezpečí a základní obživu čínského občana bylo hrubě porušováno a kdy byl čínský 

národ zcela dehonestován. Veškeré uvedené události, ať už podepisování nerovnoprávných 

smluv, násilnosti páchané na čínských občanech apod., se datují do období před vznikem 

ČLR. 

Jako významný historický mezník je uvedeno založení KS Číny v r. 1921; zcela 

zásadním je pak r. 1949. Od založení ČLR se totiž podle bílé knihy situace lidských práv 

průběžně zlepšuje. Následuje výčet vědeckých důkazů o zlepšování kvality života čínského 

člověka (prodlužování průměrné délky života, nižší procento úmrtnosti dětí a zvyšující se 

průměrná váha dětí v různých věkových kategoriích apod.). Závěrem kapitoly uvádí 

dokument dvě teze, na kterých je ve všech dalších lidskoprávních textech budována 

jedinečnost čínské koncepce LP: 

1. Právo na život a základní obživu je v ČLR podmíněno ekonomickým rozvojem; 

teprve na jeho základě mohou být uplatněna veškerá další práva.  

2. Aby mohli všichni čínští občané plně požívat práva na život a základní obživu, je 

třeba udržovat národní jednotu a stabilitu; ohrožení jednoty a stability státu je také 
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 "Zhongguo de renquan zhuangkuang." (中国的人权状况.) Xinhua wang. Web. 10 Dec. 2013. 

<http://news.xinhuanet.com/ziliao/2003-01/20/content_697545.htm> 
76

 Idiomatický výraz, který je jedním ze základních kamenů ideologie KS Číny a současně také dědictvím 

Mao Zedonga (a později hlavně Deng Xiaopinga, který jej oživil na podporu své snahy prosadit ekonomické 

reformy na konci osmdesátých let). 
77

 Tamtéž. 
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ohrožením pro nejdůležitější lidské právo, a proto je z jakéhokoli důvodu naprosto 

nepřípustné.  

V průběhu celého textu první kapitoly je opakovaně připomínána nutnost státní 

suverenity. 

 V podobném duchu je psáno také zbylých devět kapitol knihy. Nejprve je vždy 

vysvětlen obsah daného práva, formulovaného názvem kapitoly, a poté následuje komentář, 

proč čínská vláda toto právo považuje za důležité. Poté je konkrétní právo nebo skupina 

práv (kapitoly se svým obsahem často vyjadřují ke dvěma či více lidským právům) 

usouvztažněno s čínskou historií; čtenář je informován o klíčových historických událostech, 

které s danou problematikou souvisejí. Zbytek kapitoly je věnován důkazům, které mají 

podpořit tvrzení o pokroku v daném okruhu LP, doplněným o statistické údaje různého 

charakteru; setkáváme se zde také s názvy platných zákonů nebo nově vzniklých 

organizací na ochranu daného práva. Z kapitol II - IV lze dále ve shodě s VDLP 

abstrahovat tato lidská práva: 

 

Tabulka 3 Lidská práva formulovaná v první bílé knize v kapitolách II - IV 

Právo svobodných voleb Rovnost práv bez diskriminace 

Právo rovnosti před zákonem Zdravotní péči a sociální služby 

Svobodu vyjadřování a tisku Speciální ochranu dětí 

Svobodu shromažďování a sdružování Ochranu soukromí, rodiny a domova 

Právo hnutí a odporu Ochrana před svévolným zatčením či 

zadržením 

Vlastnictví Ochranu před mučením, krutostí a 

nehumánními tresty 

Práci ve vhodných podmínkách Rovnou ochranu před zákonem 

Přístup k zákonné nápravě při narušení 

práv 

Slyšení před nezávislým a nestranným 

soudem 

Vzdělání  

 

Kapitoly II - IV krom výše uvedených práv obsahují ještě další LP, zajímavostí je 

například tzv. právo na rovný ekonomický rozvoj, formulované v kapitole třetí.
78

  

V poslední kapitole, zaměřené na mezinárodní spolupráci, je pak teorie LP 

promýšlena znovu. Důraz je kladen na skutečnost, že v době formování dokumentu žila 

                                                           
78

 V pozdějších textech již rovný ekonomický rozvoj není formulován jako právo, ale pouze jako potřeba. 
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zhruba třetina lidí světa pod hranicí chudoby, a proto se v otázce LP primárně klade důraz 

na rozvoj a na zvyšování životní úrovně. 

 

2.2.2    Další bílé knihy o lidských právech 

 

V průběhu devadesátých let se vydávání bílých knih stalo nedílnou součástí čínské 

politické kultury. Tyto bílé knihy, jak již bylo zmíněno, jakožto dokumenty vyjadřující 

pouze stanovisko čínské vlády k otázce lidských práv, nemají povahu rezoluce. To 

umožňuje, aby výroky v nich formulované procházely postupně drobnými úpravami, ať už 

se jedná jen o změny formulací nebo rovnou stanovisek. V průběhu devadesátých let to byl 

především první typ změny, a proto bílá kniha na lidská práva z roku 2000 pouze opakuje 

premisy prezentované již první bílou knihou.
79

 K jediné změně došlo v rovině lexika - ve 

srovnání s první bílou knihou o LP zmizel revoluční charakter textu (pěkným příkladem 

může být slovo boj (斗争, dòuzhēng), které se v první bílé knize o LP vyskytuje hned 

dvanáctkrát; v bílé knize na rok 2000 ho již nenalezneme ani jednou. 

Od r. 1991 vyšlo přes třicet takových lidskoprávních dokumentů; ve zkoumaném 

období vyšlo celkem pět dokumentů vyjadřujících se souhrnně k otázce lidských práv, a 

také velké množství dokumentů stejné povahy na dílčí otázky, zejména na téma 

rovnoprávnosti žen v různých oblastech společenského života, práva dětí a ochranu 

zaměstnaných osob. Stručný výtah z každé takové publikace, pokud v daném roce vyšla, 

uvádí jednotlivé kapitoly se zákony, řazené podle příslušných letopočtů chronologicky, aby 

byla lépe zřejmá motivace legislativních změn. Publikování bílých knih čínskou vládou 

bylo po větší část mapovaného období nevyrovnané, takže v některých letech vyšly 

dokumenty takové povahy dva, v některých letech takové materiály zcela chybí.  

 

2.3 Kategorizace lidských práv 

 

 Lidská práva, rovnocenná a univerzální, lze různým způsobem kategorizovat. 

V českém prostředí je v širším povědomí například tzv. teorie generací.
80

 Při kontaktu 

s čínským kulturním prostředím je ale především třeba důsledně rozlišovat dichotomii tzv. 
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práv občanských a politických na straně jedné a práv ekonomických, sociálních a 

kulturních na straně druhé. Toto rozlišení přitom uznává i OSN. 

 

2.3.1 Občanská a politická práva versus ekonomická, sociální a kulturní 

práva 

 

 Za práva občanská a politická se považují: 

1. svoboda pohybu 

2. rovnost před zákonem 

3. právo na spravedlivý soud a presumpci neviny 

4. svoboda myšlení, svědomí a vyznání 

5. svoboda přesvědčení a projevu 

6. právo na pokojné shromažďování a svoboda sdružování 

7. svoboda účastnit se veřejného života a voleb;  

8. ochrana práv menšin. 

Mezi občanská a politická práva patří také práva formulovaná jako zákazy toho, 

co člověku nesmí být činěno: 

1. zakazuje svévolné zbavení života; mučení, kruté a ponižující zacházení či trestání;  

2. otroctví a nevolnickou práci;  

3. svévolné zatčení či zadržování;  

4. svévolné narušování soukromí; 

5. obhajobu rasové či náboženské nesnášenlivosti.
81

 

 

 Za práva ekonomická, sociální a kulturní považuje: 

1. Právo na práci za spravedlivých a příznivých podmínek. 

2. Právo na sociální zabezpečení, na přiměřenou životní úroveň a na co nejvyšší 

možnou úroveň tělesného a duševního blaha. 

3. Právo na vzdělání a využívání výhod kulturní svobody a vědeckého pokroku.
82
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Všeobecná deklarace lidských práv, ve které všechna tato práva (kromě zákazu 

obhajoby rasové či náboženské nesnášenlivosti) nalezneme, neuvádí žádný typ 

kategorizace práv. 

Jak již bylo zmíněno, druhý typ dělení čínská vláda reflektuje, a to dokonce velmi 

zásadně; o zohlednění generační teorie v čínských lidskoprávních dokumentech zmínka 

není. 

 

2.4 Výzkumné otázky 

 

 Tato práce bude zkoumat nově vzniklé, potažmo novelizované zákony za dvě 

dovršená volební období generálního tajemníka strany Hu Jintaa, a hledat v nich posuny, 

které napomáhají posílení ochrany práv v té podobně, v jaké je známe z VDLP. Zároveň si 

bude všímat také toho, která práva akcentují sami Číňané a jakým způsobem k nim 

přistupují. Jsou stanoveny následující výzkumné otázky: 

 

1. Jakým vývojem ve zkoumaném období prošel oficiální přístup čínské vlády 

k otázce lidských práv? 

2. Rozlišuje vláda ČLR i nadále v rovině teoretické i legislativní práva občanská 

a politická na straně jedné a práva ekonomická, sociální a kulturní na straně 

druhé? 

3. Jaká práva byla ve zkoumaném období v centru pozornosti čínské vlády? 

Jakým způsobem byla skrze legislativu posílena jejich ochrana? 

 

Jak ozřejmuje úvod podkapitoly 2.2, vystupování vlády ČLR při řešení 

lidskoprávních otázek se postupně mění, a proto se nabízí otázka, zda se vyvíjí také 

samotná čínská lidskoprávní teorie, a pokud ano, jakým způsobem. S tím souvisí také 

otázka druhá, motivovaná především orientací prudce rostoucí čínské ekonomiky a čínské 

společnosti jako celku na zvyšování životní úrovně čínských obyvatel, která je 

prezentována jako prvořadý cíl čínské vlády v každém vládním programovém prohlášení 

do roku 2000. Otázka třetí, tedy poslední a zároveň nejdůležitější, je formulována s cílem 

zjistit, jakým vývojem lidskoprávní legislativa za vymezené období prošla, zda se čínská 

vláda skutečně snaží zakotvit proklamovanou teorii také legislativně a zda lze v 

čínské lidskoprávní legislativě za poslední léta skutečně mluvit o pokroku.  
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Metoda výzkumu skrze zákony se jeví jako vhodná vzhledem k tomu, že podle 

čínského pojetí LP jsou práva primárně dána zákonem, a zákonem jsou také omezována. 

Protože zákonů vzniklých za deset let je obrovské množství, bude má pozornost zaměřena 

na ty zákony, které se lidských práv týkají bezprostředně, a zejména pak na zákony, které 

mají dopad na zajištění práv v souvislosti s Čínou nejdiskutovanějších (tedy práv 

občanských a politických), a dále práv ekonomických, sociálních a kulturních. Schválené 

zákony čínské vlády lze nalézt například v Knihovně zákonů a nařízení a na dalších 

vládních internetových stránkách.
83

 Jednotlivá práva podle VDLP formulovaná Oskarem 

Krejčím byla pro potřeby výzkumu označena indexem P a příslušným číslem v pořadí 

podle původního seznamu práv Krejčího. V závěru každé kapitoly je vždy umístěn výčet 

práv, jejichž ochrany se nové zákony, popř. novely zákonů dotkly.  
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3 ČTVRTÁ GENERACE VŮDCŮ: HISTORICKO-

POLITICKÝ KONTEXT 

 

Z předchozích kapitol je zřejmé, že vývoj pojetí LP je do velké míry závislý na 

místních historicko-politických podmínkách. Pro pochopení vývoje lidskoprávní teorie a 

legislativy v ČLR proto nezbytně potřebujeme krom širšího historického a filozofického 

kontextu znát především aktuální souvislosti historicko-politické, které pomohou objasnit 

potenciální inovativní trendy.  

 

3.1 Nástup Hu Jintaa 

 

Čtvrtá generace vůdců
84

, jak je běžně označován Stálý výbor ústřední politické 

kanceláře KS Číny (中国共产党中央政治局常务委员会 , zhōngguó gòngchǎndǎng 

zhōngyāng zhèngzhìjú chángwù wěiyuánhuì) ustanovený na podzim 2002, vzbuzovala 

všeobecně velká očekávání. Velké naděje byly již od počátku vkládány zejména do lídra 

nově sestaveného vedení Hu Jintaa. Jeho předchůdce Jiang Zemin byl jako politik mírně 

řečeno nevýrazný a jeho postoje byly i přes koncepci tzv. trojího zastoupení vesměs 

konzervativní. Není tajemstvím, že Deng Xiaoping nejednou litoval svého rozhodnutí 

učinit Jianga po Zhao Ziyangovi generálním tajemníkem, a dokonce prý uvažoval o jeho 

odstranění ještě před skončením jeho řádné služby v úřadu.
85

 Jako nejproblematičtější 

působila Jiangova silně proamerická politika,
86

 která se ostatně projevila také v politice 

lidskoprávní – jak zde bylo objasněno již dříve, v Jiangově éře si čínští představitelé od 

počátku až do konce udrželi nezměněnou rétoriku a vývoj pojetí lidských práv víceméně 

stagnoval. Deng za sebe do vedení ČLR hledal adekvátní náhradu, osobu, která by svým 

rozhodováním připomínala jeho samotného – vůdce nakloněného reformám, který by 

v případě, že by pozice strany byla ohrožena, dovedl nemilosrdně zakročit a opětovně 

obnovit narušenou stabilitu. Měl hned několik důvodů domnívat se, že tím pravým by 

mohlo být právě Hu Jintao. Zaprvé, Hu prošel postupně od nejnižších vrstev stran až do 

nejužšího vedení – po studiích hydraulického inženýrství pracoval na Ministerstvu vodních 
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zdrojů a elektrické energie (水电部， shuǐdiǎnbù) v Gansu. Odtud se dostal nejprve do 

čela Svazu komunistické mládeže na národní úrovni, pak působil ve vedení strany 

v Guizhou, a následoval jeho přesun do čela místní správy v Tibetu.
87

 Ve všech zkouškách, 

které mu výkon funkce v daném úřadu přinesla, přitom vždy obstál. Nejdůležitější z nich 

proběhla v březnu 1989, kdy za jeho úřadování ve funkci místního generálního tajemníka 

Tibetské autonomní oblasti došlo k potlačení stupňujících se nepokojů.
88

  

Druhým důvodem, proč podle Denga mohl Hu být dobrým vůdcem, byl jeho 

příklon k liberálnímu křídlu. Hu Jintao se zdál navazovat na tradici liberálního Hu 

Yaobanga (胡耀邦, hú yàobāng), kterýžto element na přelomu dvacátého a dvacátého 

prvního století v čínské politice chyběl; Dengovu přízeň si mladý Hu Jintao získal patrně 

také tím, že se odmítl zapojit do Hu Yaobangova pranýřování koncem osmdesátých let (za 

což byl v danou chvíli přesunut do Tibetu; pro nastolení rovnováhy uvnitř strany však tyto 

Huovy liberálnější postoje působily nanejvýš příznivě).
89

 

Jakožto příslušník Svazu komunistické mládeže mohl Hu ve vedení strany 

napomoci obnovení rovnováhy sil mezi frakcemi. Již od počátku historie ČLR, a 

v posledních letech je to ještě markantnější, existují v nejužším vedení KS Číny, skupiny, 

jejich členové pojí společné zájmy; po ideologické a politické stránce se od sebe vzájemně 

příliš neliší.
90

 Nárůst vlivu tzv. svazácké frakce mohl napomoci vyrovnání sil; s Jiangem 

ve vedení se ve straně úspěšně prosazovala frakce šanghajská.
91

 

Deng patrně také sázel na Huuvů příklon k venkovským oblastem, s nimiž byl spjat 

jeho mocenský vzestup; Hu měl vzhledem k několikaleté zkušenosti z venkova dobré 

předpoklady, aby dovedl potřeby venkovského obyvatelstva zohlednit ve své politice. 

Rozevírání nůžek mezi sociální situací lidí v přímořských a vnitrozemských oblastech 

Číny bylo již v průběhu devadesátých let očividné a problém narůstal; i v tomto případě 

byl Hu nadějí na změnu.
92
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3.2 Historicko-politické mezníky v Huově dekádě 

 

3.2.1 Mocenské boje, politické změny a korupční skandály 

 

K předání moci, jak se označuje výměna jedné generace vůdců za další, došlo na 

podzim 2002. Označuje se za první poklidnou výměnu vedení.
93

 Snaha odstupujícího 

generálního tajemníka udržet si moc se promítla v jeho nechuti odevzdat místo v čele 

Ústřední vojenské komise (中央军事委员会, zhōngyāng jūnshì wěiyuánhuì); Jiang Zemin 

se funkce vzdal až v roce 2004.
94

 Doufal patrně, že díky úřadu bude schopen podržet si 

moc i po odchodu z místa tajemníka, jako se to před ním povedlo Deng Xiaopingovi (který 

zůstal vedoucí osobností pro režim prakticky až do své smrti v r. 1997). Jiangova pozice 

však byla velmi záhy oslabena, stejně jako moc celé šanghajské frakce. Hu Jintao totiž 

ještě před svým nástupem do úřadu zajistil, aby byl za svého úřadování ve funkci 

generálního tajemníka obklopen lidmi, které znal, a kterým důvěřoval, a proto posílil moc 

někdejších členů KSM.
95

 

Čtvrté plenární zasedání šestnáctého Ústředního výboru KS Číny, na kterém došlo 

k Jiangovu definitivnímu ústupu z mocenských pozic, se stalo důležité také z toho důvodu, 

že nové vedení na něm definitivně odhalilo hlavní principy politiky do r. 2012. Ukázalo se, 

že Hu byl oproti očekávání mnohem ortodoxnější než jeho předchůdce, a že jeho zájmem 

v průběhu vlády nebyla zásadní politická reforma, ale reforma veřejné správy spojená 

s posílením státní kontroly.
96

 

Událostí r. 2006 se stalo vyloučení Chen Liangyuho (陈良宇 , chén liángyǔ), 

chráněnce Jiang Zemina, z politbyra pro korupci. Jak vysvětluje Joseph Fewsmith, 

v Huově éře byla dovršena proměna čínské politické scény. Součástí politické hry se staly 

jak institucionalizované, tak neinstitucionalizované formy přenosu moci. Příkladem 

neinstitucionalizovaného transferu pak byla praxe, při které ti, kteří ve vnitrostranickém 

politickém boji prohráli, začali být obviňováni z korupčního jednání. První takový případ 
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se objevil již za Jiang Zemina, který při konsolidaci vlastní moci odstranil pekingského 

tajemníka strany Chen Xitonga.
97

 

Rok 2007 byl také poznamenán odhalením tisíců nuceně pracujících v provincii 

Shanxi, kde v cihelnách pracovaly také ženy a děti. Cihlárny tímto způsobem fungovaly již 

od konce devadesátých let; místní zkorumpovaná policie však odmítala zasáhnout, a 

zahraniční zdroje tvrdí, že celá záležitosti nebyla vyřešena do současnosti a stále se 

objevují podezření, že nelegální cihlárny nadále existují. Bylo potrestáno několik desítek 

nižších úředníků, žádný vyšší úředník však k odpovědnosti povolán nebyl.
98

  

V září 2008 zasáhla výrazně do geopolitické situace americká hypoteční krize, která 

postupně přerostla v celosvětovou finanční krizi. ČLR byla krizí zasažena podstatně méně 

než USA nebo evropské státy. Nebývale nízká úroková míra, která způsobila prudký nárůst 

množství amerických úvěrů, zapříčinila nakonec také to, že se ČLR (v současnosti 

společně s Japonskem) postupně stala největším věřitelem USA.
99

 Ekonomická síla Číny 

naopak dále rostla; v únoru r. 2011 Čína poprvé předčila Japonsko a zaujala její pozici 

druhé největší světové ekonomiky.
100

  

Rok 2011 odhalil v Číně nedostatečnou kontrolu kompenzací za prodej pozemků. 

Úředníci ve vesnici Wukan v Guangdongu prodali bez dostatečné kompenzace pozemky 

vesničanů realitním developerům. Protesty se objevily již v září 2011, a vyvrcholily 

v prosinci téhož roku, kdy několik set lidí demonstrovalo před vládní budovou. Následkem 

tohoto incidentu bylo několik z demonstrantů vzato do vazby; když jeden z nich za 

podivných okolností zemřel, protestní akce opětovně zesílily.
101

 Po vyjednávání dospěli 

zástupce vesnice s provinčními úředníky k dohodě, která obnášela okamžitě uspokojení 

požadavků rolníků.
102

 Tento postup je v ČLR zcela neobvyklý, většinou v takových 

situacích dochází k umlčení protestujících občanů. Není překvapením, že 

k demokratickému experimentu, jak se řešení wukanské situace nazývá, došlo v provincii 

Guangdong, jejíž vedení začalo v rámci možností provinční vlády implementovat některé 

demokratické mechanismy, jako je flexibilnější politický systém nebo vládně řízená tržní 
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ekonomika s orientací na export.
103

 Protesty proti jednání vládních úředníků přitom v ČLR 

nejsou vůbec nic neobvyklého; za vlády Hu Jintaa jejich počet prudce vzrostl a jen v roce 

2010 se podle čínského sociologa Sun Lipinga v Číně vyšplhal na sto osmdesát tisíc.
104

  

Konec vlády čtvrté generace poznamenala aféra kolem chongqingského 

generálního tajemníka Bo Xilaie (薄熙来，bó xīlái). Její začátek se datuje do února 2012, 

kdy policejní ředitel v Chongqingu Wang Lijun (王立军, wáng lìjūn) uprchl na americké 

velvyslanectví, kde prozradil podrobnosti úmrtí amerického obchodníka Neila Heywooda. 

V březnu 2012 byl Bo Xilai, jehož manželka podle vyšetřování Heywooda zabila, 

vyloučen z politbyra a krátce nato zatčen a obviněn z korupce. Heywood požadoval za své 

služby od tajemníkovy ženy vyšší částku peněz, a aby mu zabránila odhalit obchodní 

praktiky své rodiny a také výši jejích zahraničních aktiv, spolu se svým asistentem ho 

raději otrávila.
105

 

Celá záležitost je označována jako pokus o převrat; čínští blogeři dokonce 

informovali o jeho průběhu s nepovedeným koncem v Pekingu. V boji o moc podle nich na 

jedné straně stál Hu Jintao a premiér Wen Jiabao (温家宝， wén jiābǎo), na straně druhé 

potom Zhou Yongkang (周永康, zhōu yǒngkāng), bývalý čínský naftový magnát a člen 

Stálého výboru politbyra, a Bo Xilai; Zhou Yongkang s Bo Xilaiem se přitom podle 

bloggerů snažili zvrátit poměr sil a zabránit nástupu Xi Jinpinga. Bo Xilaiovo odhalení by 

za takové situace bylo možné považovat za velmi vydařený protiúder.
106

  

 

3.2.2 Etnické napětí 

 

V březnu 2008 přerostla obvyklá připomínka výročí povstání v Tibetu v ozbrojený 

konflikt v podobě protestů, demonstrací, ale také výtržností a rabování. Podle šetření, násilí 

bylo zaměřeno na místní hanské a huiské obyvatelstvo.
107

 Současně došlo po Evropě i 

Severní Americe k aktivizaci bojovníků za tibetskou nezávislost; došlo k útokům na 
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osmnáct čínských ambasád.
108

 Podle čínských autorit, celou akci zorganizovali čínští 

separatisté v čele s dalajlámou.
109

 Zahraniční média nedostala povolení ke vstupu do 

oblasti v době konfliktu. K nepokojům došlo nejen v politickém, ale také v etnickém 

Tibetu; výtržnosti byly ve stejnou dobu zaznamenány také v Qinghaii, Gansu a Sichuanu. 

Ke zvýšení napětí přispěl s největší pravděpodobností také fakt, že v srpnu 2007 bylo 

schváleno nařízení úřadu pro náboženské záležitosti, podle kterého je při výběru tulků 

(neboli znovuzrozenců) všech linií třeba zažádat o posvěcení čínskou vládou; v případě 

vládního nesouhlasu je výběr považován za neplatný.
110

 

V červenci 2009 se propukly nepokoje ve městě Urumči v Xinjiangu. Byly 

zapříčiněny terorem ze strany etnického čínského obyvatelstva zaměřeným proti 

ujgurským migrujícím pracovníkům v provincii Guangdong.
111

 V tomto stadiu věci stála 

čínská vláda na oficiálně na straně Ujgurů; oficiální místa informovala o potrestání 

útočníků. Ujgurští zástupci projevili nespokojenost se zajištěním zájmů příslušníků své 

menšiny, pracujících v různých částech Číny. Zorganizovali proto veřejných protest 

v ulicích Urumči a požadovali vládní šetření celé věci. Demonstrace se však zvrtla 

v mezietnické násilí, jehož se dopouštěli Ujguři i Hanové a při němž oficiálně zahynulo 

téměř dvě stě osob.
112

 Vláda omezila obyvatelům Urumči na téměř rok možnosti 

internetového připojení a další elektronické komunikace.
113

 

 

3.2.3 Katastrofy a epidemie 

 

Reformy a růst životní úrovně pokračovaly; na druhé straně si pokrok vybíral daň 

na zdraví obyvatel Číny, které stále více trpí různými druhy rakoviny; i epidemie mají svou 

příčinu zde.
114
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Důležitou zkouškou pro nové vedení se již listopadu 2002 stala epidemie SARS, o 

níž se spekulovalo, že má původ v provincii Guangdong. K jejímu propuknutí v plné síle 

došlo v roce 2003; počet nakažených odhadován na více než osm tisíc, v celé ČLR pak na 

nemoc zemřelo přes sedm set osob. Čínská vláda se zpočátku zdála nevěnovat ohrožení 

příliš velkou pozornost; až pod vlivem veřejného nátlaku zahájila vláda šetření celé situace. 

Najevo postupně vyšly jak problémy zdravotního systému samotného, tak i nedostatečná 

komunikace o problému.
115

 

V roce 2004 oznámila OSN, že počet nakažených virem HIV v Číně dosáhl 

jednoho milionu.
116

 Čínská vláda se problému opětovně začala věnovat; Světová 

zdravotnická organizace v roce 2005 již uvedla pouze šest set padesát tisíc.
117

 

V listopadu 2005 nastal v chemickém závodě na zpracování ropy ve městě Jilin ve 

stejnojmenné provincii výbuch. Zahynulo šest lidí, na sedmdesát jich bylo zraněno, dalších 

deset tisíc však muselo být evakuováno.
118

 Výbuch, způsobený neodstraněnou závadou, 

zapříčinil nejen znečištění řeky Songhua; benzen se dostal také do Amuru, do kterého se 

Songhua vlévá. Čínská vláda se zcela typicky snažila zveřejňovat co nejméně informací o 

havárii; nakonec ale pod tlakem celou situaci vyjevila nejprve Rusku, které bylo samo 

situací zasaženo.
119

 Čínská média postup vlády otevřeně kritizovala; ministr pro ochranu 

životního prostředí následně rezignoval.  

Rokem pohrom se stal v ČLR rok 2008. V květnu na jihozápadě postihlo nejprve 

čínské obyvatele silné zemětřesení. Epicentrum zemětřesení se nacházelo v okrese 

Wenchuan v Sichuanu. Následky byly katastrofální – počet mrtvých se posléze vyšplhal na 

více než osmdesát pět tisíc.
120

 Zasaženy byly veškeré provincie kromě Heilongjiangu a 

Jilinu, z autonomních oblastí zůstal nedotčen Xinjiang.
121

 Největší aférou spojenou se 

zemětřesením se staly nekvalitně postavené školní budovy, v jejichž troskách zemřelo více 
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než pět tisíc studentů. Vláda začala s vyšetřováním okolností poměrně pozdě (až po 

protestech rodičů, kteří žádali vysvětlení, proč jejich děti přišly o život nebo byly zraněny; 

protestující rodiče však byli brzo umlčeni
122

), a vládní úředníci později přiznali, že budovy 

škol nedosahovaly standardů stanovených vládou pro stavby výukových zařízení.
123

 

Korupce, o které se spekulovalo, nebyla nejvyššími místy nikdy potvrzena.
124125

 

V červenci téhož roku zasáhl čínskou veřejnost skandál s otráveným mlékem, 

obsahujícím melamin (organickou sloučeninu využívanou při výrobě umělých hmot a 

hnojiv). Jeho prvotním dějištěm byla provincie Gansu, kde byly šestnácti dětem krmeným 

jedním druhem mléka diagnostikovány ledvinové kameny.
126

 Vládní vyšetřovatelé se 

nejprve zaměřili na výrobce mléka; posléze byly ale testovány i produkty jiných výrobců a 

v celkovém součtu byl melamin v mléce ve větší či menší míře nalezen u dvaadvaceti 

různých výrobců mléka. Množství osob bylo odsouzeno k několikaletému trestu odnětí 

svobody, došlo dokonce i na popravy. Rodiče podali na výrobce trestní oznámení 

(především na firmu Sanlu); výsledky soudních řízení nejsou zatím konečné. V celkovém 

součtu se závadným mlékem přiotrávilo na tři sta tisíc dětí, šestnáct z nich zemřelo.
127

  

 

3.2.4 Vesmírný program 

 

Významného rozvoje se ve zkoumaném období dočkal čínský vesmírný program. 

V říjnu 2003 se uskutečnil první pilotovaný let ČLR do vesmíru. Loď nesla název 

Shenzhou 5. Mise trvala necelých dvacet tři hodin a z hlediska letů do vesmíru s posádkou 

zařadila ČLR na třetí místo po USA a Rusku. Prvním čínským astronautem ve vesmíru se 
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v průběhu mise stal Yang Liwei.
128

  V říjnu r. 2005 byli dva čínští astronauti vysláni do 

vesmíru v lodi Shenzhou 6 na zemský orbit.
129

 

V roce 2007 se začala rozvíjet další odnož čínského vesmírného programu, program 

Chang'e neboli Čínský program výzkumu Měsíce, jehož první etapa obnášela v letech 2007 

a 2010 pozorování a fotografování Měsíce z jeho oběžné dráhy.
130131

  

Spolu s konáním olympijských her a světové výstavy Expo napomohl vesmírný 

program výrazně k růstu národního sebevědomí a čínského nacionalismu. 

 

3.2.5 Mezinárodní vztahy a spolupráce 

 

V srpnu a září 2008 se v ČLR konaly letní olympijské a paralympijské hry. Od roku 

2001, kdy Číně bylo přiřknuto právo olympijské hry v roce 2008 pořádat, čínská vláda do 

projektu masivně investovala a postarala se o výstavbu potřebných sportovních a jiných 

zařízení i dalších prostor pro zajištění celé akce.
132

 Některé nevládní organizace kritizovaly 

volbu ČLR jako dalšího místa konání olympijských her pro čínskou lidskoprávní situaci.
133

 

Putování olympijského ohně bylo provázeno nepokoji, vyvolanými aktivisty bojujícími za 

nezávislost Tibetu.
134

  

Od května do října 2010 organizovala ČLR v Šanghaji světovou výstavu Expo 2010. 

Expa se zúčastnilo celkem sto devadesát států a padesát šest nadnárodních organizací.
135

 

Pro ČLR bylo Expo skvělou příležitostí pro demonstraci svého ekonomického růstu; pro 

svou velkolepost se celá akce stala předmětem mezinárodní chvály ČLR.
136

 Expo 

znamenalo také obrovskou příležitost pro rozvoj turismu. 
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V průběhu sledovaného období se vedení ČLR snažilo najít rovnováhu mezi vztahy 

se státy někdejšího sovětského bloku a USA
137

, tedy zvrátit inklinaci ke Spojeným státům 

americkým, která byla dědictvím předchozího generálního tajemníka. Že vztah Hu Jintaa 

k USA je daleko obezřetnější než v případě jeho předchůdce, ukázala již ostrá reakce na 

útok leteckých sil NATO na Bělehrad, při kterých byla zasažena také čínská ambasáda.
138

 

Vztahy s Ruskem byly naopak utužovány.
139

 

V mapovaném období v ČLR rostly protijaponské nálady.
140

 Vyvrcholily v roce 

2012, kdy Japonsko koupilo tři ostrovy z neobydleného souostroví Senkaku, které je již po 

dlouhá léta předmětem sporů čínské a japonské vlády. Proti jednání čínské vlády se zvedly 

dvě větší vlny protestů, při kterých došlo také k protijaponským demonstracím.
141

 

Mezinárodní rozruch související s otázkou lidských práv způsobilo také udělení 

prestižní Nobelovy ceny za mír čínskému literárnímu kritikovi a disidentovi. Liu Xiaobo 

(刘晓波 , liú xiǎobō) je mj. také spoluautorem a signatářem Charty 08.
142

 Ještě před 

zveřejněním charty byl Liu zatčen. Soud s ním se konal o rok později a disident byl 

odsouzen k jedenácti letům za zločin „podněcování k podvracení státní moci.“ Když se 

v prosinci 2010 konal předávací ceremoniál ceny, Liu byl ve vězení a jeho žena ve vězení 

domácím, takže cenu neměl kdo převzít.
143

  

V roce 2012 získal Nobelovu cenu také spisovatel Mo Yan (莫言, mò yán); ten byl 

oceněn za přínos literární.
144

 

 

3.3 Ztracená dekáda? 

 

Ještě před koncem celého období vlády Hu Jintaa se začaly objevovat první bilance 

vlády čtvrté generace vůdců. V souvislosti s politickou a demokratickou reformou se 

začalo o Huově dekádě (nebo také o éře Hua a Wena, jak období někteří nazývají; od 

počátku reforem získává postupně vedle generálního tajemníka silnou pozici také premiér 
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vlády a tak je tomu i v případě Wen Jiabaa) psát jako o ztracené, protože, jak uvedl editor 

čínského časopisu 学习时报 (xuéxí shíbào) Deng Yuwen (邓聿文, dèng yùwén) ve své 

práci shrnující sociální, ekonomické a politické změny v uvedeném období, „tolik potřebné 

reformy, které měly být provedeny, zůstaly neprovedeny.“
145146

  

V průběhu Huova výkonu funkce generálního tajemníka převládly přes původní 

očekávání jeho ortodoxní postoje, patrné již při prvních signálech jeho nástupu k moci. 

Především, Hu Jintao již byl od počátku nadmíru loajálním členem strany, který věřil, že 

straně vděčí za vše,
147

 a nadto byl přesvědčeným marxistou a maoistou; Willy Lam 

dokonce v závěrečné fázi Huovy vlády u něho pozoruje využívání „kvazimaoistických 

taktik.“
148

 Jeho liberální postoje se promítly především do čínské ekonomiky; v oblasti 

politiky a demokracie se jal utužovat, jak se vyjádřila Mary Gallagher v roce 2005 a po ní 

také Tony Saich v roce 2006, populistické autoritářství.
149

 V souvislosti s obecnými 

charakteristikami vlády Hua a Wena se začalo mluvit také o obnově podpory čínského 

nacionalismu
150

, který souvisí také s programovým čerpáním z nejstarší čínské tradice - 

konfuciánství (ač čínští vládní představitelé svou politiku do souvislosti s Konfuciem 

dávají jen velmi zřídka, důraz na čínské hodnoty, jejichž historické kořeny se váží 

k nevýznamnějšímu čínskému filozofickému systému, je naprosto zřejmý). 
151

  

 

Mezi nejzásadnější pozitivní sociopolitické procesy z Huovy dekády podle Deng 

Yuwena patří: 

1. Čínská vláda položila základy prosperující společnosti. 

2. Byly přineseny nové perspektivy sociálního rozvoje, jako vědecký rozvoj a 

harmonická společnost. 

3. Zlepšila se politická transparence, a to především díky novým, otevřenějším 

médiím. 
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4. Postupně se projevil pozitivní dopad vstupu ČLR do Světové obchodní organizace; 

Čína se otevřela ekonomicky i kulturně. 

5. Sociální rozvoj je zřetelný v oblastech vzdělávání, zdravotní péče, sociálního 

zabezpečení, bydlení a sociální pomoc se staly dostupnými ve velkém. 

6. Prudký nárůst urbanizace.
152

 

7. Čína úspěšně prezentovala vlastní přístupy ke globálnímu řádu, založené na 

principu harmonie. 

 

Uvedené období přineslo však také změny negativní; mezi ty nejzásadnější podle 

Denga patří: 

8. Nedošlo k potřebné reorganizaci ekonomické struktury a vzniku spotřební 

společnosti. 

9. Pomalá reforma rozdělení příjmů, trhu s nemovitostmi a burzy akcí způsobila, že 

v Číně zůstává slabá střední třída, zodpovědná za společenskou stabilitu a 

prosperitu.  

10. Přetrvávající systém registrace domácností způsobuje nárůst rozdílu mezi 

venkovským a městským obyvatelstvem. 

11. Přetrvávající kontrola porodnosti způsobuje stárnutí populace, což způsobuje 

prudký nárůst počtu starých lidí. 

12. Vzdělávací a vědecké výzkumné instituce jsou vedeny s primárním účelem 

finančního zisku, což brzdí nezávislý inovativní výzkum. 

13. Znečištění devastuje životní prostředí. 

14. Nedostatek stabilních zásob energie brání Číně v energetické nezávislosti. 

15. Morální a ideologické systémy jsou na okraji zhroucení a lidem v honbě za ziskem 

v systému tržní ekonomiky chybí morální standardy jako měřítko pro posuzování 

vlastního jednání. 

16. Čína postrádá proaktivní strategii v otázkách mezinárodní politiky, která by zlepšila 

její špatnou pozici při řešení mezinárodních rozepří. 

17. Politická a demokratická reforma nenaplňuje očekávání veřejnosti.
153
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Z hlediska lidskoprávní legislativy je třeba vzít v potaz také celkovou reformu 

právní. Stanley Lubman její průběh v Hu Jintaově éře za uspokojivý nepovažuje; zásadním 

problémem je podle něho neochota strany přestat ovlivňovat soudní systém a propůjčit mu 

tak nezávislost.
154

 Potenciál pro změnu vidí teprve v období příštím; i tam je ale podle 

něho další průběh právní reformy nejistý.
155

  

Podobného názoru jsou také další odborníci na čínské právo, Jerome Cohen i Carl 

Minzner. Cohen, profesor na New York University School of Law, hodnotí právní reformu 

skrze srovnání soudního procesu tzv. Bandy čtyř z r. 1981 a procesu s Bo Xilaiem. 

Vyhodnocuje průběh procesu, a nakonec shledává, že rozdíl v řešení obou soudních kauz 

je minimální.
156

 Profesor Carl Minzner, který vyučuje na Fordham Law School v New 

Yorku, hodnotí především rozdíl mezi průběhem právní reformy na konci devadesátých let 

minulého století a v současnosti. Reforma koncem let devadesátých byla podle něho velmi 

nadějná;
157

 v posledních letech však pozoruje úsilí tuto reformu omezit, obnovit kontrolu 

nad právními orgány prostřednictvím znovuoživení politických kampaní; zaznamenává 

také opětovné užití maoistických mechanismů nebo například brždění snahy o 

profesionalizaci soudnictví.
158

  

Tvrzení všech výše jmenovaných potvrzuje také oficiální zpráva Human Rights 

Watch, hodnotící výsledky implementace prvního národního akčního plánu pro lidská 

práva.
 159

 Dokument vypovídá o mnohých selháním ambiciózní plánu, který čínská vláda 

představila v roce 2009. Zpráva hovoří nejen o systematickém porušování lidských práv 

čínských občanů vládou ČLR (například odsouzením mnoha disidentů k dlouholetému 

vězení pod zástěrkou ohrožování státního tajemství apod.), ale také o posílení kontroly 
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právníků, lidskoprávních aktivistů a nevládních organizací. Podle dokumentů byl mj. také 

zesílen dohled nad Ujgury a Tibeťany a narostl počet zmizení a nezákonných zadržení.“
160

  

Zda problémy tkví v neefektivní legislativě nebo v její nedostatečné implementaci, 

vysvětlí následující kapitola. 
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4 ROZBOR ZÁKONŮ Z HLEDISKA LIDSKOPRÁVNÍ 

PROBLEMATIKY 

 

 Nástup Hu Jintaa provázely nejen naděje na politickou, demokratickou nebo právní 

reformu, ale také na další vývoj lidskoprávní otázky směrem ke konsensu nastolenému 

OSN. Vstup čtvrté generace do lidskoprávních debat byl velmi pozvolný - rok 2003 byl na 

novou legislativu chudý, a na bílou knihu o lidských právech si zájemci o první souhrnný 

dokument nového vedení museli počkat až do začátku roku následujícího.   

 

4.1 2003 

 

V březnu r. 2004 publikovala čínská vláda další ze série bílých knih, nazvanou 

Pokrok ve věci lidských práv v roce 2003 (2003 年中国人权事业的进展, 2003 nián 

zhōngguó rénquán shìyè de jìnzhǎn). Dokument v úvodu nastiňuje, že rok 2003 byl pro 

Čínu z hlediska rozvoje velmi neobvyklý a měl obrovský význam pro pokrok v zajištění 

ochrany LP. Následně jsou připomenuty katastrofy, které Čínu v daném roce postihly 

(epidemie SARS, ptačí chřipky a série zemětřesení), a oceňuje se brilantní způsob, jakým 

se Čína s těmito nenadálými ohroženími vypořádala; přitom současně udržela svůj 

ekonomický růst, jehož kladný dopad na kvalitu života čínských obyvatel je v průběhu 

opakovaně zdůrazňován. Počátek dalšího odstavce implicitně poukazuje na myšlenkové 

dědictví první bílé knihy z r. 1991. „Čínská vláda klade na první místo život a zdraví lidí a 

jejich základní lidská práva.
161

“ Následujících osm kapitol knihy se postupně zabývá 

právem na sociální zabezpečení a rozvoj, politickými a občanskými právy, zárukami LP 

v soudních řízeních, ekonomickými a sociálními právy a poté právy jednotlivých dříve 

znevýhodněných skupin, jako jsou ženy a děti, tělesně postižení a etnické skupiny, tedy 

týmiž právy, která jsme mohli zaznamenat již v bílé knize z r. 1991. Proklamované postoje 

se však žádným způsobem od původní koncepce neliší. Již v této bílé knize se v otázce 

lidských práv poprvé setkáváme s termíny „koncepce vědeckého rozvoje“ (科学发展观，

kēxué fāzhǎn guān; v textech se dává dále do souvislosti s 以人为本, yǐrénwéiběn, kterýžto 
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pojem lze přeložit jako „klást člověka na první místo“
162

) a „harmonická společnost“ (和谐

社会，héxié shèhuì), které společně tvoří ideologický přínos generálního tajemníka Hu 

Jintaa. Tyto dva koncepty se s dříve vzniklými lidskoprávními postoji velmi dobře doplňují 

a jsou opakovaně zdůrazňovány ve všech následujících bílých knihách v uvedeném období.

  

Stěžejní část zprávy věnovaná legislativě se trochu absurdně zabývá dodatky 

k čínské ústavě, které však byly přijaty až v průběhu roku následujícího. Dále se 

v materiálu přechází k zákonům o identifikačních kartách, udělování správních licencí, 

prevenci a kontrole radioaktivního znečištění a bezpečnosti dopravy.  

Jednotlivé kapitoly dokumentu jsou obecně nevyvážené z hlediska informačního 

přínosu. Tak například kapitola první, zaměřená na právo na existenční prostředky a rozvoj, 

je obsáhlá a informativní. Zaměřuje se na zdravotní a sociální zabezpečení, výroky jsou 

podpořeny odpovídajícími důkazy, na jejichž základě je v této oblasti zřejmý úspěch. 

Kapitola o občanských a politických právech je také poměrně dlouhá; po obsahové stránce 

je však přinejmenším plytká; je sestavená z dlouhodobých statistických informací („od r. 

1979 bylo v Číně přijato 451 zákonů
163

“) a nepodložených nicneříkajících výroků („právní 

ochrana osobního vlastnictví byla dále zlepšena
164

“). Kromě toho, mnohé výroky jsou 

často podpořeny argumenty, které nemají v dané otázce výpovědní hodnotu (např. 

skutečnost, že na konci r. 2003 měla Čína 282 rádiových stanic, nelze považovat za 

dostatečný důkaz pro podporu tvrzení o ochraně svobody projevu). Také v dalších 

kapitolách je sdělná hodnota pochybná; prohlášení o pokrocích v konkrétních oblastech 

jsou zcela nesmyslně podpořena čísly a hodnotami za různě dlouhá období, ač se má jednat 

o statistiky za rok 2003 (od počtu žen ve vládě přes počet registrovaných dobrovolníků na 

práci s postiženými až po celkový součet všech mezinárodních podepsaných smluv o 

lidských právech). Čtenář navíc nemá vždy možnost srovnání se stavem předchozím. 
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4.1.1 Zákon o identifikačních průkazech ČLR  

中华人民共和国居民身份证法 

Schválen: 28. června 

  

 Podoba zákona o identifikačních kartách, který vstoupil v platnost 1. ledna 2004, 

odpovídá strukturou standardní podobě čínských zákonů (Obecné principy, následují 

stěžejní kapitoly zákona proměnlivého počtu, poté je zařazena Právní odpovědnost a 

dokument uzavírají Přílohy). S předmětem zkoumání této práce souvisejí následující 

články zákona: 

1. Druhý odstavec čtvrtého článku dovoluje v národních autonomních oblastech 

v případě potřeby používat na průkazech také psanou podobu lokálně užívaného 

jazyka. 

2. Pro účely zadržení osoby v ústraní pod dozorem se zadržené osobě odebírá 

identifikační karta; toto je jediný případ, ve kterém může jedna osoba druhé zabavit 

jejich identifikační kartu.
165

 

 

Právo menšin na užívání vlastního jazyka a rozvoj vlastního jazyka je dáno ústavou; 

právo na jejich užívání v úředních dokumentech však ústava nezaručuje.  

Identifikační karta je jakožto obdoba českého občanského průkazu nutná při 

mnohých každodenních úkonech v běžném životě; její zadržení znemožní čínskému 

občanovi například otevřít si bankovní účet, získat pas nebo cestovat po Číně letecky; 

legislativní zajištění jeho nedotknutelnosti je proto zcela zásadní. 

 

4.1.2 Zákon o prevenci radioaktivního znečištění ČLR 

中华人民共和国放射性污染防治法 

Schválen: 28. června 

 

 Prioritním požadavkem, jak proklamuje čínská vláda v bílých knihách, je v otázce 

lidských práv rozvoj a také vznik nových technologií. Větší a větší spotřeba elektrické 

energie nutí čínskou vládou schvalovat nové projekty na výstavbu elektráren, a po 

tepelných elektrárnách přichází boom stavby elektráren jaderných. Požadavek rozvoje je i 

v tomto případě nutno skloubit s požadavkem bezpečnosti čínského obyvatelstva.  
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Zákon se postupně zabývá prevencí a kontrolováním radioaktivního znečištění, 

prevencí a kontrolou zařízení na výrobu jaderné energie, užíváním jaderných technologií, 

únikem uranu a dalších radioaktivních látek a konečně také kontrolou zacházení 

s radioaktivním odpadem. Závěrem je pak vymezena právní odpovědnost a jsou stanoveny 

příslušné pokuty za konkrétní prohřešky. Místy se objevují neurčitá vyjádření, jako 

například požadavek blíže nespecifikovaných „efektivních opatření“ (odstavec 2, čl. 13, čl. 

15 apod.).
 
Veskrze však zákon potřebnou legislativní ochranu přináší.

166
 

 

4.1.3 Zákon o bezpečnosti silniční dopravy ČLR 

中华人民共和国道路交通安全法 

Schválen: 28. října 

 

 Zákon o bezpečnosti silniční dopravy je z hlediska LP o trochu zajímavější. Ve své 

podstatě se jedná o celkem obyčejný silniční zákon; upravuje podmínky, za kterých je 

možné účastnit se silničního provozu (vyjadřuje se jak k dopravním prostředkům, tak 

k řidičům samotným; je opatřen ustanoveními, která se týkají motorových i nemotorových 

vozidel a také chodců a řidičů kol apod.), jak má vypadat základní signalizace a jak je třeba 

chovat se na rychlostních silnicích a dálnicích. Zároveň obsahuje základní povinnosti 

v případě účasti v dopravní nehodě a stanovuje právní zodpovědnost a dohled nad silniční 

dopravou.
167

  

 Zajímavým krokem je úprava článku 76, který stanovuje odpovědnost za dopravní 

nehody při střetu motorového vozidla a chodce nebo nemotorového vozidla. Článek 76 ve 

svém třetím odstavci stanovuje, že pokud důkazy nemluví jinak, je za viníka automaticky 

považován řidič motorového vozidla.
168

 Co je ale neobvyklé, ať už viníkem skutečně je či 

ne, jakožto účastník nehody je chodci/řidiči nemotorového vozidla povinen zaplatit pokutu. 

Dochází zde k připodobnění k předchozím dílčím regulím, které se silničního provozu 
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 "Zhonghua renmin gongheguo fangshexing wuran fangzhi fa." (中华人民共和国放射性污染防治

法.) Xinhua wang. 2003. Web. 4 Dec. 2013. <http://news.xinhuanet.com/zhengfu/2003-
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 "Zhonghua renmin gongheguo daolu jiaotong anquan fa." (中华人民共和国道路交通安全

法.)  Zhongguo zhengfu menhu wangzhan. 2005. Web. 4 Dec. 2013. <http://www.gov.cn/banshi/2005-
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 Tato zásada není nepodobná západní praxi; i podle české legislativy je ve většině případů při střetu 

motorového vozidla a chodce nebo vozidla nemotorového viníkem řidič motorového vozidla. 
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týkaly, především z Nařízení o dopravě ČLR (中华人民共和国道路交通管理条例 , 

zhōnghuá rénmín gònghéguó dàolù jiāotōng guǎnlǐ tiáolì).
169

  

 Nedá se ale říci, že by nový zákon přejímal veškeré zásady nařízení. Nově je nutné 

mít pojištění vozidla, byl zrušen zákaz vjezdu na dálnici řidičům, kteří vlastní řidičský 

průkaz méně než rok, byla zvýšena maximální rychlost jízdy na dálnici a zvýšeny pokuty 

za řízení pod vlivem alkoholu nebo platného řidičského průkazu; před povýšením 

dokumentu na zákon došlo k jeho lepšímu propracování a zpřísnění. Krom toho se za ujetí 

z místa nehody odebírá řidičský průkaz, stejně jako za jízdu při rychlosti o padesát procent 

vyšší, než je povolené maximum. Byl také uzákoněn bodový systém.  

  

Úprava článku 76 zákona o bezpečnosti silniční dopravy znamená porušení práva 

na presumpci neviny (P12), kteroužto však čínská vláda principiálně odmítá.
170

 Pozitivním 

způsobem se v uvedeném roce legislativní změny naopak dotkly záruk práva na svobodu a 

bezpečnost (P4) a na národnostní sebeurčení (P16). 

                                                           
169 "Zhonghua renmin gongheguo daolu jiaotong guanli tiaoli." (中华人民共和国道路交通管理条

例.) Zhongguo qiye jicheng. Web. 4 Dec. 2013. <http://www.jincao.com/fa/law18.01.htm> 
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 Podrobněji k myšlence presumpce neviny a její problematičnosti v čínském právu viz například Chen, 

Jianfu. Chinese Law: Context and Transformation. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2008. S. 310-315. 
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4.2 2004 

 

 I na rok 2004 publikovala čínská vláda bílou knihu o lidských právech (2004年中

国人权事业的进展 , 2004 nián zhōngguó rénquán shìyè de jìnzhǎn, Pokrok ve věci 

lidských práv v roce 2004). Dokument o předmluvě a kapitolách identických 

s dokumentem vydaným o rok dříve (vypouští se pouze kapitola o ochraně práv žen a dětí; 

celkově je ostatně materiál po stránce teoretických principů o poznání stručnější) opět 

zdůrazňuje jako jeho předchůdce důležitost novelizace ústavy; celkově se oba dokumenty 

velmi výrazně podobají. Jednotlivé kapitoly se svým obsahem také příliš neliší, tematicky 

zaměřené odstavce obvykle jednou nebo dvěma větami prezentují obecné stanovisko vlády 

a následně nechávají čtenáře ztratit se ve změti čísel, jejichž výpovědní hodnota je často 

sporná (tak například odstavec o zajištění práva na informace, svobodu slova a tisku 

obsahuje pouze argumenty, podporující tvrzení o zajištění práva na informace; 

argumentuje se přitom navýšením počtu mluvčích Státní rady a vysokým počtem 

shromáždění, které dílčí úřady Státní rady organizovaly s cílem obeznámit čínské občany 

s novou legislativou). Vývoj lidskoprávní koncepce zde zcela stagnuje, a pokud by 

měřítkem hodnocení byla přesvědčivost zvolené argumentace, úroveň dokumentu je 

nízká.
171

 

 

4.2.1 Ústava ČLR 

中华人民共和国宪法 

Schválen: 14. března  

Původní znění: 1982 (předchozí verze 1954, 1975 a 1978)  

Předchozí dodatky: 1988, 1993, 1999 

 

V roce 2004 byl přijat dodatek k ústavě, který čínská vláda z hlediska lidských práv 

prezentuje jako zcela zásadní. Hned v úvodu byla formulace o principech a teoriích, podle 

kterých se stát spravuje, rozšířena o teorii někdejšího generálního tajemníka a prezidenta 

Jiang Zemina, teorii tzv. trojího zastoupení (三个代表, sān ge dàibiǎo). Teorie trojího 

zastoupení je pro LP důležitá spíš principiálně, protože skrze ni byla pod ochranu KS Číny 

přijata oproti dřívějšku i třída vlivných majetných osobností, a byla tak opuštěna teze 
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 "2004 nian zhongguo renquan shiye de jinzhan." (2004年中国人权事业的进展.) Renmin wang. 2005. 
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třídního boje, do té doby nedílná součást ideologického rámce podle KS Číny. Ze způsobu 

vřazení nové teorie je opět zřejmá snaha potvrdit důležitost „vedoucí úlohy KS Číny“. 

Obyvatelům Číny je tak teprve nyní podle zákona zajištěna naprostá rovnost. 

Následně byly provedeny tyto další úpravy v lidskoprávních oblastech: 

1. Článek 10 o vyvlastnění půdy státem byl obohacen o neurčitou formulaci o 

kompenzacích za vyvlastnění.  

2. Článek 13 o ochraně vlastnictví byl z původního znění o ochraně příjmů, úspor a 

bydlení a dalšího zákonně nabytého majetku změněn na ochranu veškerého 

zákonně nabytého majetku.  

3. Do článku 14 byl přidán odstavec v tomto znění: „Stát zřizuje a zajišťuje systém 

sociálního zabezpečení odpovídající úrovni ekonomického rozvoje.“ 

4. Do článku 33 byl přidán odstavec: „Stát respektuje a ochraňuje lidská práva.“ 

5. Do článku 59 byly mezi správní celky, které mají své zástupce ve VSLZ, přidány 

také zvláštní administrativní oblasti.
172

 

 

Na tomto místě by zřejmě bylo dobré věnovat několik slov LP v Ústavě ČLR. 

Ústava ČLR neobsahuje žádný samostatný dokument o lidských právech a svobodách, 

srovnatelný co do rozsahu s Listinou základních a svobod, která je součástí ústavy České 

republiky. Články ústavy týkající se lidských práv jsou formulovány široce a neurčitě.
173

 

Čínská ústava v oddílu, věnovaném základním právům a povinnostem občanů (práva a 

povinnosti patří v čínském nazírání neodlučně k sobě), vymezuje z celkového počtu 

třiadvaceti článků právům občanským a politickým devět článků, právům sociálním a 

ekonomickým je věnováno článků šest. Zcela mimo pak stojí pět článků, které se týkají 

základních povinností jednotlivce vůči společnosti jako celku nebo státu. 

 

Povaha změn v ústavě provedených nekoresponduje s tím, jak je čínská vláda ve 

svých propagačních materiálech prezentuje; změny zdaleka nejsou tak zásadní, a krom 

uznání práva administrativních oblastí mít své zástupce ve VSLZ nepředstavují byť jen 

trochu zásadnější posun. I při důsledné implementaci těchto legislativních změn v praxi by 

jejich význam byl marginální. Tolik vyzdvihovaný výrok o respektování lidských práv, 

který se stále častěji objevuje i v dalších novelách zákonů, nemá bez další legislativní 

opory velký význam. Jak vysvětlují v oddílu knihy International Law and Domestic Legal 
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 "Zhonghua renmin gongheguo xianfa xiuzheng' an." (中华人民共和国宪法修正案.) Xinhua wang. 2004. 

Web. 5 Dec. 2013. <http://news.xinhuanet.com/zhengfu/2004-03/16/content_1367942.htm> 
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 To je v tomto případě dáno obecným charakterem ústavního dokumentu. 
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Systems: Incorporation, Transformation zaměřeném na Čínu Jerry Z. Li a Guo Sanzhuan, 

základní ustanovení v druhé kapitole ústavy nemohou být přímo uplatněna u soudu. 

Nemohou proto přímo ovlivnit žádný lidskoprávní spor.
 174

 

 

4.2.2 Zákon o prevenci šíření infekčních onemocnění ČLR 

中华人民共和国传染病防治法 

Schválen: 28. srpna 

Původní znění: 1989  

 

 Novela zákona, která vstoupila v platnost 1. prosince 2004, byla vytvořena v reakci 

na epidemii SARS v r. 2003, sestává ze stejných kapitol jako jeho původní podoba, (tj. 

kapitoly o prevenci infekčních chorob, podávání zpráv o epidemické situaci, kontrole 

epidemické situace, léčbě, dozoru, opatřeních a právní zodpovědnosti; doplňující 

ustanovení jsou standardní složkou na konci každého zákona, stejně jako obecná 

ustanovení na jeho začátku). Jednotlivé články byly ale přepracovány do mnohem 

podrobnějšího znění a celkový počet článků téměř dvojnásobně vzrostl.  

V první kapitole revidovaného zákona o ochraně proti šířených infekčních nemocí 

dochází k některým úpravám, které jsou víceméně pouze formulační (jako například 

úprava v čl. 1, kde se stanovuje, že zákon je formulován nejen k ochraně lidského zdraví, 

ale také všeobecné hygieny). Hned ve třetím článku zákona ale dochází výrazným úpravám: 

Oproti původní podobě zákona dochází k aktualizaci seznamu nakažlivých onemocnění 

podle jejich závažnosti a k vymezení různých způsobů přístupu k nim a jejich prevence; 

příslušné správní oblasti, kterých se problém týká, mají samy na základě zákona 

vyhodnocovat aktuální situaci a podle toho se rozhodovat. Dochází také k vymezení 

pravomocí a supervize na dalších úrovních, a to i těch nejnižších, přičemž hlavní pravomoc 

v konkrétní situaci zůstává Státní radě ČLR.  

 Za povšimnutí dále stojí následující články: 

1. Nový článek 16 zakazuje diskriminaci osob s nakažlivým onemocněným, osob, 

který v sobě nosí patogen způsobující nakažlivé onemocnění nebo osoby, které jsou 

z infekčního onemocnění podezřelé. Týmž článkem se zároveň uvedeným typům 

osob zakazuje vykonávat práci, která by způsobovala šíření onemocnění. 
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2. Článek 23 nařizuje dodržování zásad ohledně darování krve kvality odebírané krve. 

Zakazuje se také nezákonně shromažďovat krev nebo organizovat její prodej.  

3. Za celkový přínos zákona pak lze považovat specifikaci jednotlivých preventivní 

kroků a opatření při propuknutí epidemie (od vágnějších prohlášení, že se 

vyzdvihuje potřeba mezinárodní spolupráce (čl. 8), od většího důrazu na okamžité 

šíření informací o infekční nemoci prostřednictvím všech typů médií, až po 

konkrétní kroky - v kapitole tři je nově dán prostor opatřením pro různé hraniční 

přechody (čl. 13) apod., v kapitole čtyři jsou zákonem stanoveny odměny v případě 

nouzové mobilizace příslušného personálu a nutnost navrácení veškerých věcí, 

které byly na nouzovou mobilizaci zapůjčeny (čl. 45) apod.)
 175

 

 

Provedené úpravy jsou bezesporu důležité a mají potenciál napomoci reálné 

implementaci zákona. 

 

4.2.3 Zákon o administraci půdy ČLR 

中华人民共和国土地管理法 

Schválen: 28. srpna 

Původní znění: 1986  

Předchozí dodatky: 1988, 1998 

 

 Novelizovaný zákon o správě půdy, který vstoupil v platnost již dnem svého 

schválení, sestává ze všech původních kapitol jako ve své předchozí podobě (Práva 

vlastnická a právo na užívání, Obecný plán na využívání půdy, Ochrana a kultivace půdy, 

Půda pro stavební účely, Supervize). Oproti předchozí verzi neproběhlo při novelizaci 

v roce 2004 v zákoně příliš změn. Za zásadní pro LP můžeme považovat následující 

úpravy: 

1. Do čtvrtého odstavce druhého článku zákona byla zanesena formulace o náhradách 

za vyvlastněnou půdu. 

2. Termín 征用 (zhēngyòng) byl ve druhém odstavce čl. 43 a dále potom v článcích 

45, 46, 47 a 49 o potřebě využití cizí půdy nahrazen termínem 征收 (zhēngshōu). O 

důležitou změnu se jedná hlavně v případech, které se týkají vyvlastnění pozemků 
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soukromých osob státem za účelem stavby komunikační sítě, rozšíření zemědělské 

půdy apod. Původní termín征用 znamenal využívání půdy vládními složkami po 

dobu nezbytně nutnou. Naopak termín 征收 znamená, že veškerá práva související 

s nakládáním s půdou a jejím užíváním trvale přechází na stát. Obojí se samozřejmě 

musí, jak zákon formuluje, dít ve veřejném zájmu.
176

 

 

Vyvlastnění pozemku za účelem stavby silniční komunikace jakožto určitá varianta 

zákonného narušení práva na vlastnictví je standardním postupem například i v České 

republice. 

 

Rok 2004 tak v konečném součtu přinesl do čínské legislativy především úpravy 

v oblasti práva na rovnost bez diskriminace (P1), jehož legislativní ochrana byla posílena, 

práva na bezpečnost (P4), jehož legislativní ochrana byla taktéž posílena, a také práva na 

vlastnictví (P18), u kterého je hodnocení o posílení/oslabení ochrany komplikovanější – 

bylo sice uzákoněna možnost vyvlastnění vlastnických práv za konkrétních podmínek, 

současně ale byla také uzákoněna nutnost následné kompenzace. 
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4.3 2005 

 

V roce 2005 nevzniká na rozdíl od dvou předchozích roků žádný souhrnný materiál 

o lidských právech. Předmětem zájmu vlády se v tomto roce stala rovnoprávnost pohlaví 

mužů a žen a budování demokratické politiky. To se alespoň snaží demonstrovat publikace 

Pokrok ve zrovnoprávnění pohlaví a postavení žen (中国性别平等与妇女发展状况 , 

zhōngguó xìngbié píngděng yú fùnǚ fāzhǎn qíngkuàng) ze srpna 2005 a Výstavba 

demokratické politiky v Číně (中国的民主政治建设 , zhōngguó de mínzhǔ zhèngzhì) 

z října téhož roku. V ničem zásadním se od předchozích dokumentů tohoto typu neliší - 

úvodní slovo o důležitosti problematiky pro Čínu je následováno výčtem úspěchů v podobě 

implementovaných zákonů a nařízení a statistikami z dané oblasti.  

První dokument, zaměřený na zrovnoprávnění žen s muži, vysvětluje důležitost 

problému racionálně – zhruba polovina čínského obyvatelstva jsou ženy,
176

 pročež je jejich 

právům a zájmů třeba věnovat dostatečnou pozornost. Materiál se nejdřív zabývá nově 

vzniklými státními mechanismy na podporu rovnosti pohlaví a postavení žen, a následně 

mapuje změny v jednotlivých oblastech, kde došlo ke změnám – v ekonomice, 

odstraňování chudoby, uplatnění žen na manažerských pozicích, co bylo učiněno pro lepší 

zdravotní péči o ženy, jak se změnilo jejich postavení v manželství a v rodině, jak se stát 

snaží zapojovat ženy do ochrany životního prostředí a konečně, jak byla právně ošetřena 

práva a žen a zajištěny jejich zájmy. Uvedené statistické údaje jsou přehledová čísla za 

různě dlouhá období a střídají se s údaji z let devadesátých. Vznik a revize uvedených 

zákonů, které je předmětem této práce (Zákon o manželství, revidovaný 2001, nebo Zákon 

o populaci a plánovaném rodičovství, taktéž 2001).
177

 

Výstavba demokratické politiky v Číně má poněkud odlišnou podobu. Materiál je 

z velké části teoretický; jeho smyslem je připomenout občanům nutnost zachování vůdčí 

úlohy komunistické strany a snaha prezentovat drobné politické změny jako změny 

demokratické. Zdůrazňuje se nutnost specifického přístupu na základě skutečných 

čínských podmínek a charakteristik. Připomíná se také územní autonomie pro 

nejvýznamnější etnické skupiny a demokracie v podobě přenášení pravomocí z ústřední 
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vlády na nižší správní úrovně. Osmá kapitola dokumentu, která nese název „Respektování 

a ochrana lidských práv“, používá jako základní argument rozvoje opět dodatek k ústavě 

z roku 2004. Argumentace v podobě statistických údajů (převážně z let 2001, 2002, 2003 a 

2004) je v tomto případě přesvědčivá (uvádí se snížené procento nezaměstnaných apod.), 

protože dokument není na rozdíl od svých předchůdců prezentován jako výroční zpráva. Je 

také zmíněno pět zásadních zákonů o LP, které byly revidovány (zákony na ochranu žen, 

starých lidí, mladistvých a zdravotně postižených lidí a úprava ústavy). Opakují se 

tematické pořadí i výstavba textu.
178

 V oddílu o lidských právech není ve srovnání s 

dřívější rétorikou žádný rozdíl. 

 

4.3.1 Trestní zákoník ČLR 

中华人民共和国刑法 

Schválen: 28. února 2005 

Původní znění: 1979 

Předchozí dodatky: 1999, 2001 (2x), 2002 

 

Úpravy v trestním zákoníku jsou nevelké. Prvními dvěma body dodatku dochází 

k lepšímu propracování trestů za podvodné jednání s platebními kartami. Zákon stanovuje 

nově tresty za užívání neplatných karet nebo karet dalších osob, karet vystavených na 

základě neplatných údajů nebo výběry přesahující limit karty s podvodnými úmysly, čímž 

se posiluje ochrana práva na vlastní majetek. Další úpravy, které by se nějaký způsobem 

dotkly LP již zákon nepřináší.
179

 

 

4.3.2 Antiseparatistický zákon 

反分裂国家法 

Schválen: 14. března 2005 

 

Bezesporu velmi důležitým počinem v oblasti lidskoprávní legislativy se stává 

antiseparatistický zákon. Jak uvádí první článek tohoto zcela nového zákona, jeho 

důvodem je taiwanský separatismus a snaha o obnovu jednoty národa, a účelem „维护中
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 "Zhongguo de minzhu zhengzhi jianshe." (中国的民主政治建设.) Xinhua wang. 2005. Web. 5 Dec. 2013. 

<http://news.xinhuanet.com/politics/2005-10/19/content_3645697_1.htm> 
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 "Zhonghua renmin gongheguo zhuxi ling: Zhonghua renmin gongheguo xingfa xiuzheng'an (Wu)." (中华

人民共和国主席令: 中华人民共和国刑法修正案（五）.) Zhongyang zhengfu menhu wangzhan. 2005. 

Web. 12 Dec. 2013. <http://www.gov.cn/flfg/2005-06/21/content_8280.htm> 
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华民族的根本利益“ (wéihù zhōnghuá mínzú de gēnběn lìyì, chránit základní zájmy 

čínského národa). Znění zákona je stručné a jasné – zákon má v celkovém součtu pouhých 

deset článků, nečleněných do samostatných kapitol. Druhý článek zákona výslovně 

stanovuje, že existuje pouze jedna Čína a že povinností každého jejího obyvatele, 

taiwanské občany nevyjímaje, je bránit její jednotu a suverenitu. Dále, Čína nikdy nedovolí 

taiwanským separatistům ustanovit nezávislý taiwanský stát. Problém, který nevyřešená 

situace s Taiwanem představuje, je čínskou interní záležitostí. Důležitý je pak především 

článek 8, kterým se dává možnost použít v případě „závažné události, jež by mohla vést 

k odtržení Taiwanu, případně „po vyčerpání všech mírových možností řešení k prosazení 

zájmů na Taiwanu nemírových prostředků, aby byla ochráněna „国家主权和领土完整

“ (guójiā zhǔquán hé língtǔ wánzhěng, suverenita státu a územní jednota).
180

 

  

Zákon, a to konkrétně článek osmý, vyvolal ve světě velké množství rozporuplných 

reakcí. Za ČLR se postavily především rozvojové země, jako Uzbekistán
181

 nebo 

Kambodža
182

, reakce vyspělých zemí byla váhavá nebo přímo odmítavá
183

. Zákon byl 

považován za varování pro Čínskou republiku sídlící na ostrově Taiwan, která se stále více 

angažuje v mezinárodním dění a stále sebejistěji se prezentuje jako stát naprosto nezávislý 

na pevninské Číně. Vágní formulací o „závažných událostech“ dala vláda armádě možnost 

zasáhnout proti Taiwanu téměř podle libosti. 

 

4.3.3 Zákon o trestech za narušování veřejného pořádku ČLR 

中华人民共和国治安管理处罚法 

Schválen: 28. srpna 2005 

 

Zákon o trestech za narušení veřejného pořádku (kterážto narušení nejsou 

klasifikována jako zločin a jejichž pozice v právu je problematická, protože jejich vyřešení 

nevyžaduje na rozdíl od standardních kriminálních případů důkladné soudní přezkoumání 

nebo běžnou procesní ochranu), nahrazuje Nařízení o trestech za narušení veřejného 

pořádku. Zákon, který vstupuje v platnost 1. března 2006, se vztahuje na dopravní 
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 "Fanfenlie guojia fa." (反分裂国家法.) Zhongguo wang. 2005. Web. 5 Dec. 2013. 

<http://www.china.com.cn/chinese/PI-c/810355.htm> 
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 "Uzbekistan expresses support for China's position on Taiwan issue." Xinhua wang. 15 Mar. 2005. Web. 5 

Dec. 2013. <http://news.xinhuanet.com/english/2005-03/15/content_2700128.htm> 
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 "Cambodia backs China's Anti-Secession Law." Renmin wang. 16 Mar. 2005. Web. 5 Dec. 2013. 

<http://english.people.com.cn/200503/16/eng20050316_176986.html> 
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 "China Sends Warning to Taiwan With Anti-Secession Law." The Washington Post. 8 Mar. 2005. Web. 5 

Dec. 2013. <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A15294-2005Mar7.html> 
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přestupky, užívání drog, prostituci, ale také na veřejné nepokoje a další zločiny, které 

nespadají do kategorie kriminálních zločinů. Úlohu soudu v tomto případě má veřejná 

bezpečnost. Z hlediska LP zmiňme tyto části zákona: 

1. Je stanovena maximální možná zákonná doba zadržení za zločin narušení veřejného 

pořádku. (Čl. 16) 

2. Zákonem se zakazuje mučení narušitelů veřejného pořádku a také získávání důkazů 

nezákonným způsobem. (Čl. 116) 

3. Je stanovena maximální byť poměrně dlouhá délka výslechu 24 hodin. (Čl. 83). 

4. Důležitým krokem je vytvoření trestní kategorie „podněcování k nezákonným 

shromážděním a jejich plánování“ (煽动、策划非法集会、游行、示威 , 

shāndòng, cèhuà fēifǎ jíhuì, yóuxíng, shìwēi). Do této kategorie spadají nepovolená 

shromáždění, pochody a demonstrace.
184

 (Čl. 55) 

 

Druhý článek zákona, jímž se zločin narušení veřejného pořádku definuje, není 

formulován dostatečně přesně, a proto není zcela zřejmé, jaké jednání může být podle 

tohoto zákona považováno za trestný čin. 

Zákon jde svým požadavkem žádat o povolení pro hromadná setkání a demonstrace 

proti VDLP a západní legislativě.
185

 

 

4.3.4 Zákon na ochranu práv a zájmů žen ČLR 

中华人民共和国妇女权益保障法 

Schválen: 28. srpna 

Původní znění: 1992 

 

Novela zákona na ochranu práv a zájmů žen vstoupila v platnost 1. prosince téhož 

roku. Původní podoba zákona postrádala detailnější propracování a jeho revize byla 

nutností. Zákon prošel velkým množstvím formulačních změn, jako například v článku 2, 

kde se „další ohledy, ve kterých jsou ženy rovnoprávné s muži“, mění na „všechny další 

ohledy“, nebo u článku 4, kde se slovo 保障 (bǎozhàng, zajišťovat) nahrazuje slovem 维护 
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 "Zhonghua renmin gongheguo zhi'an guanli chufa fa." (中华人民共和国治安管理处罚法.)  Zhongyang 

zhengfu menhu wangzhan. 2005. Web. 5 Dec. 2013. <http://www.gov.cn/flfg/2005-08/29/content_27130.htm> 
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 Například v České republice existují pouze vymezená místa, kde se demonstrace nesmějí konat (v 

blízkosti sídel vlády apod.) a demonstraci je třeba s pětidenním předstihem ohlásit na místní úřad, není však 

třeba žádat o svolení k ní. 
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(wéihù, chránit). Dále byly v zákoně o ochraně práv a zájmů žen provedeny následující 

důležité změny: 

1. V novém desátém článku zákona přibývá odstavec, který zavádí povinnost 

při šetření případů zasahování do práv a zájmů žen vyslechnout názor tzv. 

Všeženské unie.
186

 

2. Nejdůležitější změnou v zákoně je zakotvení zákazu sexuálního obtěžování 

článkem 40. Článkem 58 jsou navíc ženy, které se staly obětí takového obtěžování 

vybízeny k iniciaci soudního řízení s osobou, která delikt spáchala.  

3. Zákon nově zakazuje, aby pracovní smlouvy obsahovaly články zakazující nebo 

omezující mateřství.  

4. Zákon stanovuje, že ženám jako trest za těhotenství nesmí být snížen plat. 

5. Stát nesmí diskriminovat ženy při odchodu do důchodu. 

6. Je zakázáno maření pokusů o záchranu unesených žen. 

7. Je zakázáno nutit ženy do jakýchkoli veřejných obscénností.  

8. Mužům se zakazuje podávat žádost o rozvod v průběhu těhotenství a v období 

jednoho roku po narození dítěte.  

9. Zákonem se zakazuje nepřijmout osobu ženského pohlaví ke studiu na škole právě 

z důvodu pohlaví. 

10. Zákonem se zakazuje domácí násilí.  

11. Jsou zvýšeny sankce za porušování práv žen a rozšířen okruh jednání, která se za 

porušování práv žen považují.
187

 

 

Jak již bylo uvedeno dříve, rovnost původně nebyla tradičním prvkem původního 

čínského práva; v průběhu Huovy éry ale zákonodárci věnují jejímu zajištění zvláštní 

pozornost. Je tedy zřejmé, že historické podmínky nejsou vždy pro pojetí problému 

v současnosti určující. 

 

V roce 2005 tedy byla postupně v legislativě upravena ochrana většího množství 

práv. Jednak byla výrazně oslabena legislativní ochrana práv na změnu státní příslušnosti a 

národností sebeurčení (P16), byla omezena svoboda hnutí a odporu (P14) a svoboda 

shromažďování (P21) a byla také posílena ochrana rovnosti práv bez diskriminace (P1). 
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 Čínská organizace na ochranu žen, která vystupuje jako nevládní. Webová stránka: 

http://www.women.org.cn/ 
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 "Zhonghua renmin gongheguo funü quanyi baozhang fa."(中华人民共和国妇女权益保障

法.) Zhongyang zhengfu menhu wangzhan. 2005. Web. 5 Dec. 2013. <http://www.gov.cn/flfg/2005-

08/29/content_27174.htm> 
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4.4 2006 

 

V roce 2006 se opět čínská vláda zdržela vydání souhrnného lidskoprávního 

dokumentu. V uvedeném roce ale vzniká v prosinci dokument Rozvoj života starých lidí 

(中国老龄事业的发展, zhōngguó lǎolǐng shìyè de fāzhǎn). Z obsahu materiálu je navíc 

zřejmé, že se v tomto případě jedná spíš o představení plánované strategie než o výčet již 

dosažených úspěchů. Materiál se postupně v jednotlivých kapitolách obecným problémem 

zlepšení životní úrovně starých lidí, dále se zabývá státními mechanismy na podporu 

kvality života starých lidí, jako je sociální zabezpečení, zdravotní systém, a také sociálními 

službami pro staré lidi, jejich kulturní výchovou, zapojováním do společenského rozvoje a 

zabezpečováním legitimních práv a zájmů starých lidí. Jak se v dokumentu uvádí, ČLR na 

základě koncepce vědeckého rozvoje uznává zásadnost problému stárnutí populace a vidí 

nutnost tento problém řešit. Za primární lidské právo starých lidí přitom považuje právo na 

lékařskou péči.
188

 Připomíná se pětiletý rozvojový plán pro aktivity spojené se zlepšením 

kvality života starých lidí (na období 2001 až 2005). Materiál využívá převážně aktuální 

statistické údaje, konkrétně z konce r. 2005 a 2006.
189

 

 

4.4.1 Zákon o cestovních pasech ČLR 

中华人民共和国护照法 

Schválen: 29. dubna 

 

Zcela nový zákon o cestovních pasech občanů ČLR s platností od ledna 2007 uvádí 

tři základní typy cestovních pasů v ČLR, upravuje podobu žádosti o pas, jeho vydávání a 

zacházení s tímto typem cestovního dokladu. Pro předmět zkoumání této práce jsou 

důležité:  

1. Článek 2, který druhým odstavcem zakazuje ničení nebo násilné zadržování 

cestovního pasu jiné osoby osobám i organizacím.  

2. Druhý odstavec článku 6, který nařizuje správním orgánům podat písemné 

vysvětlení v případě, že vydání cestovního pasu bude zamítnuto. 
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 Takovýto výrok je přitom pro čínské lidskoprávní smýšlení typický. Počítá se jak s hierarchizací lidských 

práv, tak se skutečností, že různé skupiny lidí mohou mít různá prioritní práva. 
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 "Xinwenban fabiao 《Zhongguo laoling shiye de fazhan》 de baipishu (Quanwen): Zhongguo laoling 

shiye de fazhan." (新闻办发表《中国老龄事业的发展》白皮书(全文): 中国老龄事业的发展.) Zhongyang 

zhengfu menhu wangzhan. 2006. Web. 17 Dec. 2013. <http://www.gov.cn/jrzg/2006-

12/12/content_467201.htm> 
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3. Článek 13, který uvádí, že odmítnout vydání pasu může státní úředník mezi jinými 

také takové osobě, o které se Státní rada domnívá, že by mohla být ohrožením pro 

státní bezpečnost nebo zájmy státu.
 190

 

 

Zákon je i přes svůj krátký rozsah (pouhých šestadvacet článků) formulován velmi 

podrobně a stanovuje přesné tresty a pokuty jak držiteli cestovního pasu za manipulaci 

s dokladem, tak pro úředníky, kteří se při procesu vydávání pasu pokusí vymoci z žadatele 

úplatek nebo například z neznámých důvodů zdrží vydání dokladu. Dojem kazí pouze 

nechvalně proslulá formulace „zájmy státu“ v článku třináctém, jejíž obsah čínská vláda 

stále ponechává nevyjasněný. 

 

4.4.2 Zákon o povinném vzdělání ČLR 

中华人民共和国义务教育法 

Schválen: 29. června 

Původní znění: 1986 

 

Zákon o povinném vzdělání ČLR přináší zásadu rovných možností vzdělání pro 

děti městské a venkovské, tedy devítiletou povinnou školní docházku pro všechny děti bez 

rozdílu (čl. 2). Podle článku 6 tohoto zákona se na financování základní školní docházky 

dětí má podílet ústřední vláda a místní vlády (čl. 46, 47, 48); tyto jsou povinny ve svých 

rozpočtech vyčlenit prostředky na účely financování vzdělání dětí a v případě neplacení 

mohou být sankcionovány. V platnost vstupuje 1. září 2006.
191

 

 

Z hlediska vzdělání jsou v Číně problematické především venkovské oblasti, kde 

děti z rolnických rodin výuku často vynechávají. Právě tuto praxi měla novela zákona 

odstranit, aby tak vznikly rovné podmínky vzdělávání, a to jak pro děti městské, tak 

venkovské.  
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 "Zhonghua renmin gongheguo huzhao fa." (中华人民共和国护照法.) Zhongyang zhengfu menhu 
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 "Zhonghua renmin gongheguo yiwu jiaoyu fa." (中华人民共和国义务教育法.) Zhongyang zhengfu 
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4.4.3 Zákon o ochraně mladistvých ČLR 

中华人民共和国未成年人保护法 

Schválen: 29. prosince 

Původní znění: 1991 

 

Zákon o ochraně nezletilých, který vstupuje v platnost 1. června 2007, zůstává po 

stránce struktury nezměněn. Doplnění k původnímu obsahu jsou však poměrně zásadní:  

1. Novým článkem 37 se zakazuje prodej tabáku a alkoholu nezletilým osobám. 

Prodejci těchto komodit jsou povinni umístit informační oznámení o této 

skutečnosti na své prodejny a vyžadovat doklad totožnosti od osob, u kterých lze 

věk těžko odhadnout. Zároveň se zakazuje kouřit a pít alkohol v učebnách, na 

hřištích a dalších místech, kde se nezletilí shromažďují. Podle článku 67 je navíc 

příslušný školský úřad povinen udělit prodejci tabáku a alkoholu nezletilým a těm, 

kdo nemají na prodejnách zmíněné informační oznámení, pokutu (jejíž výše však 

není konkrétně stanovena). 

2.  Místní školský úřad a další zodpovědné osoby či instituce jsou povinny sjednat 

nápravu při zjištění narušení ochrany a práv nezletilých ve školách, školkách a na 

dalších střediscích dětské péče (čl. 63).
192

 

 

Jak již bylo naznačeno, změny provedené v zákoně jsou bezesporu důležité; chybí 

však přesně vymezený sazebník pokut za jednotlivé přečiny (kterýžto nedostatek není 

v čínském právu vůbec ojedinělý). 

 

V průběhu roku 2006 bylo v Číně přijato také velké množství dalších jiných zákonů 

i novel. Z velké části se jedná o zákony týkající se správního řádu a chodu státu. Výše 

uvedené zákony se svými úpravami a dodatky postupně dotkly především práva na 

svobodu a bezpečnost (P4), práva na vzdělání (P30) a speciální ochrany dětí (P29); ve 

všech třech případech přitom došlo k posílení legislativní ochrany; otazník visí pouze nad 

článkem 13 zákona o cestovních pasech, který může znamenat ohrožení pro svobodu 

pohybu čínských občanů.
193
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 "Zhonghua renmin gongheguo weichengnianren baohu fa." (中华人民共和国未成年人保护
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 Svobodu pohybu VDLP nedefinuje, obecně je však považována za součást občanských a politických práv. 
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4.5 2007 

 

V roce 2007 nepublikovala čínská vláda zcela netradičně žádný obsáhlejší 

teoretický příspěvek k tématu lidských práv v ČLR. Velmi intenzivně se však věnovala 

novým zákonům nebo úpravám zákonů již existujících, zabývajících se převážně 

podmínkami zaměstnaných osob. 

 

4.5.1 Zákon o vlastnictví ČLR 

中华人民共和国物权法 

Schválen: 16. března 

 

Návrh zákona o vlastnictví, na jehož základě byla postupně vybudována současná 

podoba zákona, se objevil v roce 2000. Již tehdy vzbudil velké diskuze, a nakonec byl po 

mnohých úpravách přijat až v roce 2007; v platnost vstoupil 1. října téhož roku.  

Zákon současně pokrývá státní i soukromé vlastnictví, jeho vznik, přenos i zánik 

v podmínkách socialistické tržní ekonomiky. K právu na vlastnictví jedince (P18) se 

vztahují tyto články zákona:  

1. Článek 4 jakožto součást obecných ustanovení, kterým se zaručuje ochrana 

vlastnických práv jednotlivce (znovu potvrzuje článek 65). 

2. Článek 41, jimž se zamezuje tomu, aby jednotlivci byla přiřknuta vlastnická práva 

na věc ve vlastnictví státu (znovu potvrzuje článek 56). Stejně tak nesmí být 

jednotlivce přiřknuta práva na kolektivně vlastněný majetek (článek 63). 

3. Článek 42, jímž se umožňuje vyvlastnění majetku jedince státem ve veřejném 

zájmu. Současně se také zákonem nařizuje kompenzace za vyvlastnění a v případě 

vyvlastnění domu také zajištění bytových podmínek. Jedinec nesmí o svou 

kompenzaci být žádným způsobem připraven. Jak uvádí článek 43, majetek 

jednotlivce může být vyvlastněn také za účelem pomoci při katastrofě nebo při 

mimořádných událostech. V takovém případě se kompenzace poskytuje, pokud 

jednotlivec utrpěl vyvlastněním újmu.   

4. Článek 64, jímž se stanovuje, že jednotlivec má právo na vlastnictví příjmů, domů, 

obytných prostor, výrobních nástrojů a surovin. 

5. Článek 65 se zaručuje nedotknutelnost vlastnických práv ze strany jiného 

jednotlivce nebo organizace. 
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6. Zákon stanovuje práva na užívání – jedinec může využívat přírodní zdroje, 

vlastněné státem.
194

 

 

Zákon o vlastnictví je prvním zákonem, který explicitně uznává vlastnictví 

soukromé. Narušit ho může pouze vyvlastnění ve veřejném zájmu. Jak již bylo uvedeno, 

obsah sousloví „veřejný zájem“ však čínská vláda ponechává nevysvětlený. Navíc, výše 

avizované kompenzace není blíže specifikována, a není ani definováno, jakým způsobem 

se částka stanovuje. Přitom, jak píše právník Dan Harris, který se změnami v čínské 

legislativě trvale zabývá, předchozí návrhy zákona obsahovaly také ustanovení, že výše 

kompenzace se stanovuje od tržní ceny pozemku; do podoby, která byla nakonec schválena, 

se však tato část novely nedostala.
195

 

 

4.5.2 Zákon o pracovních smlouvách ČLR 

中华人民共和国劳动合同法 

Schválen: 29. června 

 

Zcela nový zákon o pracovních zákon o pracovních smlouvách, vstupující 

v platnost 1. ledna 2008 upravuje podobu a náležitosti pracovních smluv a povinnosti 

zaměstnavatelů i zaměstnanců s různým pracovním poměrem. Mezi nejzásadnější 

ustanovení patří: 

1. Zákon nařizuje zaměstnavatelům mít s každým zaměstnancem pracovní smlouvu. 

Zaměstnanec může za práci bez pracovní smlouvy požadovat kompenzaci až ve 

výši dvanáctiměsíčního platu.  

2. Každý zaměstnavatel musí mít pro zaměstnance příručku se základními pravidly a 

podmínkami zaměstnaneckého poměru. Zaměstnanec může být propuštěn pouze na 

základě porušení některého z pravidel a podmínek uvedených v této příručce.  

3. Krátkodobou smlouvu může zaměstnavatel se zaměstnancem podepsat nejvýše 

dvakrát. Pokud i po vypršení druhé krátkodobé smlouvy pracuje u zaměstnavatele, 

zaměstnavatel s ním sepíše smlouvu na dobu neurčitou.  

4. Délka zkušební lhůty se odvíjí od délky platnosti pracovní smlouvy a může trvat 

maximálně šest měsíců. Zaměstnanec může být pouze v jedné zkušební lhůtě u 
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jednoho zaměstnavatele a jeho pracovní mzda po dobu zkušební lhůty nesmí 

klesnout pod 80% platu uvedeného v pracovní smlouvě.  

5. Zákon upravuje také podmínky podpisu tzv. nekonkurenční dohody. Její podepsání 

může zaměstnavatel požadovat pouze po zaměstnanci, který je součástí nejvyššího 

managementu firmy, její platnost je dvouletá a zaměstnanec za její dodržování 

získává podle zákona od zaměstnavatele odměnu. 
196

 

 

Zákon nastavuje pro-zaměstnanecky orientované podmínky pracovních smluv 

zaměstnaných osob v Číně. Jednotlivé články zákona jsou definovány velmi přesně, stejně 

jako jsou konkrétně stanoveny pokuty za přečiny související s jejich porušováním; zákon 

má proto reálný potenciál zlepšit možnosti pracujících zajistit si stabilní práci. 

 

4.5.3 Zákon na podporu zaměstnanosti ČLR 

中华人民共和国就业促进法 

Schválen: 30. srpna 

 

Nově vzniklý zákon na podporu zaměstnanosti s platností od 1. ledna 2008 

přizpůsobuje situaci zaměstnanců reálným podmínkám čínské ekonomiky. Zákon o celkem 

devíti kapitolách se postupně zabývá politikou podpory zaměstnanosti, spravedlivými 

podmínkami při hledání a získávání práce, službami, které má stát za tímto účelem osobám 

hledajícím práci poskytovat, a způsoby administrace osob hledajících práci. Dále se věnuje 

vzdělávání a školení osob hledajících práci, pomocí pro ně a supervizi celého procesu. 

Zákon se snaží vytvořit rovné podmínky pro všechny v nově vzniklých tržních 

podmínkách a připravovat různorodé podmínky pro to, aby člověk nějakým způsobem 

získal práci. 

Tento konkrétní zákon není významný skrze jednotlivé výroky na posílení práva na 

práci, ale jako celek. Oficiálně legalizuje novou podobu hledání práce jakožto 

samostatného hledání zaměstnání i pracovníků na základě tržních sil a podporu tohoto 

systému ze strany vlády. Vláda tak přijímá svou zodpovědnost podporovat zaměstnanost, a 

zavazuje se implementovat podpůrné strategie v oblastech průmyslu, investic, financí a 

daňové politiky příznivé pro zvyšování zaměstnanosti. Slibuje také vypracovat plán pro 

vyvážení poměru zaměstnanosti mezi městskými a venkovskými oblastmi, v různých 
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regionech a mezi různými sociálními skupinami. Z konkrétních článků jsou pak pro LP 

důležité články akcentující potřebu rovných podmínek a všeobecné férovosti na trhu práce, 

jako jsou například 3 a dále potom 25 až 28 o tom, že žádný potenciální zaměstnanec 

nesmí být diskriminován pro svou rasových, etnických, náboženských důvodu nebo kvůli 

svému pohlaví. Článkem 17 se slibuje podpora znevýhodněným skupinám osob tak, aby se 

jejich možnost nalezení pracovního místa zlepšily.
197

  

 

 Před nástupem reforem koncem sedmdesátých let nebyla mobilita pracovních sil 

v rámci území ČLR ani zdaleka samozřejmostí. Ihned po vystudování byl nový pracovník 

zařazen do určité pracovní jednotky (单位 , dānwèi), fakticky jednotky společenské, ve 

které se odehrával jeho soukromý i pracovní život.
198

 K jednotce byl jednotlivec vázán 

doživotně, změna jednotky byla prakticky nemožná. Nový zákon tento skomírající systém 

definitivně ruší také v rámci čínské legislativy. 

 

4.5.4 Zákon o opatřeních za mimořádného stavu ČLR 

中华人民共和国突发事件应对法 

Schválen: 30. srpna 

 

Nově vzniklý zákon na ochranu zájmů obyvatelstva v krizových situacích vstoupil 

v platnost 1. listopadu 2007. Jak je uvedeno v obecných ustanoveních, zákon se týká 

přírodních katastrof, epidemií, ale také náhlých incidentů veřejné bezpečnosti a 

společenského pořádku, které by mohly způsobit újmu společnosti.  

 Zákon se postupně zabývá prevencí mimořádných situací a přípravou na ně, 

dohlížením na průběh jejich řešení, upravuje řádný průběh záchranných akcí a také 

následné obnovení původního stavu. Mimořádné situace se dělí do čtyř úrovní podle 

závažnosti. Zákon je blíže nespecifikuje; úkol rozhodnout, jak je která situace závažná, 

přenechává Státní radě nebo orgánu Státní radou jmenovanému. Jak později uvádí článek 

42, tyto úrovně mají mít také barevné označení s úrovní 1 jakožto nejvyšší úrovní 

nebezpečí; tato se značí červenou barvou. Stanovené vládní orgány mají povinnost 

zkoumat hledat a prošetřovat možná rizika vzniku mimořádného stavu (objevuje se typický 

požadavek proškolených odborníků, kteří mají učit vybrané osoby, jak se správně 
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v mimořádné situace zachovat) a mít pro takový stav připraven plán řešení. Podobně mají 

jednat také například důlní společnosti. Školy a další instituce jsou povinny mít evakuační 

plány. 

 Zajímavé ve vztahu k LP se jeví tyto dílčí body: 

1. Majetek jednotlivce může být z důvodu mimořádné události zabaven. Jedinec, 

který takto přišel o svůj majetek nebo jehož majetek byl vinou takové situace 

poškozen, má právo na kompenzaci.  

2. Zákon článkem 29 stanovuje, že lidé mají právo na včasné a přesné informace. 

Informace o mimořádném stavu musí být včasná a pravdivá a zakazují se veškeré 

formy manipulace s takovou informací (článek 39). Mediální skupiny a jakékoli 

další osoby či organizace mohou být pokutovány nebo například ztratit obchodní 

licenci, pokud neposkytnou včasnou a korektní informaci o mimořádné situaci nebo 

pokud jimi poskytnutá informace bude lživá (článek 64).  

3. Zákonem se umožňují přísnější tresty za krádeže a rabování za mimořádné situace 

(článek 49). 

4. Pokud je situace shledána jako mimořádně vážná a není ji možné řešit tak, jak 

upravuje tento zákon, může Stálý výbor VSLZ nebo Státní rada vyhlásit v souladu 

se zákony ČLR stav ohrožení (článek 69).
199

 

 

 Zákon byl poprvé předložen již v roce 2006; jeho schválení pozdržela debata kolem 

původního návrhu článku 57, podle kterého mohla být pokutována média hlásící informace 

o mimořádné situaci bez autorizace. Tento článek byl po debatě z návrhu vyškrtnut.
200

 

 

4.5.5 Občanský soudní řád ČLR 

中华人民共和国民事诉讼法 

Schválen: 28. prosince 

Původní verze: 1991 

 

Novela občanského soudního řádu z uvedeného roku vstupuje v platnost 1. dubna 

2008. Zákon přináší mnohé změny, které pomáhají rychleji a efektivněji učinit 
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pravomocným výsledek soudního řízení nebo jinak napomáhají prosazení spravedlnosti, a 

posilují ochranu rovných práv a zákonné náprav při jejich narušení v čínské legislativě. 

Zákon přináší tyto změny: 

1. Byla navýšena pokuta pro osoby, které se odmítají řídit rozsudkem soudu (článek 

103). 

2. Zákon nově formuluje opatření proti osobám, které odmítají spolupracovat při 

pokusu o zadržení (článek 104). 

3. Článek 179 rozšiřuje spektrum případů, ve kterých může být obnoveno soudní 

řízení. 

4. Pokud soud selže ve své snaze vynutit dodržení rozsudku, může se žalující strana 

obrátit na nejbližší vyšší soudní instanci pro nápravu (článek 203). 

5. Článkem 216 získávají úředníci pravomoc okamžitě zasáhnout proti osobě, která se 

odmítá řídit rozsudkem soudu. Mohou takovou osobu pokutovat nebo zadržet.
201

 

 

4.5.6 Zákon o vyjednávacích a rozhodčích řízeních v pracovně-právních 

sporech ČLR 

中华人民共和国劳动争议调解仲裁法 

Schválen: 29. prosince 

 

Sérii zákonů zajišťující práva pracujících čínská vláda v závěru roku doplnila také o 

zcela nový zákon o vyjednávacích a rozhodčích řízeních při pracovních sporech, který 

následně vstoupil v platnost k prvnímu květnu následujícího roku. Jak uvádí hned první 

článek, zákon byl vypracován mj. na ochranu zájmů pracujících a také na podporu stability 

pracovních vztahů.  

 Mediace a rozhodčího řízení využívá jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel při vzniku 

jakéhokoli pracovně-právního sporu. Využije buď tzv. interního mediačního výboru, který 

je součástí podniku, jehož se spor týká, než externího mediačního výboru na úrovni města 

nebo vyšší státní správní jednotky (čl. 10). Mediační výbor se musí skládat ze zástupců 

jedné i druhé strany (zaměstnance i zaměstnavatele). Mediační řízení není nutně pouze 

předstupněm řízení rozhodčího; v některých případech (když selžou metody mediačního 

řízení – strany ve stanoveném čase nedosáhnou dohody, některá ze stran jakýmkoli 

způsobem nenaplní rozsudek mediačního řízení apod.) jím ale být může (čl. 5). Žádost o 
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odvolání proti rozsudku rozhodčího řízení může bez omezení podat zaměstnanec 

v jakémkoli pracovně-právním sporu; naopak možnosti pro zaměstnavatele jsou značně 

omezené (čl. 49).  

 Podle stávajících nařízení, která jsou součástí zákonů o práci a zákona o občanském 

řízení soudním, doba, které může od vzniku pracovně-právního sporu být zahájeno 

rozhodčí řízení je šedesát dnů; tato doba se novým zákonem prodlužuje na jeden rok. Tato 

doba se ale počítá až od chvíle, kdy poškozená strana sezná, že její práva byla porušena (čl. 

24). Neplatí navíc pro případy, kdy zaměstnavatel nevyplatí stávajícímu zaměstnanci mzdu 

za odvedenou práci; po ukončení pracovního poměru se však již jednoletá lhůta na podání 

žádosti o rozhodčí řízení při nevyplacení mzdy vztahuje. Zákon dále například uvádí, jaké 

podmínky je třeba splnit, aby se osoba mohla stát soudcem při vyjednávacím nebo 

rozhodčím řízení (čl. 20). 

 

 Některé postupy stanové zákonem jakožto prostředky mediačního řízení jsou zcela 

neefektivní. Takovým je například možnost zaměstnance při nezaplacení odvedené práce 

navrhnout příkaz k platbě (čl. 16). Takovýto příkaz ale musí zaměstnavatel splnit pouze 

v případě, že se do patnácti dnů od vydání rozhodnutí i příkazu k platbě neodvolá. Dále, 

veškeré důkazy pro průběh řízení si žalující strana zajišťuje sama, což pro zaměstnance 

může být dost nesnadné. Tato úskalí zákona mohou značně oddálit výkon spravedlnosti a 

nápravu situace osoby, jejíž práva byla porušena.
202

 

 Tento typ mimosoudního vyjednávání je specifickým asijským jevem, často 

nazývaným dědictvím konfucianismu, za nějž bylo toto řešení sporů preferováno.
203

 

 

I v roce 2008 dali čínští zákonodárci vzniknout zákonu, který se možná na první 

pohled lidských práv vůbec netýká; má ale velkou míru potenciálu pro zneužití. Jedná se o 

zcela nový protidrogový zákon (中华人民共和国禁毒法, zhōnghuá rénmín gònghéguó 

jìndú fǎ) s platností od 1. června 2008, který stanovuje, že drogově závislá osoba může být 

držena v ústraní bez řádného soudu až na dobu šesti let (články 33, 47, 48).
204205
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Lze tedy říci, že v průběhu roku 2007 se čínská vláda zaměřila primárně na práva 

pracujících, následně potom podmínky vlastnictví, a to jak státního a kolektivní, tak i 

soukromého. Dalším zásadním krokem pak byla bezpečnost obyvatelstva. Přínos 

zmíněných zákonů pro příslušná lidská práva je nesporný; přesto se některé schválené 

změny, jako opětovné uplatnění smírčích řízení, mohou jevit jako problematické.  

Jak navíc zkoumaný rok dokazuje, v hodnocení legislativních změn je dobré zvážit 

také změny neproběhlé. V ročním legislativním plánu avizoval v uvedeném roce Stálý 

výbor VSLZ plán projednat změnu v trestech pro pachatele menších přestupků, z nichž 

měla zmizet kontroverzní pracovní převýchova.
206

 Ke změně v uvedeném roce bohužel 

nedošlo.
207

  

V západních právních kruzích byl obšírně diskutován nevyužitý potenciál novely 

občanského soudního řádu, která nepokrývá široké spektrum ekonomických pří 

v podmínkách tržní ekonomiky.
208

 Není proto divu, že v roce 2012 došlo k opětovné 

novelizaci zákona. Stejně tak je problematický i zákon o opatřeních za mimořádného stavu 

– vágní definice termínu mimořádný stav a situací, které podmínky takového stavu splňují 

a na které se tedy takový zákon vztahuje, umožňuje jeho zneužití na při lidových 

protestech apod. 

V konečném součtu tak byla s různou efektivitou posílena ochrana rovných práv 

před zákonem (P8), bylo lépe vymezeno vlastnictví jednotlivce (P18). Velkému zájmu 

čínské vlády se těšilo právo na práci ve vhodných podmínkách (P24), které byla částečně 

posíleno zákonem o pracovních smlouvách a podpoře zaměstnanosti. Přínos úprav 

k zajištění přístup k zákonné nápravě při narušení práv (P9) je sporný. Do ohrožení se také 

dostalo právo na ochranu proti před svévolným zatčením či zadržením (P10). 
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 "Zhonghua renmin gongheguo zhuxi ling: Zhonghua renmin gongheguo jindu fa." (中华人民共和国主席

令: 中华人民共和国禁毒法.) Zhongyang zhengfu menhu wangzhan. 2007. Web. 25 Dec. 2013. 

<http://www.gov.cn/flfg/2007-12/29/content_847311.htm> 
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 "New law to abolish laojiao system." Zhongguo ribao wang. 1 Mar. 2007. Web. 4 Jan. 2014. 

<http://www.chinadaily.com.cn/china/2007-03/01/content_816358.htm> 
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 Zrušení pracovní převýchovy bylo čínskou vládou potvrzeno až v r. 2013. 
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 "Amendments to the PRC Civil Procedure Rules - 11 December 2007." King&Wood Mallesons. 7 Dec. 
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4.6 2008 

 

Bílá kniha z února 2008 nese název Výstavba vlády zákona (中国的法治建设, 

zhōngguó de fǎzhì jiànshè). Teoreticky formuluje specifika čínské legislativy; jak se 

v úvodu dokumentu zdůrazňuje (jako již mnohokrát předtím), vláda zákona se determinuje 

skrze národní podmínky a společenský systém příslušného státu. Legislativa je podle 

dokumentu v Číně demokratičtější a vědečtější než kdy předtím a lidská práva jsou v 

současnosti plně garantována; i toto tvrzení jsme již v minulých dokumentech mohli 

zaznamenat. Materiál již zcela tradičně předkládá krom jiného konkrétní výňatky z čínské 

historie, popisuje standardní průběh legislativního procesu v ČLR, zabývá se jednotlivými 

typy právních předpisů, a uvádí také orgány, které dohlíží na správnou implementaci těchto 

zákonů. Text uvádí velké množství přehledových informací; zajímavá je například ta, že 

v době vzniku dokumentu měla Čína 229 platných zákonů (pro srovnání, v Česku jich bylo 

v roce 2002 přesně 2470)
209

. 

Novinkou, která je v textu zaváděna, je termín „socialistický právní systém se 

specificky čínskými rysy“ (poprvé ho v říjnu r. 2007 použil Hu Jintao, od roku 2008 se 

vžívá jako specifický termín).
210

 Jako v ostatních případech, kdy je užito spojení 

„specificky čínské rysy“, je i zde zřejmé, že čínská vláda se pomocí tohoto obratu snaží 

umocnit tvrzení, že podoba čínské legislativy je zcela náležitá vzhledem k primárnímu 

stádiu socialismu, v němž se ČLR podle slov vlastní vlády nachází. 

Lidskoprávní legislativě je věnována samostatná kapitola, kapitola třetí. Hned na 

jejím začátku se prohlašuje, že čínská vláda klade primárně důraz na právo lidí na život a 

rozvoj, a dále potom na jejich práva politická, ekonomická, sociální a kulturní. 

V jednotlivých odstavcích se pak v následujícím pořadí věnuje těmto dílčím aspektům 

lidskoprávní otázky: Právu na život, osobní svobodě a důstojnosti, rovnosti, politickým 

právům, svobodě náboženského vyznání, právům a zájmům pracujících osob a závěrem 

ekonomickým, sociálním a kulturním právům. Kapitolu tradičně uzavírá přehled informací 

o mezinárodní spolupráci v oblasti lidských práv.
211

 

Na publikaci dokumentu zaměřeného na upevnění vlády zákona si čínská vláda 

paradoxně vybrala rok, který byl na legislativní změny vysloveně chudý.  
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 Cvrček, František. "Základní kvantitativní parametry českého právního řádu." Právník 145.6 (2006). 
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4.6.1 Zákon na ochranu zdravotně postižených osob 

中华人民共和国残疾人保障法 

Schválen: 25. Dubna 

Původní znění: 1990 

 

Revidovaný zákon o zdravotně postižených osobách byl, jak se uvádí v článku 

prvním, vytvořen na ochranu zákonných práv a zájmů postižených osob, podporu jejich 

práce, rovnosti ve všech okruzích společenského života a zajištění toho, že postižení lidé 

budou „užívat materiálního a kulturního bohatství společnosti.“ Novela zákona obsahuje 

nově zásady o finanční podpoře, lepší lékařské péči a rehabilitacích pro zdravotně 

postižené a také zásady o daňové politice nebo podmínky zaměstnání zdravotně postižené 

osoby. Mezi nejzásadnější úpravy patří: 

1. Ti, kdo diskriminují postižené osoby skrze média a pomocí jiných podobných 

způsobů, budou potrestáni v souladu se správními předpisy. 

2. Místní vlády jsou povinny poskytovat finanční podporu a sestavovat výroční plány 

na pomoc zdravotně postiženým (čl. 5). 

3. Vlády, sociální organizace, podniky a nevládní organizace jsou povinny vyčlenit 

určité procento pracovních míst pro postižené osoby (čl. 33). 

4. V případě vládních nákupů je třeba upřednostňovat zboží vyráběné postiženými 

osobami (čl. 36). 

5. Je zakázáno skrze násilí, hrozby nebo omezování osobní svobody nutit lidi 

postižené do práce (čl. 40). 

6. Je třeba budovat zlepšit bezbariérové vybavení, přístupy do budov apod. (čl. 43). 

7. Je dovoleno využívat ve veřejných prostorách vodicí psy, přičemž je třeba 

dodržovat stanovená nařízení (čl. 58).  

8. Zákon přesněji definuje zákonné následky narušování práv a zájmů postižených 

osob. Osoby, které jsou svědkem takového jednání, by se měly postarat o informaci 

příslušných míst (čl. 60), 

9. Ti, kdo zdržují vyřízení stížnosti zdravotně postižené osoby na protiprávní chování 

vůči své osobě, budou podle zákona potrestáni (čl. 61).
212
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 "Zhuxi ling (di 3 hao): 《Zhonghua renmin gongheguo canjiren baozhangfa》." (主席令(第 3 号):《中
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4.6.2 Zákon na ochranu při zemětřesení a podporu při katastrofách ČLR 

中华人民共和国防震减灾法 

Schválen: 27. prosince 

Původní znění: 1997 

 

Ničivé zemětřesení z května 2008 přimělo čínskou vládu urychleně vypracovat 

návrh novely zákony o prevenci přírodních katastrof, který byl schválen na sklonku roku a 

vstoupil v platnost v květnu roku následujícího. Podle článků 17-19 počítá návrh 

s vytvořením sítě monitorovacích zařízení pro sledování seismických pohybů, díky kterým 

budou Číňané schopni katastrofy tohoto typu předvídat. Občané i organizace jsou vyzývání, 

aby při jakýchkoli podezřeních o možnosti zemětřesení neprodleně informovali příslušná 

správní místa, aby mohlo dojít k prošetření. Pokud občané zpozorují jakékoli neobvyklé 

přírodní jevy, jsou vyzýváni urychleně informovat nejvyšší orgán pro opatření při 

zemětřesení při Státní radě. Místní vlády na úrovni provincií apod. by také měly vydávat 

krátkodobé předpovědi zemětřesných aktivit (čl. 26-29).  

Zákon se zabývá také potřebou větší bezpečnosti veřejných budov, především škol. 

Vzdělávací zařízení by měla nově být stavěna podle daleko přísnějších nařízení; již 

postavené budovy pak musí projít úpravami a přijmout opatření za účelem zvýšení 

bezpečnosti (čl. 60). 

V případě, že dojde k zemětřesení, může být vládou stanovena oblast 

k přechodnému osídlení. Tato oblast se volí na dobu časově omezenou, a to až do doby, 

než dojde k obnovení oblasti poškozené zemětřesením (čl. 61).  

Jako zajímavá se jeví informaci, že jakékoli vládou neschválené monitorování 

seismických aktivit je zakázané a jsou přesně stanoveny sankce a pokuty za něj (čl. 86). 

Zákon také zakazuje zneužívání prostředků na nápravu situace po zemětřesné 

události, a stejně jako v případě porušení nařízení stanovených zákonem, plyne z něj trestní 

odpovědnost (čl. 91).
213

 

 

Skrze výše uvedené zákony dochází v roce 2008 k posílení právní ochrany práva na 

rovnost všech (je zde zřejmá snaha zajistit lepší podmínky osobám znevýhodněným) a 

bezpečnost občanů (práva P1 a P4).  
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4.7 2009 

 

Rok 2009 se nesl ve znamení hlasitě opěvovaného Národního akčního plánu pro 

lidská práva (国家人权行动计划 (2009-2010) 年, guójiā rénquán xíngdòng jìhuà (2009-

2010 nián), který spatřil světlo světa v dubnu 2009. Hned na první pohled je zřejmé, že 

východiskem pro něj byly předchozí materiály o lidských právech, a nadto posiluje 

původní diskrepanci čínské a evropsko-americké tradice. Za důkaz poslouží změněné 

pořadí tematických okruhů – ekonomická, sociální a kulturní práva byla oproti předchozím 

dokumentům tohoto typu umístěna před práva občanská a politická. Řazení občanských a 

politických práv před ekonomickými, sociálními a kulturními je přitom v tomto typu 

dokumentů zcela tradiční, a proto je pravděpodobné, že změna není náhodná. Za výše 

zmíněnými dvěma skupinami práv následují práva etnických skupin, žen, dětí, starých lidí 

a zdravotně postižených osob, a tím se tematický okruh v dokumentu obsažený vyčerpává. 

V celkovém pořadí se tak právo etnických menšin na sebeurčení dostává daleko za kulturní 

práva, mezi nimiž Číňané podle dokumentu akcentují například také potřebu filmů 

v digitální kvalitě. Mezi pozoruhodné pasáže a skutečnosti v NAPLP obsažené dále patří:  

1. V předmluvě dokumentu je poprvé explicitně vyjádřena skutečnost, že Číňané (na 

základě stavu země) dávají v ochraně LP prioritu právu na obživu a na rozvoj. 

Vysloveně se také uvádí, že Čína se primárně řídí svou vlastní ústavou, až na 

druhém místě potom VDLP a Mezinárodní úmluvou o občanských a politických 

právech. 

2. Další změny v řazení a organizaci dokumentu oproti tradičnímu. Právo na práci je 

umístěno na prvním místě v oddílu práv ekonomických, sociálních a kulturních, a 

až následně je formulováno právo na základní životní podmínky.  

3. Poprvé je také (jako součást téhož oddílu) formulováno prosté právo na zdraví, 

které zahrnuje například Zákon o bezpečných potravinách ČLR.

4. 214
  

5. Poprvé se také v souhrnné bílé knize o LP setkáváme s konceptem tzv. 

environmentálních práv. V rámci dokumentu bylo právo na čisté životní prostředí 

vřazeno za již zmiňovaná kulturní práva. Podle dokumentu, environmentální právo 

je v souladu s dodržováním koncepce harmonického rozvoje. Čínská vláda na 

tomto místě stanovuje konkrétní cíle, jak si národní akční plán žádá. Mezi ně patří 
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 VDLP toto právo dává do souvislosti se sociálním zabezpečením v článku 25; u Krejčího ho nalezneme 

jako součást P28. 
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například snížení produkce oxidu uhelnatého o deset procent nebo snížení spotřeby 

elektrické energie o dvacet procent, obojí vzhledem ke statistickým údajům z r. 

2005. Je zdůrazněna potřeba podpory energie z obnovitelných zdrojů. Jako jeden 

z důležitých cílů je závěrem uvedena obnova půdy poškozené půdní erozí o rozsahu 

100 000 km² v průběhu let 2009 a 2010. Stejně jako v ostatních oficiálních 

dokumentech, i zde se objevuje požadavek na posílení vlády zákona; tento 

požadavek však není doplněn o žádný konkrétní cíl, který má v této oblasti být 

splněn. 

6. Mezi občanskými a politickými právy jsou v NAPLP uvedena pouze následující 

práva: Práva osob, práva zadržených, právo na spravedlivý soud, právo na svobodu 

vyznání, právo na informace, právo na politickou participaci, právo být slyšen a 

právo dohlížet.
215

 

V celkovém součtu nepřináší první NAPLP fakticky žádné nové zásady nebo cíle, 

které by jakýmkoli způsobem posouvaly zásadním směrem vývoj lidských práv v Číně. 

Naopak na určitých místech stanovuje cíle, které by již měly být splněny; tak například 

kontrola trestu smrti je zaručena již od ledna 2007, kdy Nejvyšší soud nabyl pravomoci 

přehodnocovat a schvalovat veškeré tresty smrti. Je tedy zřejmé, že i čínští představitelé 

jsou si vědomi toho, že implementace právních změn může být v některých případech 

přinejmenším obtížná. 
216

 I přesto byl čínskými lidskoprávními teoretiky první národní 

akční plán pro lidská práva považován za zcela průlomový.
217

 

 

První NAPLP zvyšuje pravděpodobnost uskutečnění vize, kterou zmiňuje Randall 

Peerenboom: Čína by jednoho dne mohla vytvořit vlastní normativní alternativu 

k celosvětovému lidskoprávnímu konsensu.
218

 Za první krok k uskutečnění této představy 

lze považovat již tvrzení čínských představitelů z počátku devadesátých let o závislosti 
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 Nezařazení dalších občanských a politických práv z VDLP lze interpretovat dvojím způsobem – buď se 
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přístupu k lidským právům na místních a historických podmínkách, druhým je dost možná 

právě vznik NAPLP.
219

 

 

4.7.1 Zákon o bezpečnosti potravin ČLR 

中华人民共和国食品安全法 

Schválen: 28. února 

 

Jak uvádí článek 2, Zákon o bezpečnosti potravin ČLR byl přijat za účelem 

stanovení standardů a kontrolních mechanismů při produkci potravin, produkci a přidávání 

přísad do jídel a kontrolu zacházení producentů s již hotovými přísadami, balení jídla a 

zajištění bezpečnosti při jakémkoli zacházení s jídlem nebo přísadami do něj určenými. 

Urychlené zpracování návrhu zákona a jeho následné přijetí bylo motivováno velkými 

potravinovými kauzami; patrně tou nejzásadnější byl skandál s otráveným mlékem v roce 

2008.  

Asi nejzásadnějším počinem v rámci zákona je vytvoření Komise pro bezpečné 

potraviny (čl. 4). Zodpovědnost za kontrolu jídla v jednotlivých provinciích přebírají 

článkem 5 provinční vlády a jejich jednotlivá ministerstvo zdravotnictví ministerstvo 

průmyslu a obchodu a ministerstvo, které mají za úkol zajistit kontrolu na nižší úrovni. 

Důležitým krokem je také vytvoření standardy povolených potravin (čl. 18 – 21); jiné než 

ty povolené přitom mají výrobci zakázáno používat (čl. 45). Pokud chce výrobce začít 

používat v potravinách novou přísadu, musí o schválení požádat příslušný úřad (čl. 44). 

Pokud výrobce zjistí, že jeho výrobek jakýmkoli způsobem nevyhovuje 

předepsaným standardům, má povinnost okamžitě přestat výrobek produkovat; stejně tak i 

distributor produktu je povinen přestat výrobek prodávat (čl. 53). 

Co je důležité a u čínských zákonů není vždy samozřejmostí, jsou stanoveny 

konkrétní tresty za přidávání nepovolených přísad do potravinářských výrobků. Výrobce 

může být například potrestán až pětiletým zákazem prodeje potravinářských produktů (čl. 

92) nebo pokutou, která je rovna desetinásobku ceny výrobku (čl. 96).
220
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 Peerenboom přitom vůbec vznik takové alternativy nevidí jako hrozbu; ve své knize China Modernizes: 
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rychlost průběhu reforem je přiměřený. Odmítá všeobecnou démonizaci Číny v těchto otázkách, lidskoprávní 

situaci nevyjímaje. Viz Peerenboom, Randall P. China Modernizes: Threat to the West or Model for the 

Rest?. Oxford: Oxford University Press, 2007. S. 8. 
220

 "Zhonghua renmin gongheguo shipin anquan fa." (中华人民共和国食品安全法.) Zhongyang zhengfu 

menhu wangzhan. 2009. Web. 8 Dec. 2013. <http://www.gov.cn/flfg/2009-02/28/content_1246367.htm> 
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Zákon má i svá slabá místa. Není stanoveno, jak, kdy, za jakých podmínek a z moci 

koho by Komise pro bezpečné potraviny měla vzniknout. V případě, že zákon blíže 

nestanovuje detaily vzniku nového správního nebo kontrolního orgánu, hrozí, že plán na 

jeho vytvoření tzv. vyšumí do ztracena.
221

 

 

4.7.2 Trestní zákoník ČLR 

中华人民共和国刑法 

Schválen: 28. února 

Původní znění: 1979 

Předchozí dodatky: 1997, 1999, 2001 (2x), 2002, 2005, 2006 

 

Osmá úprava trestního zákoníku ČLR, která vstupuje v platnost v den schválení, se 

z oblasti LP zaměřuje na krádeže informací. Novela žádným způsobem nemění strukturu 

zákona; jedná se pouze o úpravy a rozšíření některých článků. Je přesně definováno, co se 

za krádež informací považuje a podle čeho se stanovuje trest za tento přečin (čl. 253 a 

285).
222

 

 

4.7.3 Poštovní zákon ČLR 

中华人民共和国邮政法 

Schválen: 24. dubna 

 

Revidovaný poštovní zákon obsahuje nový článek o nedotknutelnosti poštovních 

zásilek. Zákon již dřív obsahoval formulaci, že do poštovních zásilek nesmí být žádným 

způsobem zasahováno; nyní je ale přítomna přesně formulace, co se za takové zasahování 

považuje. Podle zákona nesmí být poštovní zásilka otevřena, skryta nebo zničena.
223

 

 

 

 

                                                           
221

 To naštěstí není tento případ; čínská vláda se vytvořením komise reálně začala zabývat v únoru 2010. 

Z toho je zřejmé, že nepřesnosti a neúplnosti v čínských zákonech nejsou vždy záměrné, ale někdy se pouze 

jedná o důsledek snahy urychleně přijmout opatření, aby tak bylo zabráněno opakování problému. 
222

 "Zhonghua renmin gongheguo xingfa xiuzheng'an (Qi)." (中华人民共和国刑法修正案

（七）.) Zhongyang zhengfu menhu wangzhan. 2009. Web. 8 Dec. 2013. <http://www.gov.cn/flfg/2009-

02/28/content_1246438.htm> 
223

 "Zhonghua renmin gongheguo youzheng fa (Quanwen)." (中华人民共和国邮政法(全文).) Zhongguo 

xinwen wang. 2009. Web. 8 Dec. 2013. <http://www.chinanews.com/cj/kong/news/2009/04-

24/1663139.shtml> 

http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E9%82%AE%E6%94%BF%E6%B3%95&action=edit&redlink=1
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4.7.4 Zákon o odpovědnosti za porušení práv ČLR 

中华人民共和国侵权责任法 

Schválen: 26. prosince 

 

Zcela nový zákon o odpovědnosti za přečiny různého druhu vstupuje v platnost 

v červenci 2010. Vztahuje se na velké množství přečinů, od zanedbání lékařské péče, přes 

způsobení úrazu jiné osobě až po škody na životním prostředí. Článek dva uvádí práva, 

která tímto zákonem mají být chráněna; poprvé v historii se mezi nimi objevuje právo na 

soukromí. Jednotlivé články ošetřují: 

1. Škody způsobené provozem veřejného zařízení nebo ubytování (čl. 37). 

2. Škody způsobené jednáním nebo pochybením vzdělávacích institucí (čl. 38 – 

40). 

3. Nedodržení kvality výrobků (čl. 41 – 47). 

4. Automobilové nehody (čl. 48 – 53). 

5. Zanedbání lékařské péče (čl. 54 – 64). 

6. Škody na životním prostředí (čl. 65 – 68). 

7. Odpovědnost za nebezpečné výrobky a činnosti (čl. 69 – 77). 

8. Odpovědnost provozovatelům jaderných zařízení (čl. 70). 

9. Odpovědnost pro provozovatele civilních letadel (čl. 71). 

10. Odpovědnost při chovu zvířat (čl. 78 – 84). 

11. Odpovědnost provozovatelům zoologických zahrad. 

12. Odpovědnost za škody způsobené zřícením budov (čl. 85 – 91). 

Zákon stanovuje standardy pro určení výše odškodného, a to jak za psychickou 

újmu, tak za fyzické škody. Kromě poskytnutí náhrady škody může být odpovědná osoba 

vyzvána k tomu, aby podnikla další kroky k zastavení jednání, které porušuje práva jiné 

osoby, a k nápravě škody (odstranit překážku, eliminovat nebezpečí, dát majetek do 

původního stavu apod., jak stanoví článek 15).
224

 

 

Zákony schválené v roce 2009 jsou z formulačního hlediska navrženy velmi 

precizně; obsahují minimum nepřesných nebo širokých termínů vyzývajících k různým 

druhům interpretace a zahrnují i trestní odpovědnost. Primárně je skrze ně posíleno právo 

                                                           
224

 "Zhonghua renmin gongheguo qinquan zeren fa." (中华人民共和国侵权责任法.) Zhongyang zhengfu 

menhu wangzhan. 2009. Web. 8 Dec. 2013. <http://www.gov.cn/flfg/2009-12/26/content_1497435.htm> 
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na bezpečnost jednotlivce (P4), přístup k zákonné nápravě při narušení práv (P9) a právo 

na soukromí (P13). 
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4.8 2010 

 

V září roku 2010 vydala čínská vláda další z řady bílých knih na téma lidských práv, 

tentokrát s názvem Stav lidských zdrojů v Číně (中国的人力资源状况, zhōngguó de rénlì 

zīyuán zhuàngkuàng). 

V úvodu dokumentu je několika větami připomenuta čínská historie od padesátých 

let a hlavní zásady dalšího vývoje Číny (opětovné zdůraznění potřeb harmonického 

rozvoje a harmonické společnosti). V následujících kapitolách se v číslech popisují body 

čínské politiky v oblasti lidských zdrojů a cíle, kterých již bylo dosaženo. Spadá sem 

zvyšování gramotnosti čínského obyvatelstva, převod obyvatel z průmyslu do sféry 

obchodu a služeb, podpora odborného vzdělání a školení úzce specializovaných osob, ale 

také zvyšování průměrné mzdy nebo zlepšování zdravotní péče v Číně. Opětovně se 

připomíná potřeba vlády zákona; při této příležitost jsou zmíněny zákony z posledních let, 

které zlepšují situaci pracujících. Připomínají se nové a novelizované zákony z posledních 

let, vzniklé za tímto účelem; důraz je kladen především na zákon o pracovních smlouvách 

z r. 2007. Následně představuje čínská vláda své již uskutečněné a také plánované kroky za 

účelem zlepšení zaměstnanosti, zlepšování podmínek pracujících i školení odborných osob. 

Uvádějí se plány a strategie (například plány pro lepší organizaci a využití lidských zdrojů), 

vypracované za účelem splnění těchto cílů. Jsou také vysvětlena opatření přijatá za účelem 

zajištění rovného přístupu ke vzdělání, a to jak z hlediska venkovských obyvatel, tak 

z pohledu národnostních menšin. Dokument uvádí dále částky investované do rozvoje 

jednotlivých oblastí a způsoby, jak Čína nejen zajišťuje práva zaměstnanců, ale jak je také 

motivuje k vyšším pracovním výkonům. Zmiňuje se přechod od plánovaného hospodářství 

k systému, který se řídí faktory tržní alokace. Závěrem je tradičně zařazena kapitola o 

mezinárodní spolupráci.
225
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 "Shouquan fabu: 《Zhongguo de renli ziyuan zhuangkuang》baipishu ." (授权发布：《中国的人力资

源状况》白皮书.). Xinhua wang. 2010. Web. 8 Dec. 2013. <http://news.xinhuanet.com/politics/2010-

09/10/c_12540033.htm> 

http://www.mdbg.net/chindict/chindict.php?page=worddict&wdrst=0&wdqb=renli
http://www.mdbg.net/chindict/chindict.php?page=worddict&wdrst=0&wdqb=ziyuan
http://www.mdbg.net/chindict/chindict.php?page=worddict&wdrst=0&wdqb=zhuangkuang
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4.8.1 Zákon o autorském právu ČLR 

中华人民共和国著作权法 

Schválen: 26. února 

Původní znění: 1990 

Předchozí dodatky: 2001 

 

Zákon, jehož revidovaná podoba platí od 1. dubna 2010, přináší pouze několik 

změn. Mezi nejdůležitější úpravy patří: 

1. Podle článku 4 chrání zákon autorská práva i v případě děl, která porušují 

zákony ČLR.  

2. Článek 26 specifikuje podmínky situace, kdy se autorské právo dává do zástavy 

(předchozí verze zákona takovou situaci neuvažovala).
226

 

 

Čtvrtý článek byl upraven po stížnosti Spojených států ve WTO, které vznesly 

námitku, že v případě ochrany intelektuálních práv nejsou čínské zákony v souladu 

s pravidly podle WTO.
227

 Pro občany ČLR má větší význam úprava článku 26, která by 

měla zlepšit podmínky zástavních věřitelů. 

 

4.8.2 Zákon o volbách do Všečínského shromáždění lidových zástupců na 

všech úrovních ČLR 

中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法 

Schválen: 14. března 

Původní znění: 1979 

Předchozí dodatky: 1982, 1986, 1995, 2004 

 

Jednou z mála změn, které stojí za povšimnutí v zákonu o volbách do VSLZ, se 

stala úprava někdejšího článku 16. Až do schválení nové podoby zákona bylo pro zvolení 

osoby třeba čtyřikrát více hlasů než ve městě (požadavek byl vysvětlován tak, že na 

venkově v době schválení předchozí podoby zákona žilo čtyřikrát více obyvatel než ve 

městě; trend urbanizace tento poměr výrazně změnil); s úpravou zákona, vstupující 

                                                           
226

 "Zhonghua renmin gongheguo zhuzuoquan fa (Zhuxi ling di 26 hao) quanwen." (中华人民共和国著作权

法(主席令第 26 号)全文.). Zhongguo wang. 2010. Web. 8 Dec. 2013. 

<http://www.china.com.cn/policy/txt/2010-02/27/content_19484098.htm> 
227

 "DISPUTE SETTLEMENT: DISPUTE DS362: China — Measures Affecting the Protection and 

Enforcement of Intellectual Property Rights.". World Trade Organization. 2009. Web. 12 Dec. 2013. 

<http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds362_e.htm> 
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v platnost v den svého vydání, se hlasy obyvatel venkova staly rovnocennými hlasům 

městských obyvatel.
228

  

V čínských médiích byla tato změna prezentována jako zásadní krok ve snaze 

zrovnoprávnit venkovské a městské obyvatelstvo. Čínští představitelé oficiálně prohlásili, 

že cílem novelizace zákona neměla být transformace čínského volebního systému do 

systému západního (zavedení přímých voleb na vyšších úrovních; přímá volba je 

v současnosti v ČLR praktikována pouze na úrovni měst a okresů), jak možná někteří 

doufali; západní systém voleb byl veřejně kritizován a vyhodnocen jako nepřijatelný pro 

čínské socialistické státní zřízení.
229230

 

 Vzhledem k promarněné příležitosti implementovat do čínského prostředí svobodné 

volby lze skepticky nahlížet také další průběh demokratické reformy.
231

 

 

4.8.3 Zákon o státních kompenzacích ČLR 

中华人民共和国国家赔偿法 

Schválen: 29. dubna 

Původní znění: 1994 

 

Podle článku 3 novelizovaného zákona o státních kompenzacích, který vstoupil 

v platnost 1. prosince 2010, je stát povinen v případě shledání zadržené osoby nevinnou 

nebo v případě propuštění po příliš dlouhém zadržení odškodnit zadrženou osobu.
232

 

Kompenzace za příliš dlouhé zadržení nebo zatčení nevinné osoby se může zdát 

důležitým krokem právě k posílení práva na ochranu před svévolným zatčením nebo 

                                                           
 
229

 "China's elections won't be Western-style.". Zhongguo ribao. 20 Mar. 2010. Web. 8 Dec. 2013. 

<http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-03/20/content_9616962.htm> 
230

 "Quanguo renmin daibiao dahui changwu weiyuanhui guanyu xiugai 《Zhonghua renmin gongheguo 

quanguo renmin daibiao dahui he difang ge ji renmin daibiao dahui daibiao fa》 de jueding." (全国人民代

表大会常务委员会关于 修改《中华人民共和国全国人民代表大会和 地方各级人民代表大会代表法》

的决定.). Zhongyang zhengfu menhu wangzhan. 2010. Web. 8 Dec. 2013. <http://www.gov.cn/flfg/2010-

10/28/content_1732997.htm> 
231

 Otázkou je, zda je v korupcí zmáhané ČLR vůbec v této fázi demokratická reforma žádoucí; jak 

vysvětluje Randall Peerenboom, je nepravděpodobné, že by reforma pomohla vyřešit sociální problémy; 

navíc jsou prokazatelné problémy při implementaci demokracie v zemích s nízkou úrovní blahobytu, 

z jejichž skupiny se Čína ještě zcela nevymanila. Jak Peerenboom uvádí, pozoruhodné je, že větší částí 

čínského obyvatelstva považuje ekonomický růst za důležitější než demokratické reformy. Podrobněji viz 

Peerenboom, Randall P. China Modernizes: Threat to the West or Model for the Rest?. Oxford: Oxford 

University Press, 2007. S. 233 – 256. Vhodnost demokratické reformy po západním vzoru zpochybňuje 

například také Daniel A. Bell, viz Bell, Daniel A. East Meets West: Human Rights and Democracy in East 

China. New Jersey: Princeton University Press, 2000. S. 277-336. 
232

 "Zhonghua renmin gongheguo guojia peichang fa." (中华人民共和国国家赔偿法.). Zhongguo renda 

wang. 2010. Web. 9 Dec. 2013. <http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2010-04/29/content_1571585.htm> 
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zadržením. Záruka kompenzace ale nezaručuje, že se bezpečnostní složky ČLR budou 

snažit vzniku takové situace vyvarovat. Navíc, o nejkontroverznějších zadrženích 

(týkajících se například čínských disidentů) neexistují žádné záznamy, čili se podle zákona 

nestala a poškozený nemá čím podložit svůj nárok na kompenzaci.  

 

4.8.4 Zákon o ochraně státních tajemství ČLR 

中华人民共和国保守国家秘密法 

Schválen: 29. dubna 

Původní znění: 1988 

 

Zákon o ochraně státních tajemství, který vstoupil v platnost 1. října 2010, ukládá 

článkem 28 poskytovatelům internetového připojení a dalším operátorům, kteří poskytují 

veřejné komunikační sítě, aby spolupracovali s vládou organizovaným šetřením porušování 

ochrany státních tajemství. Poskytovatelé dále musí veškeré své záznamy zpřístupňovat 

bezpečnostním agenturám a bránit šíření informací, které jsou považovány za státní 

tajemství.
233

  

 

Ochrana státních tajemství je jedním ze snadno manipulovatelných termínů 

v čínském prostředí, protože zákon ho definuje velmi široce.
234

 Pod zástěrkou ochrany 

státních tajemství je skrze zákon legalizována kontrola elektronické komunikace všech 

vrstev čínského obyvatelstva, ať už s jakýmkoli záměrem. Novela zákona o ochraně 

státních tajemství je dobrým příkladem disparity čínské legislativy a každodenní reality 

v zemi. 
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 "Zhonghua renmin gongheguo baoshou guojia mimi fa." (中华人民共和国保守国家秘密

法.). Zhongyang zhengfu menhu wangzhan. 2010. Web. 8 Dec. 2013. <http://www.gov.cn/flfg/2010-

04/30/content_1596420.htm> 
234

„国家秘密是关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的

事项。“ neboli „Státní tajemství je věc, stanovená v souladu s právní procedurou, která má souvislost se 

zájmy a bezpečností státu a v určitém čase je známá pouze určitému okruhu osob.“ Tamtéž.  

http://www.gov.cn/flfg/2010-04/30/content_1596420.htm
http://www.gov.cn/flfg/2010-04/30/content_1596420.htm
http://www.gov.cn/flfg/2010-04/30/content_1596420.htm
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4.8.5 Zákon o lidovém vyjednávacím řízení 

中华人民共和国人民调解法 

Schválen: 28. srpna 

 

Nový zákon o lidovém vyjednávacím řízení vstupuje v platnost k prvnímu lednu 

následujícího roku. Zákon myšlenkově navazuje na zavádění vyjednávacích řízení v 

pracovně-právních sporech (blíže kapitola 3.5).  

Zákon o pouhých pětatřiceti kapitolách se postupně zabývá mediačními výbory, 

mediátory, mediačními procedurami a závěrečným usnesením. Podle zákona, mediačního 

řízení (proces, při kterém prostřednictvím mediačního výboru dochází k dobrovolnému 

nalezení dohody dvou stran ve sporu) může využít kdokoli pro řešení sporů o 

každodenních záležitostech (čl. 2). Mediační výbor se v oblastech s vyšší koncentrací 

národnostních většin skládá také z příslušníků těchto menšin (čl. 8).  

Jednou ze zásadních je také skutečnost, že stejně jako v případě vyjednávacích a 

rozhodčích řízení v pracovně-právních sporech, i zde výnosy lidového mediačního řízení 

mají platnost soudního rozhodnutí (čl. 31 a 33). Strany však mohou po vynesení rozsudku 

na této úrovni požádat soud o jeho potvrzení (čl. 33).
235

 

 Vznik zákona je příznačný pro opětovně sílící konfuciánské tendence v čínském 

právu.
236

  

 

4.8.6 Zákon o sociálním zabezpečení ČLR 

 中华人民共和国社会保险法 

 Schválen: 28. října 

  

Zákon, který vstoupil v platnost 1. července 2011, se v jednotlivých kapitolách 

zabývá základním důchodovým pojištěním, zdravotním pojištěním, pracovně-úrazovým 

pojištěním, podporou v nezaměstnanosti, mateřskými dávkami, a dále poté platbami 

sociálního pojištění, fondy sociální pojištění, způsoby nakládání se sociálním pojištěním, 

kontrolou systému a právní odpovědností.   

                                                           
235

 "Zhonghua renmin gongheguo zhuxi ling: Zhonghua renmin gongheguo renmin tiaojie fa."(中华人民共

和国主席令: 中华人民共和国人民调解法.). Zhongyang zhengfu menhu wangzhan. 2010. Web. 12 Dec. 

2013. <http://www.gov.cn/flfg/2010-08/29/content_1691209.htm> 
236

 Důležitost smírčích řízení v občansko-právních sporech pozoruje Tomášek již při vytváření prvních 

právních norem ČLR. Tomášek, Michal. Dějiny čínského práva. Praha: Academia, 2004. S. 240. 
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Jak zákon stanovuje, příspěvky na důchodové a zdravotní pojištění a dávky 

v nezaměstnanosti platí jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec; na pracovně-úrazové pojištění 

a mateřské dávky přispívá pouze zaměstnavatel (čl. 10, 23, 33, 44 a 53). Výši pravidelných 

plateb na jednotlivé typy pojištění zákon nestanovuje; tento úkol je v kompetenci místních 

vlád, aby bylo zajištěno, že nastavení bude odpovídat finančním možnostem obyvatel dané 

provincie. Jak zákon stanoví, pojištění krom toho na mateřské dávky je možné v případě 

změny zaměstnání nebo bydliště podle potřeby převádět (čl. 16, 19, 32, 52). Zároveň se 

stanovují pokuty za neplacení pojištění nebo za pozdní platby pojištění (čl. 84). Článkem 

97 se také stanovuje, že systému sociálního zabezpečení se mají v Číně účastnit i cizinci, 

kteří jsou na území ČLR výdělečně činní. 

 

Novelizace zákona je důležitým krokem na cestě k vybudování funkčního systému 

sociálního zabezpečení, který ČLR postrádá. Do konce dvacátého století představovala 

jistou formu sociálního zabezpečení tzv. železná miska rýže; její význam se od počátku 

reforem na konci sedmdesátých let postupně zmenšoval, a s urychlením privatizace mnoha 

státních podniků kolem vstupu do WTO se jí Číňané museli vzdát definitivně.
237

  

 

4.8.7 Zákon o ochraně vod a půdy ČLR 

中华人民共和国水土保持法 

Schválen: 25. prosince 

Původní znění: 1991 

 

Novelizovaný zákon o ochraně půdy a vodních zdrojů ČLR vstoupil v platnost na jaře 

2011. Zákon zakotvuje tresty za znečištění půdních a vodních zdrojů. Nejdůležitějšími 

změnami jsou: 

1. Místním vládám, které s jednotlivci nebo organizacemi uzavírají smlouvy o využití 

půdy nebo vodních zdrojů, ukládá povinnost zahrnout do smluv penalizace za 

znečištění (čl. 34). 

2. Bude-li zjištění, že jednotlivci nebo organizace manipulují s půdou v oblastech, 

které hrozí erozemi, budou zkonfiskovány výdělky takovouto činností získané. 

Současně byly také stanoveny minimálně a maximální pokuty za takovéto jednání 

(čl. 48). 
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 Podrobněji např. Hughes, Neil C. China's Economic Challenge: Smashing the Iron Rice Bowl. New York: 

M E Sharpe Inc, 2002. 
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3. Jednotlivci a organizace musí zaplatit poplatky za uskutečnění projektů 

realizovaných v oblastech s rizikem úbytky vodních zdrojů a eroze půdy, k nimž by 

mohlo při realizaci projektů dojít. 

Současně se také rozšiřuje obecně formulovaný okruh povinností místních vlád a 

jednotlivců nebo organizací, jejichž činnost se jakýmkoli způsobem týká půdy nebo vod.
238

 

 

Jak vyplývá z výše uvedeného, v roce 2010 se čínská vláda postupně zabývala 

právem na vlastnictví (P18), právem na svobodu názoru, vyjadřování a tisku (P20), právem 

na politickou participaci (P22) a právem na přístup k zákonné nápravě při narušení práv 

(P9). Kromě toho opětovně věnovala pozornost čistému životnímu prostředí. 
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 "Zhonghua renmin gongheguo shuitu baochi fa." (中华人民共和国水土保持法.). Zhongyang zhengfu 

menhu wanzhan. 2010. Web. 8 Dec. 2013. <http://www.gov.cn/flfg/2010-12/25/content_1773571.htm> 
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4.9 2011 

 

Od r. 2011 přechází čínská vláda od publikování bílých knih o LP na knihy modré; 

prvním materiálem tohoto typu je Pokrok ve věci lidských práv č. 1 (2011) (中国人权事业

发展报告 No. 1 (2011); zhōngguó rénquán fāzhǎn bàogào). Tato změna by mohla 

signalizovat, že čínská vláda považuje svou teorii lidských práv za dovršenou; odpovídal 

by tomu i fakt, že v úvodu dokumentu na daný rok nalezne čtenář jen velmi stručné 

teoretické pojednání, které ve zkratce připomíná již známé opěrné body čínské 

lidskoprávní politiky; příznačný je naopak nárůst objemu statistických údajů v textech, 

který bylo v menší míře možné pozorovat již v předchozích dokumentech.
239

  

Je zde ještě jeden argument, kterým lze podpořit tvrzení, že specifický přístup k LP 

v Číně již byl z velké části zformován. Počínaje rokem 2011 čínští představitelé vřazují do 

svých slovníků termín „teorie lidských práv se specificky čínskými rysy“. Prezentace nové 

koncepce se v médiích ujal známý čínský sociolog Luo Haocai (罗豪才, luó háocái). Poté, 

co srpnu 2011 teorii představil, v novinách se příznačně objevila vlna popularizačních 

článků, vydaných za účelem propagace přístupu. V článku o nejzásadnějších rozdílech 

západní a čínské lidskoprávní teorie vysvětluje čtyři hlavní zásady čínského přístupu: 

1. Čína se domnívá, že lidská práva jsou nejen práva jednotlivce, ale zahrnují také 

práva kolektivní. 

2. Čína se domnívá, že lidská práva zahrnují nejen práva občanská a politická, ale 

také práva ekonomická, sociální a kulturní. 

3. Čína se domnívá, že v rozvojové zemi, jakou Čína je, je nutné klást na první místo 

právo na život a rozvoj. 

4. Čína se domnívá, že k podpoření základní podstaty lidských práv je třeba zajistit 

rovnocennou účast všech členů společnosti a jejich vyrovnaný rozvoj. 
240

 

V bodě prvním lze pozorovat zřejmý otisk konfuciánské tradice, v druhém je patrný 

vliv marxistického myšlení. Třetí a čtvrtý bod představují typické prvky čínské poreformní 

politiky. Sociolog přitom v článku netvrdí, že teorie byla již dovršena; tím, že otázka 

zůstává stále otevřená, si patrně vláda ponechává určitý manévrovací prostor pro další 

úpravy a pro námitky odpůrcům. 
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 Zhongguo renquan shiye fazhan baogao: No.1 (2011). (中国人权事业发展报告: No. 1 (2011)) Beijing: 

Shehui kexue wenxian chubanshe, 2011. 
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Současně se v roce 2011 po více než třech letech používání konečně podrobně 

vysvětluje termín „socialistický právní systém se specificky čínskými rysy,“ který, jak se 

píše v předmluvě, je právním systémem vytvořeným jako legální opora socialismu se 

specificky čínskými rysy. Jak uvádí třetí kapitola dokumentu, právní systém se specificky 

čínskými rysy: 

1. Reprezentuje základní požadavky socialismu se specificky čínskými rysy. 

2. Odpovídá požadavkům reforem, otevírání se světu a socialistické 

modernizace. 

3. Odráží požadavky jednotného strukturovaného právního systému. 

4. Pokračuje v tradici čínského práva a přibírá prvky z práva lidské civilizace 

jako celku. 

5. Odpovídá požadavku dynamičnosti a otevřenosti v čase. 

Důležitým rysem je zejména důraz na čínskou právní tradici, která, jak již bylo 

naznačeno v předchozí části této práce, má svá specifika, která ji od západní tradice 

odlišují. Čínská vláda, jak je zřejmé, považuje tradiční čínské právo za bohaté kulturní 

dědictví, vzhledem k čemuž se odmítá dát cestou bezmyšlenkovitého kopírování západních 

právních norem. Závěrem se již tradičně klade důraz na harmonický rozvoj na vědeckém 

základě. 

 Oč zásadnější teoretické dokumenty v daném roce vyšly, tím méně přinesla nově 

vzniklá legislativa. 

 

4.9.1 Trestní zákoník ČLR 

中华人民共和国刑法 

Schválen: 25. února 

Původní znění: 1979 

Předchozí dodatky: 1997, 1999, 2001 (2x), 2006, 2009 

 

Trestní řád ČLR prochází v pořadí již osmou úpravou od svého vzniku. Pro otázky 

lidských práv jsou důležité především tyto změny: 

1. Trest smrti se odstraňuje jako způsob trestu pro třináct trestných činů (konečné 

číslo zločinů, za které může být udělen trest smrti, se tak dostává na padesát 

pět). 

2. Dodatkem k článku 107 se rozšiřuje zákaz finančně podporovat osoby nebo 

organizace ohrožující státní bezpečnost i na zahraniční kriminální živly. 
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3. Článek 293, předtím kritizovaný za vágní formulaci „vyvolávat vážné 

nepokoje“, byl nyní specifikován na osoby, které dávají podepsat hromadné 

petice. Trest za trestné činy specifikované článkem 293 byl zdvojnásoben.
241

 

 

Trest smrti zůstává i v západní tradici sporným bodem, ve kterém jednotlivé státy 

postupují zcela individuálně. Pro připomenutí, trest smrti již do současnosti zrušily téměř 

veškeré evropské státy (kromě Běloruska), i nadále zůstává v USA (přičemž jednotlivé 

státy k němu zaujímají různá stanoviska). 

Novela zákona se dále zabývá především potíráním úplatkářské činnosti (trestný čin 

uplácení se rozšiřuje na uplácení úředníků nevládních organizací a organizací na 

mezinárodní úrovni sídlících v Číně s cílem „domoci se nezákonných výhod“ (čl. 164); 

termín nezákonné výhody byl přitom kritizován jako další z řady vágních termínů v čínské 

legislativě).
242

 Opět se tedy potvrzuje, že vágnost není pouze problémem typicky 

lidskoprávních otázek. 

 

4.9.2 Zákon o nemocích z povolání ČLR 

中华人民共和国职业病防治法 

Schválen: 31. prosince 

Původní znění: 2001 

 

Cílem novely zákona, který vstupuje v platnost 1. května 2012, je podle slov 

představitelů čínské vlády ochrana práv a zájmů s nemocemi vzniklými při výkonu jejich 

zaměstnání a úprava zákona směrem k praktičnosti. Zákon nově stanoví, že místní vláda 

poskytne finanční podporu osobě, který již rozvázala pracovní poměr nebo u které nelze 

zjistit, které zaměstnání nemoc z povolání zapříčinilo (latentní období nemoci je 

v některých případech velmi dlouhé). (Čl. 49). 

Zákon také uvádí, že pokud například instituce, která má u pacienta nemoc 

z povolání potvrdit či vyvrátit, považuje za nezbytné prošetřit pracoviště osoby, může 

takovéto prošetření provést sama nebo požádat oddělení pro bezpečnost, aby šetření 

provedlo (čl. 89). Žádný ze zaměstnanců nesmí takovému šetření bránit. 
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Zákon také nově stanoví, že místní vláda poskytne finanční podporu osobě, který 

již rozvázala pracovní poměr nebo u které nelze zjistit, které zaměstnání nemoc z povolání 

zapříčinilo (latentní období nemoci je v některých případech velmi dlouhé). (Čl. 49). 

Pokud některá ze stran s výsledkem šetření nesouhlasí, podá stížnost k místní 

komisi pro pracovní spory, která má podle zákona do třiceti dnů vydat rozhodnutí (čl. 

50).
243

  

 

Úprava trestního zákoníku oslabila právo na svobodu hnutí a odporu (P14).  

Zákon o nemocích z povolání je dalším důležitým krokem v budování systému 

sociálního zabezpečení v ČLR (P23). 
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4.10 2012 

 

Poslední rok prezidenta Hu Jintaa v úřadu se stal z hlediska LP významnějším než 

léta předchozí, a to z více důvodů. Zaprvé, v červnu 2012 byl uveřejněn tzv. Národní akční 

plán pro lidská práva (2012-2015), který je současně také posledním teoretickým 

dokumentem. Za druhé, byla uveřejněna další výroční modrá kniha o lidských právech 中

国人权事业发展报告 No.2 (2012). A konečně za třetí, množství nově vydaných a 

novelizovaných zákonů výrazně převýšilo předchozí roky. 

 I druhý národní akční plán pro lidská práva je bezesporu velmi důležitým počinem 

v oblasti LP, stejně jako jeho předchůdce. Dokument si podržel již zmiňovanou 

signifikantní strukturu prvního NAPLP. Hned v úvodu dokumentu je vyzdvihován přínos 

první NAPLP, který podnítil vznik jeho pokračování. V úvodu se dále připomíná, že i když 

byl od vzniku minulého NAPLP učiněn velký pokrok, stojí Čína před problémy, jako je 

nevyvážený a neudržitelný rozvoj, a proto je v otázce LP ještě mnohé k řešení a 

napravování. NAPLP se řídí principy formulovanými od Deng Xiaopinga později, tj. teorií 

o socialismu se specificky čínskými rysy, trojím zastoupením, ale také koncepcí vědeckého 

rozvoje, a je třeba připomenout tzv. 12. pětiletý plán národně-ekonomického a 

společenského rozvoje. Mezi základní principy plánu patří: 

1. Vláda zákona. 

2. Vyvážený rozvoj ekonomických a sociálních práv na straně jedné a občanských a 

politických práv na straně druhé. Současně je kladen důraz na vyváženost práv 

jednotlivce a kolektivu. 

3. Praktičnost. Jak je vysvětluje třetí zásada pro ochranu lidských práv, lidská práva 

jsou sice univerzální, ale je třeba brát ohled také na čínské národní podmínky a 

aktuální čínské problémy a na jejich základě přistupovat k LP prakticky. 

Nejdůležitější cíle plánu pak zahrnují: 

1. Všeobecný rozvoj a ochrana práv ekonomických, sociálních a kulturních, mezi 

nimi především práva na zaměstnání, základní životní úroveň, sociální zabezpečení, 

zdravotní péči, vzdělání, kulturu a čisté životní prostředí 

2. Všeobecný rozvoj a ochrana práv občanských a politických, a mezi nimi především 

práva na účast v politice, práva být slyšen a informován a mít kontrolu. 

3. Zajištění práv slabších skupin – žen, dětí, etnických menšin a starých a postižených 

lidí.  
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4. Podporovat všeobecnou znalost lidských práv.  

5. Aktivně se zapojit do mezinárodního lidskoprávního dění.  

Hlavní těžiště plánu spočívá v plánovaných kvótách, které se čínská vláda bude snažit 

naplnit; někdy také konkretizuje, jakými prostředky chce vytyčených cílů dosáhnout. 

Z hlediska přístupu k LP již teoretická část nepřináší nic nového.
 244

 

 Za velmi krátkou zmínku stojí druhá výroční modrá kniha o lidských právech, která 

je veskrze propagačním materiálem o úspěších čínské vlády v otázce lidských práv.
245

 

 Kapitolu o lidských právech obsahuje také bílá kniha o justiční reformě (中国的司

法改革, zhōngguó de sīfǎ gǎigé). Mezi standardními cíli, jako je potřeba zlepšení práv 

zadržených a vězněných, se objevuje také potřeba zlepšit práva právníků na výkon jejich 

povolání. Jako jeden z prvních kroků se přitom připomíná revize zákona o právnících z r. 

2007; tato však žádné významnější změny pro zlepšení jejich pozice nepřinesla. Jako 

novinka se také objevuje cíl zlepšit stát kompenzační systém a vytvořit systém na pomoc 

obětem kriminálních zločinů. Materiál prezentuje seriózní plán, představující již 

uzákoněné metody zlepšení, tak další potřebné kroky.
246

 

 

4.10.1 Zákon na podporu čisté produkce ČLR 

中华人民共和国清洁生产促进法 

Schválen: 29. února 

Původní znění: 2002 

 

 Mezi lidskými právy, která proklamuje čínská vláda, se objevuje také právo na 

čisté životní prostředí; ve VDLP takové právo nenajdeme. V Zákonu o podpoře čisté 

produkce došlo v r. 2012 k velkému množství změn. Ve většině případů se jedná pouze o 

zpřesnění původní formulace nebo přesnější vymezování pravomocí. Mezi zajímavé 

změny patří vyškrtnutí článku 27, který ukládá firmám vyžádat si od spotřebitelů produkty 

nebo obaly po jejich využití a postarat se o jejich likvidaci, a také článek 28, který 

nakazuje firmám při překročení únosné míry znečištění dát informaci o znečištění zveřejnit, 
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 "Xinwenban fabu《Guojia renquan xingdong jihua (2012-2015nian)》." (新闻办发布《国家人权行动

计划(2012-2015 年)》.) Zhongyang zhengfu menhu wangzhan. 2012. Web. 8 Dec. 2013. 
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Shehui kexue wenxian chubanshe, 2012. 
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aby se lidé na ohrožení mohli připravit. Přidané dva odstavce téhož článku navíc 

připomíná nutnost vyřešit situace podle platných zákonů a provést kontrolu nápravy. Také 

články 29 a 30 nově kladou větší důraz na včasnou informovanost běžného člověka o 

hrozbě znečištění. V upraveném článku 39 se výrazně navyšuje pokuta za nepřijetí a 

neinstalování zařízení pro kontrolu znečištění. Přidaným odstavcem se navíc jakékoli 

snaha falšovat údaje o znečištění klasifikuje jako trestný čin, který je řešen podle platné 

legislativy.
247

 

 

4.10.2 Zákon o trestním řízení soudním ČLR 

中华人民共和国刑事诉讼法 

Schválen: 14. března  

Původní znění: 1979 

Předchozí dodatky: 1996 

 

 Trestní řád ČLR prošel při novelizaci z počátku r. 2012 mnohými úpravami. Jak 

bylo zmíněno v úvodu této práce, do článku 2 byla vložena formulace o lidských právech; 

jak bylo ale již také uvedeno, jedná se pouze o rozšíření formulace již existující. Změn 

v zákoně (až už se jedná o formulace nebo reálné změny) je velké množství, mezi další 

změny, zásadní pro LP, patří: 

1. Podle nového článku 12 se nově stanovuje, že nikdo nemůže být bez rozhodnutí 

soudu prohlášen vinným. (Naprostou presumpci neviny čínská vláda soustavně 

odmítá.) 

2. V článku 14 jsou mezi účastníky trestního řízení explicitně uvedeni podezřelí a 

obžalovaní jakožto osoby, jejichž práva je třeba respektovat. Zároveň je také 

explicitně uvedeno právo obžalovaných hájit se.  

3. Článkem 18 se nově výslovně zakazuje nutit podezřelého k přiznání mučením.
248

 

4. Dvacátý článek, který vymezuje typy případů projednávaných tzv. středním 

lidovým soudem, nahrazuje pojem „kontrarevoluce“ ( 反 革 命 , fǎngémìng) 

termínem „teroristické aktivity“ (恐怖活动, kǒngbù huódòng). 

                                                           
247 "Zhonghua renmin gongheguo zhuxi ling: Quanguo renmin daibiao dahui changwu weiyuanhui guanyu 

xiugai 〈Zhonghua renmin gongheguo qingjie shengchan cujin fa." (中华人民共和国主席令: 全国人民代

表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国清洁生产促进法〉的决定.) Zhongyang zhengfu menhu 

wangzhan. 2012. Web. 10 Dec. 2013. <http://www.gov.cn/flfg/2012-03/01/content_2079732.htm> 
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 Předchozí verze zákona pouze stanovovala, že při podezření z nucení k přiznání mučením je nutno provést 

šetření. 
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5. Článek 31 výslovně umožňuje soudním úředníkům a jiným osobám zapojeným do 

chodu soudního řízení v případě podezření ze zapletení do zkoumaného případu 

zažádat o přezkoumání a přehodnocení. 

6. Články 33 až 36 nově vymezují lhůty a další specifika, týkající se stanovení 

obhájce žalované osoby; nově může být obhájcem pouze právník. 

7. Původní článek 36 (nynější článek 37) je zcela přeformulován a za něj jsou vřazeny 

další tři články, týkající se informování podezřelého o průběhu vyšetřování.  To je 

nově omezeno v případě, že je inkriminovaná osoba podezřelá z ohrožení státní 

bezpečnosti, teroristických aktivit nebo obzvlášť těžkého zločinu. V takovém 

případě musí informování podezřelého o průběhu vyšetřování schválit příslušný 

soud. Setkání obhájce a podezřelého/obžalovaného se nemonitoruje. Stejně se také 

zachází s osobami v domácím vězení. Zůstává právo kopírovat pro obžalovaného 

materiály ze soudního řízení (po svolení soudu). Obhájce navíc může sám 

předkládat soudu důkazy o nevinně obžalovaného a soud má povinnost je přijmout. 

Pokud obhájce zjistí, že se za spáchaný trestný čin nemůže být osoba stíhaná 

(nedostáhl správného věku apod.), musí informovat soud a policii. 

8. Nový článek 46 ukládá obhájci při zjištění ohrožování státní bezpečnosti skutečnost 

nahlásit, ať už tuto aktivitu provádí obžalovaný, kterého zastupuje, nebo jiná osoba 

s případem spojená. V jiných případech žádný obhájce ani žádná další osoba 

nemůže být nucena, aby přiznala vinu obžalovaného (čl. 50). 

9. Jakmile je zjištěno, že došlo k zasahování do případu zvenčí, musí být podle čl. 47 

provedeno vyšetřování a náprava. 

10. Jako důkaz k soudnímu řízení se nově povolují také elektronická data (čl. 48). 

11. Důkazy získané násilím a jinou protiprávní cestou musí být z důkazního seznamu 

vyškrtnuty a nesmí na ně být brán další zřetel (sám obhájce 

podezřelého/obžalovaného má právo o vyškrtnutí zažádat). Osoby, získávající tímto 

způsobem důkazy, budou prošetřovány a ponesou za své jednání zodpovědnost; 

jakmile vznikne podezření o takové situaci, je nutno ho prošetřit. (čl. 54, 55 a 56). 

Legálnost důkazů ošetřují i nové články 57 a 58. 

12. Z původního článku 47 se odstraňuje nutnost vyslechnout všechny svědky. 

13. Článkem 62 se stanovují opatření, která je třeba učinit při vyšetřování případů 

ohrožení státní bezpečnosti, teroristické činnosti, činnosti zločinecký gangů nebo 

obchodu s drogami, jako je nezveřejňování jmen zúčastněných osob a ochrana pro 
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svědky. Podle článku 63 mají navíc svědkové být zajištěni, aby mohli svědčit a 

nepřišli tím k úhoně. 

14. Článkem 65 se propouštění na kauci rozšiřuje na osoby zdravotní postižené, těhotné 

ženy apod., a také na případ, kdy je podezřelá osoba zadržována přes stanovenou 

lhůtu a kdy ještě nezačal soud a čeká se na něj. (Čl. 65) 

15. Článkem 70 se přidávají podmínky stanovení kauce. 

16. Článkem 72 se stanovuje, za jakých podmínek je možné umístit místo zatčení 

osobu do domácího vězení. Týká se to osob s postižením, těhotných žen, osob, 

které již nemohou být dále pro vypršení lhůty uvězněny apod. 

17. Článek 73 stanovuje, že o osobě umístěné z konkrétních důvodů pod policejní 

dozor na blíže nespecifikovaném místě musí být jejím rodinným příslušníkům do 

čtyřiadvaceti hodin podána informace, že se pod policejním dozorem nachází. 

18. Podle článku 75 musí osoba pod dozorem v ústraní odevzdat nově své dokumenty 

výkonnému orgánu k úschově, a podle následujícího článku mohou také 

kontrolovat veškeré informace, které tato osoba dostává.  

19. Podle článku 225 nesmí soud, který dostal případ k projednání od soudu nižšího, 

vracet případ opětovně k projednání soudu nižšímu, od něhož případ dostal, a musí 

případ projednat a vynést rozsudek.  

20. Články 266 až 276 blíže popisují speciální nové postupy pro zacházení 

s mladistvými delikventy (jako např. podmíněnou beztrestnost apod.).
249

 

 

Úprava trestního řádu ČLR se od srpna 2011, kdy se do médií dostaly první signály, 

jak bude nová verze zákona vypadat, stala hojně diskutovanou otázkou. Čínská vláda 

musela čelit tlaku ze strany čínské veřejnosti, která nesouhlasně vystupovala vůči 

navrhovaným změnám v článcích 73, 84 a 92 o informování rodiny zadržené osoby.  

Jak informoval Dui Hua Human Rights Journal, součástí návrhu byla také doložka 

o zadržení podezřelého na dobu nejvýše šesti měsíců bez uvědomění rodiny. Pracovní 

skupina OSN pro násilná a nedobrovolná zmizení v listopadu reagovala prohlášením, ve 

kterém vyjádřila svou obavu z legalizace násilných a nedobrovolných zmizení.
250

  V reakci 

na tuto a další jiné kritiky oponovala čínská vláda tím, že předchozí verze zákona z r. 1996 

vůbec nutnost informovat rodinu o zadržení podezřelého neuvádí. I přes zjevný odpor byla 
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 "Zhonghua renmin gongheguo xingshi susong fa." (中华人民共和国刑事诉讼法.) Zhongyang zhengfu 

menhu wangzhan. 2012. Web. 8 Dec. 2013. <http://www.gov.cn/flfg/2012-03/17/content_2094354.htm> 
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 V knize Viselec o nich píše Martin Barnaby na základě rozhovoru s umělcem Ai Weiweiem, který byl 3. 

dubna 2011 zadržen na 81 dní, během kterých nikdo nevěděl, kde se Ai nachází. O zadržení neexistují žádné 

dokumenty. 
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čínská vláda nucena provést revizi návrhu a tzv. dodatky o zmizení odstranit. Odstraněna 

tak byla formulace, že zadržovaná osoba, je-li podezřelá z ohrožování státní bezpečnosti, 

teroristické aktivity nebo z velkého podplácení, může být za jakýchkoli podmínek zadržena 

bez nutnosti informovat o zadržení příbuzné. Neinformování rodiny je možné pouze 

v případě, že se zadržená osoba nachází v detenčním centru a informování blízkých o místě, 

kde se nachází, my mohla narušit vyšetřování.  Krom tohoto také byla vypuštěna pasáž o 

tom, že součástí oznámení o zadržení má být informace o důvodu zadržení a místě, kde je 

podezřelý internován.
 251

 

 

4.10.3 Občanský soudní řád ČLR 

中华人民共和国民事诉讼法 

Schválen: 31. srpna  

Původní znění: 1991 

Předchozí dodatky: 2007 

 

 Třináctým článkem zákona, prvním, který prochází úpravou, se do zákona vnáší 

princip upřímnosti, podle kterého se součástí občanského soudního řádu má stát princip 

upřímnosti. Tato formulace je však poměrně vágní a nelze jí přikládat větší důležitosti. 

Obecně lze říci, že zákonem dochází k přesnému vymezení jurisdikce jednotlivých soudů, 

vzájemné kontroly soudů a posílení kontrolní moci soudu nejvyššího (Např. čl. 14 se 

nejvyšší lidové prokuratuře dovoluje dozor nad záležitostmi občanského soudního řízení. 

VDLP9, neboli posílení práva na přístup k zákonné nápravě při narušení práv dochází 

zejména v těchto bodech: 

1. Čl. 55 poprvé v historii zavádí ochranu veřejného zájmu. Stanoví, že příslušné 

orgány a organizace mají zahájit soudní spor v případě, že dojde k narušení 

veřejného zájmu (znečištění životního prostředí nebo poškození velkého množství 

spotřebitelů).  

2. Čl. 56 dovoluje třetí straně dožadovat se zastavení soudního řízení nebo zrušení 

rozsudku v případě, že takové soudní řízení/rozsudek narušují jeho zájmy. 
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 "China's New Criminal Procedure Law: "Disappearance Clauses" Revised." Dui Hua Human Rights 

Journal (2012). 19 Mar. 2012. Web. 2 May. 2013. <http://www.duihuahrjournal.org/2012/03/chinas-new-

criminal-procedure-law.html> 
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3. Čl. 123 stanoví, že v případě, že soud odmítne přijmout občanskou stížnost 

k projednání, musí do sedmi dnů napsat vydat rozhodnutí o nepřijetí k projednání. 

(Bez tohoto rozhodnutí občan nemá prostředky k podniknutí dalších kroků.) 

4. Čl. 162 stanovuje, že jednoduché soudní případy (podle definice v čl. 157), kde 

nárokovaná částka nepřesahuje třicet procent průměrné mzdy, řeší pouze nejnižší 

soudní instance a její rozhodnutí je konečné. 

Součástí zákona je i mnoho dalších drobných změn, který napomáhají transparentnosti 

soudních řízení a k jejich urychlení, jako je například možnost požádat o potvrzení pravosti 

předložených důkazů (čl. 78), možnost za určitých podmínek (přírodní katastrofa apod.) 

dodat soudu pouze nahrávku s výpovědí nebo psanou výpověď, aniž by se svědek musel 

osobně zúčastnit soudního stání (čl. 70) apod.
252

 

  

4.10.4 Policejní zákon ČLR 

中华人民共和国人民警察法 

Schválen: 26. října 

Původní znění: 1995 

 

S nově schváleným dodatkem se v šestém článku zákona objevila formulace: 

„Utlačování politických práv osob odsouzených k odnětí svobody se trestá.“ Tato 

formulace nahradila její starší a obsáhlejší verzi, která ukládala trest nejen za útlak 

politických práv osob odsouzených k odnětí svobody, ale také odsouzených potrestaných 

dozorem, uvězněním nebo zbavením politických práv a odsouzených potrestaných trestem 

vykonávaným mimo věznici.
253

 

 

4.10.5 Vězeňský zákon ČLR 

中华人民共和国监狱法 

Schválen: 26. října  

Původní znění: 1994 
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 "Quanguo renmin daibiao dahui changwu weiyuanhui guanyu xiugai 《Zhonghua renmin gongheguo 

minshi susong fa》de jueding." (全国人民代表大会常务委员会 关于修改《中华人民共和国民事诉讼法》

的决定.) Zhongyang zhengfu menhu wangzhan. 2012. Web. 8 Dec. 2013. <http://www.gov.cn/flfg/2012-

09/01/content_2214662.htm> 
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 "Quanguo renmin daibiao dahui changwu weiyuanhui guanyu xiugai 《Zhonghua renmin gongheguo 

renmin jingcha fa》de jueding." (全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国人民警察法》

的决定.) Zhongyang zhengfu menhu wangzhan. 2012. Web. 8 Dec. 2013. <http://www.gov.cn/flfg/2012-

10/26/content_2253960.htm> 
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 Úprava vězeňského zákona se otázky lidských práv dotýká ve dvou bodech, byť 

nepřímo.  

1. Délku období, které je dostačující pro to, aby výkon trestu byl proveden namísto 

státního vězení ve vězení domácím, se mění v druhém odstavci patnáctého článku 

z jednoho roku na tři měsíce.  

2. Článkem 17 nově nevymezuje konkrétní podmínky, za kterých je možné vznést po 

lékařské kontrole před nástupem do vězení návrh na nepřijetí k výkonu trestu (dříve 

akutní zdravotní problémy a těhotenství).
254

 

 

 Tyto články mohou mít zcela zásadní význam například v otázce, jak nakládat 

s politickými vězni. Zbylé úpravy článků pouze zpřesňují vymezení pravomocí 

jednotlivých dohlížecích orgánů.  

 

4.10.6 Zákon o mentálně postižených ČLR 

中华人民共和国精神卫生法 

Schválen: 26. října 

 

 Tento zcela nový zákon o právech mentálně postižených osob je prvním zákonem 

svého druhu v Číně. Jak souhrnně uvádí první kapitola s obecnými zásadami, byl vytvořen 

za účelem pokroku v oblasti duševního zdraví, standardizace v oblast služeb duševně 

postižené a zajištění práv a zájmů těchto osob. Zákon o celkem sedmi kapitolách (Podpora 

duševní rovnováhy a prevence psychických poruch, Diagnostika a léčba duševních poruch, 

Rehabilitace duševních poruch, Opatření nezbytná k provedení zákona, Právní 

odpovědnost) stanovuje mimo jiné zásady zacházení s osobami mentálně postiženými nebo 

potřebné vybavení psychiatrických zařízení. Jsou stanoveny konkrétní pokuty a další 

sankce za nedodržování předepsaných zásad.  

 Důležitý je jednak článek 11 v kapitole první, kterým se stát zavazuje podporovat 

školení osob specializovaných na práci s mentálně postiženými (podle časopisu The 

Economist, Čína měla v roce 2007 pouhou desetinu certifikovaných psychiatrů oproti 
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 "Quanguo renmin daibiao dahui changwu weiyuanhui guanyu xiugai 《Zhonghua renmin gongheguo 

jianyu fa》de jueding." (全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国监狱法》的决

定.) Zhongyang zhengfu menhu wangzhan. 2012. Web. 8 Dec. 2013. <http://www.gov.cn/flfg/2012-

10/26/content_2253103.htm> 
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počtům psychiatrů vzhledem k počtu obyvatel ve vyspělých zemích) 
255

, jednak článek 27 

v třetí kapitole zákona, který stanoví, že pokud zákon neukládá jinak, jedinec nesmí být 

nucen podstoupit vyšetření, zda je nebo není mentálně nemocný. Podle článku 30 kapitoly 

třetí smějí ale léčbu nařídit pacientovi léčbu pouze v případech, že v minulosti byl 

z důvodu této nemoci nebezpečný sobě nebo svému okolí nebo takovým nebezpečím hrozí. 

Článek 35 téže kapitoly ještě dále specifikuje, že pokud není duševní onemocnění pacienta 

závažné nebo nevyžaduje hospitalizaci, nemůže lékařské zařízení, které vypracovalo 

posudek nemocného, uložit pacientovi léčbu proti jeho vůli.  

 V neposlední řadě je důležité, že se výslovně zakazuje používat chirurgických 

zákroků k léčení osob s mentálním postižením (kap. III, článek 42).
256

 

 Nicholas Bequelin, lidskoprávní aktivista za Human Rights Watch v reakci na nový 

zákon uvedl, že zákon má krom jiného také ukončit dlouhotrvající praxi lživého 

označování čínských disidentů za duševně nemocné.
257

  

 

4.10.7 Zákon o ochraně práv a zájmů starých lidí ČLR 

中华人民共和国老年人权益保障法 

Schválen: 28. prosince 

 

Úpravy v zákoně o ochraně práv a zájmů starých lidí vstoupily v platnost k prvnímu 

červenci 2013. Úpravy demonstrují silný vliv konfuciánských tendencí v čínském právu. 

Čínská vláda v tomto případě ve svém neúnavném úsilí zlepšit ochranu práv znevýhodněné 

skupiny obyvatel zachází tak daleko, že ukládá potomkům, kteří nemají se svými rodiči 

stejné bydliště, rodiče často navštěvovat (čl. 18). Při nedodržení může osoba, jejíž práva 

byla porušena podat návrh na zahájení vyjednávacího řízení (čl. 74). Zákon tak fakticky 

tak přenáší praxe povinnost tradiční synovskou oddanost.  

Povinnost navštěvovat rodiče však není jedinou úpravou zákona. Zákon dále ukládá 

vládám na všech úrovních zajistit finanční zdroje na podporu starých lidí (čl. 6). Stát se 
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 "Mental health in China: And now the 50-minute hour." The Economist. 2012. Web. 8 Dec. 2013. 
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 "Zhonghua renmin gongheguo jingshen weisheng fa." (中华人民共和国精神卫生法.) Zhongyang 

zhengfu menhu wangzhan. 2012. Web. 10 Dec. 2013. <http://www.gov.cn/flfg/2012-
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 "China adopts mental health law to curb forced treatment." Reuters. 26 Oct. 2012. Web. 8 Dec. 2013. 

<http://www.reuters.com/article/2012/10/26/us-china-mentalhealth-idUSBRE89P0CS20121026> 
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zavazuje vytvořit penzijní systém na zajištění zdravotní péče a zajištění základních potřeb 

starých lidí (čl. 4).
258

 

 

V roce 2012 tak byla postupně legislativně posílena ochrana bezpečnosti (P4), 

ochrana uznání jednotlivce před zákonem (P7), rovnosti ochrany před zákonem (P8) a 

slyšení před nezávislým a nestranným soudem (P11), a dále bylo podpořeno právo na 

politickou participaci prostřednictvím voleb (P23) a byl učiněn pokrok ve zlepšení 

sociálního zabezpečení (P28). Schválením úpravy policejního zákona dochází k oslabení 

ochrany práva P6, podle kterého má být všem zaručena ochrana před krutostmi a 

nehumánními tresty. Do ohrožení se také skrze legislativu dostává právo P10 (právo na 

ochranu před svévolným zatčením či zadržením). 

                                                           
258 "Zhonghua renmin gongheguo zhuxi ling: Zhonghua renmin gongheguo laonianren quanyi baozhang fa." 

(中华人民共和国主席令: 中华人民共和国老年人权益保障法.) Zhongyang zhengfu menhu wangzhan. 

2012. Web. 10 Dec. 2013. <http://www.gov.cn/flfg/2012-12/28/content_2305570.htm> 
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ZÁVĚR 

 

Předmětem této práce bylo zmapování vývoje čínské lidskoprávní teorie a 

především nové nebo upravované legislativy v ČLR za posledních deset let, přesněji za dvě 

dovršená funkční období minulého generálního tajemníka KS Číny. Cílem bylo zjistit, 

k jakým výrazným změnám v daném období došlo a jak je skrze zákony formována teorie 

LP se specificky čínskými rysy. 

Připomeňme si nejprve ještě jednou výzkumné otázky, které měla tato práce za úkol 

zodpovědět:  

 

1. Jakým vývojem ve zkoumaném období prošel oficiální přístup čínské vlády 

k otázce lidských práv? 

2. Rozlišuje vláda ČLR i nadále v rovině teoretické i legislativní práva občanská 

a politická na straně jedné a práva ekonomická, sociální a kulturní na straně 

druhé? 

3. Jaká práva byla ve zkoumaném období v centru pozornosti čínské vlády? 

Jakým způsobem byla skrze legislativu posílena jejich ochrana? 

 

Odpovědi poskytnou následující odstavce. 

Shrňme si nejprve teoretickou bázi, na které je čínská legislativa posledních let 

budována. Jak již bylo uvedeno v kapitole Metodologie, již na počátku devadesátých let 

žádala čínská vláda svět o respektování státní suverenity a nezasahování do svých vnitřních 

záležitostí. Po velkou část následujícího desetiletí se čínští představitelé zdáli být nakloněni 

myšlence univerzálních lidských práv; přes veškerá očekávání z konce dvacátého století na 

vývoj v souladu s evropsko-americkou tradicí se však po roce 2000 začal pomalu formovat 

trend opačný. Dobrým důkazem toho je ostatně také série kritických dokumentů o situaci 

lidských práv v USA, která začala vycházet v roce 2000 (patrně jako jistá forma odplaty za 

soustavnou americkou kritiku lidskoprávní situace v Číně).
259

  

                                                           
259

 Jak píše německý politolog Eberhard Sandschneider, není vůbec překvapivé, že asertivita čínské vlády 

v problémech globálního charakteru vzrostla právě v době, kdy došlo k výraznému nárůstu ekonomické síly 

země – státy s tak působivou ekonomikou jsou dříve či později schopny transformovat svou ekonomickou 

moc do moci politické i vojenské. Stejný mechanismus pravděpodobně zapříčinil nárůst sebejistoty čínské 

vlády v prosazování vlastních přístupů v mezinárodních otázkách na konci devadesátých let, kdy po zotavení 

z asijské ekonomické krize Čína obnovila prudký růst své ekonomiky. V období zkoumaném v této práci 

můžeme sledovat analogický průběh.
 
"China’s growing assertiveness." The German Times.2 (2012). Feb. 

2012. Web. 9 Dec. 2013. <http://www.german-

times.com/index.php?option=com_content&task=view&id=41606&Itemid=206> 
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Jak ukázala již první kapitola této práce, vývoj pojetí lidských práv se úzce váže na 

soudobé dějinné a politické proměny. Stejně jako Jiang Zeminova politika formovala 

lidská práva v letech devadesátých, tak je s počátkem jedenadvacátého století začala 

utvářet politika Hu Jintaova. Thomas Lum a Hannah Fischer uvádějí v publikaci China in 

the 21. Century: Human rights in China, za éry „tandemu Hua a Wena“ se čínská politika 

„vyvíjela podle linie, kterou někteří analytikové nazývají responzivním autoritářstvím. 

Peking se usilovně snažil stát se populističtějším, zodpovědnějším a založeným na zákonu. 

Sympatizoval s těmi skupinami obyvatelstva, které zůstaly mimo ekonomický boom. 

Ústřední vedení formálně uznalo lidská práva za zájem státu, pokračovalo v rozvoji 

právních institucí a implementovalo omezené limity státní moci. Nicméně, ve skutečnosti 

si vláda a strana do velké míry ponechaly svévolnou autoritu.“
260 261

 Uplatnění zcela 

identických principů pozorujeme také v lidskoprávní koncepci a legislativě.  

V období vymezeném stranickým předsednictvím Hu Jintaa lze z hlediska teorie LP 

sledovat kontinuální vývoj; mírný posun je pak možné zaznamenat od r. 2009. Poslední 

čtyři roky Huovy vlády ukazují akcentaci specifik lidskoprávní teorie, prezentovaných již 

první bílou knihou z r. 1991. Za první dokument, do kterého se změny promítly, lze 

považovat národní akční plán pro lidská práva z r. 2009. 

Již na počátku sledovaného období se v textech objevily ideologické koncepce 

generálního tajemníka, tedy vědecký rozvoj, harmonická společnost a kladení člověka na 

první místo. Termíny svým obsahem velmi dobře doplnily někdejší čínskou lidskoprávní 

koncepci i s jejími charakteristickými rysy. Vědecký rozvoj podpořil tezi, že ČLR se musí 

soustředit na aktuální existenční podmínky, ve kterých se čínský národ nachází, a podle 

nich posuzovat lidskoprávní otázky. Konfuciánská harmonická společnost zase zajistí, že 

budou zabezpečena základní lidská práva pro maximální počet čínských obyvatel; jak 

dokumenty opakované uvádějí, bez stabilní společnosti není realizace lidských práv vůbec 

možná. Kladení člověka na první místo je pak faktickou priorizací jeho práv na život, 

zabezpečení základních životních podmínek a bezpečí. 

Až na opěrné termíny tedy vývoj pojetí lidských práv v první fázi Huovy vlády 

zcela stagnuje. Vzniklé dokumenty také kopírují nejisté přešlapování čínské vlády na 

mezinárodním kolbišti lidskoprávních teorií. Mezníkem komplexní myšlenkové stagnace 

                                                           
260

 Lum, Thomas, and Fischer, Hannah. "Human Rights in China: Trends and Policy Implications. " China in 

the 21st Century: Human Rights in China. New York: Nova Science Publishers, 2009. Ebrary. Web. 15 Dec. 

2013. S. 3. 
261

 Rozvíjejí tak tezi o Huově populistickém autoritářství Tonyho Saiche, citovanou v kapitole 3.3. 



115 
 

je rok 2008, po kterém nabývá čínská lidskoprávní teorie zřetelnějších obrysů a kdy se také 

zvyšuje míra asertivity, se kterou jsou specifika této teorie prezentována.
262

 

Po roce 2008 pojmové obohacování ideologie v teoretických textech pokračuje 

pouze jediným, ale o to zásadnějším termínem „teorie lidských práv se specificky čínskými 

rysy.“ Koncem celého období se spolu se stále markantnějším rozevíráním nůžek v čínské 

společnosti
263

 umocnil význam vyváženého růstu čínské ekonomiky a myšlenka zcela 

zásadní potřeby ekonomické prosperity všech
264

 otevřeně konfrontovala evropsko-

americké pojetí univerzálních rovnocenných práv jednotlivce a implicitně vyzdvihuje 

ekonomická, sociální a kulturní práva kolektivu (přestože oficiální politika mluví o 

vyváženém rozvoji všech skupin práv).
265

 Skrze teoretické materiály byla také dále 

posílena suverenita státu, který začal formulovat vlastní základní lidská práva (jako 

například právo na čisté životní prostředí); poprvé bylo explicitně stanoveno, že pro 

posuzování lidskoprávních otázek je nejdůležitějším měřítkem ústava státu, a tato je 

nadřazená VDLP. 

Toť k lidskoprávní koncepci podle bílých knih. V celkovém součtu větší proměnou 

neprošla; bílé knihy vydané v letech 2003 až 2012 pokrývaly až na malé výjimky pouze 

práva, která byla zmíněna již v první bílé knize na LP; došlo pouze k umocnění specifik 

prezentovaných již na počátku devadesátých let, která byla zaštítěna univerzálním 

termínem „specificky čínské rysy“. Že čínská vláda své pojetí lidských práv v uvedeném 

období nijak výrazně nezměnila, dokazuje také projev odstupujícího generálního tajemníka 

Hu Jintaa na 18. sjezdu KS Číny v polovině listopadu 2012. Otázku lidských práv ve svém 

projevu ovšem zmínit neopomněl, předané poselství se ale nijak nelišilo od těch, se 

kterými jsou čtenáři bílých knih již velmi dobře obeznámeni – lidská práva jsou v ČLR 

respektována, na jejich dalším zajištění je ale stále třeba usilovně pracovat.
266

  

 

                                                           
262

 Nabízí se otázka, proč k posunu, byť nepříliš zásadnímu, došlo právě po roce 2008. Příčinu lze vidět 

v celosvětové ekonomické krizi s počátkem v roce 2008, která v konečném důsledku způsobila, že se mnohé 

státy staly na Číně ekonomicky závislé (viz kapitolu 3.2.1). "China remains largest foreign US 

creditor." Zhongguo ribao wang. 16 May 2012. Web. 15 Dec. 2013. 

<http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2012-05/16/content_15309067.htm> 
263

 Podrobněji v kapitole 3. 
264

 Viz Sun, Liping. "China's Challenge: Social Disorder." Jingji guancha bao. 9 May 2011. Web. 26 Dec. 

2013. <http://www.eeo.com.cn/ens/feature/2011/05/09/200868.shtml> 
265

 Ekonomická disparita jednotlivých oblastí ČLR začala působit stále větší problémy; nárůst sociálních 

nepokojů je přičítán právě tomuto problému. 
266

 "Hu Jintao zai Zhongguo gongchandang di shiba ci quanguo daibiao dahuishang de baogao (Quanwen): 

Full text: Report of Hu Jintao to the 18th CPC National Congress." (胡锦涛在中国共产党第十八次全国代

表大会上的报告（全文）: Full text: Report of Hu Jintao to the 18th CPC National Congress.") Zhongguo 

wang. 19 Nov. 2012. Web. 29 Dec. 2013. <http://www.china.org.cn/chinese/18da/2012-

11/19/content_27152706_4.htm> 
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Připomeňme si nyní ještě jednou základní práva abstrahovaná Krejčím z VDLP. 

Krejčí za tato základní práva považuje práva na:  

 

Tabulka 1 Základní lidská práva ve VDLP podle Oskara Krejčího 

P1 Rovnost práv bez diskriminace P17 Ženit či vdávat se a zakládat rodinu 

P2 Ochranu před zpětnými zákony P18 Vlastnictví 

P3 Život P19 Svobodu myšlení, svědomí a 

náboženství 

P4 Svobodu a bezpečnost jednotlivce P20 Svobodu názoru, vyjadřování a tisku 

P5 Ochranu před otroctvím P21 Svobodu shromažďování a sdružování 

P6 Ochranu před mučením, krutostí a 

nehumánními tresty 

P22 Politickou participaci 

 

P7 Uznání před zákonem P23 Sociální jistoty 

P8 Rovnou ochranu před zákonem P24 Práci ve vhodných podmínkách 

P9 Přístup k zákonné nápravě při narušení 

práv 

P25 Svobodné odbory 

 

P10 Ochranu před svévolným zatčením či 

zadržením 

P26 Odpočinek a rekreaci 

P11 Slyšení před nezávislým a nestranným 

soudem 

P27 Jídlo, oblečení a bydlení 

P12 Presumpci neviny P28 Zdravotní péči a sociální služby 

P13 Ochranu soukromí, rodiny a domova P29 Speciální ochranu dětí 

P14 Svobodu hnutí a odporu P30 Vzdělání 

P15 Hledání azylu před persekucí P31 Účast na kulturním životě 

P16 Národnost P32 Sociální a mezinárodní řád nutný 

k naplnění práv 

 

Následující tabulka přehledně shrnuje změny v ochraně těchto práv v čínské 

legislativě za sledované období. Indexy odkazují k právům formulovaným podle Krejčího; 

světle šedé zabarvení značí právo občanské nebo politické, tmavě šedá políčka patří 

právům ekonomickým, sociálním a kulturním. 
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Tabulka 4 Práva se změnou legislativní ochrany v období 2003 - 2012 

 Rok 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

LP 

podle 

indexu 

P1            

P2           

P3           

P 4  2                   

P5           

P6           

P7           
 

P8           

P9           
 

P10          2 

P11           

P12           

P13       2    

P14           

P15           

P16           

P17           

P18     2      
 

P19           

P20           
 

P21           

P22           
 

P23           

P24     2      

P25           

P26           

P27           

P28 

288 

          

P29           

P30           

P31           

P32           

PX           

 

 Legislativní ochrana posílena 

 Legislativní ochrana oslabena 

 Legislativní úprava potenciálně 

ohrožující záruky ochrany práva 

 I po legislativní úpravě přetrvává 

konflikt s VDLP

 

Tabulka musela být na několika místech být přizpůsobena podmínkám hodnocení 

výsledků legislativních změn. Právo P4 je u Krejčího formulováno poněkud problematicky, 

protože v sobě spojuje svobodu a bezpečnost; zákony však často neošetřují současně obě 
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tato dílčí práva; buňka je proto vertikálně rozdělena do dvou samostatných políček. 

Naopak horizontálně byla buňka rozdělena v případě práva na uznání před zákonem, 

vlastnictví, svobodu názoru, vyjadřování a tisku a práci ve vhodných podmínkách (P7, P18, 

P20, P24), jejichž legislativní ochrana byla v témže roce posílena a ohrožena dvěma 

různými zákony. V případě, že dané právo bylo v příslušném roce upraveno se stejným 

výsledkem větším počtem zákonů, je v příslušném políčku uveden počet těchto zákonů. Na 

konec tabulky bylo jako PX zaznačeno právo environmentální, které se ve VDLP 

nevyskytuje. 

 

Je možné identifikovat konkrétní práva, jejichž ochrana byla skrz legislativní 

změny ve zkoumaném období posílena nadstandardně. Mluvíme zde především o právu na 

rovnost práv bez diskriminace, na bezpečnost jednotlivce, dále o právu na přístup 

k zákonné nápravě při narušení práv, právu na vlastnictví a právu environmentálním 

(s ohledem na skutečnost, že čínská vláda právo na čínské životní prostředí vřadila mezi 

lidská práva, bychom měli v celém zkoumaném období brát v potaz také zákony, které 

mají napomoci ochraně životního prostředí, jako například zákon na ochranu proti 

znečištění tuhým odpadem z roku 2004, zákon o obnovitelných zdrojích z roku 2005 nebo 

Zákon na ochranu před znečištěním vod z roku 2008). Žádné z těchto práv přitom 

neřadíme mezi zdůrazňovaná práva ekonomická, sociální a kulturní; ochrana práv z této 

skupiny sice byla posílena (jako právo na lepší pracovní podmínky, ošetřené dvěma 

zákony v roce 2007, nebo právo na sociální jistoty), v centru zájmu čínských zákonodárců 

však tato práva zřejmě v uvedeném období nestála. Pozoruhodné je, že ve všech 

uvedených případech můžeme pozorovat uplatnění zmiňovaného principu responzivního 

autoritářství – spouštěcím mechanismem pro vypracování nebo úpravu zákona byla ve 

většině případů konkrétní incident nebo nehoda (jejíž okolnosti se často čínští představitelé 

v prvotní panické reakci snažili tajit), při níž došlo k porušení práv čínských občanů a za 

jejíž řešení byla vláda kritizována nejen zahraničními, ale také domácími médii.
 267

  

 

Obecně vzato, úpravy v zákonech byly různé povahy; u velké části zákonů byly při 

revizi přidány nebo navýšeny původně příliš nízké tresty za uvedené protiprávní jednání 

(jako například zákon o bezpečnosti silniční dopravy, upravený v roce 2003, zákon o 

bezpečnosti potravin z r. 2009 nebo například zákon o ochraně vod a půdy z r. 2010);  u 

části z nich přitom přidání trestní odpovědnosti představuje jedinou výraznější úpravu. 

                                                           
267

 Viz podkapitolu 3.2. 
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Důkazem zájmu o zlepšení zásad trestní odpovědnosti jsou ostatně také četné úpravy 

trestního zákoníku. Někde byla celá politika, kterou je dle zákona nutno dodržovat, 

zrevidována a zpřísněna (nový zákon o pracovních smlouvách z r. 2007); v případě 

některých zákonů došlo k odstranění mnohokrát kritizované vágnosti (jako tomu bylo v 

případě zákona na ochranu práv a zájmů žen z r. 2005).  

Krom změny, při které byla neurčitost a víceznačnost v zákoně odstraněna, se také 

objevilo množství případů, kdy byla vágnost do zákona nově vnesena; tím se ostatně 

dostáváme k právům, jejichž záruky se skrze legislativní ochranu dostaly do ohrožení. 

Nepřesnosti a neurčité výroky jsou stabilní součástí čínské legislativy již delší dobu
268

 a 

zahraniční právní experti na ně opětovně poukazují.
269

 Zdá se, že někdy je vágnost, jako 

třeba v případě slovního spojení „veřejný zájem“, dokonce kýženým výsledkem; umožňuje 

různé výklady a dovede skrýt kontroverzní postupy a opatření.  

Ještě závažnější změnu lze zaznamenat v zákoně o trestním řízení soudním z r. 

2012, kde byl termín „kontrarevoluce“ nahrazen pojmem „terorismus“. I v legislativě, 

stejně jako v teoretických výkladech o pojetí lidských práv, již vláda úspěšně odstranila 

komunistickou rétoriku, jejíž profanace si je patrně dobře vědoma, a nahradila ji 

názvoslovím, které je vlastní evropsko-americké civilizaci.
270

 Jak ale poukazuje Nicholas 

Bequelin, užití pojmů „terorismus“ nebo „ohrožování státní bezpečnosti“ v kontextu, 

v jakém je čínská vláda používá, není nic jiného než manipulace termínů, protože termíny 

jsou naplňovány významy, které jsou pro západní právní kulturu zcela nepřípustné.
271

 

Přítomnost těchto a dalších blíže nespecifikovaných pojmů (jako je „ochrana státního 

tajemství“ nebo dokonce „mentální postižení“) umožňuje čínským bezpečnostním složkám 

vypořádat se způsobem balancujícím na hranici zákona s disentem, právníky, ale také 

například s tibetským a ujgurským emancipačním hnutím.
272

 Typickým příkladem jako je 

například kauza legalizace zadržení osoby podezřelé ze spáchání trestného činu bez 

informování rodiny o místě pobytu podezřelého (viz podkapitolu 3.10). 
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 Viz kapitolu 1. 
269

 Viz například "China’s New Food Safety Law. An Early Report." China Law Blog. 16 Dec. 2009. Web. 9 
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 "China’s Criminal Procedure Law: Good, Bad and Ugly." The Wall Street Journal. 21 Mar. 2012. Web. 10 
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Nelze však říci, že by vláda ČLR oficiálně sabotovala veškerá občanská a politická 

práva. Do ohrožení, jak je zřejmé z výše uvedené tabulky, se dostávají především práva, 

která mají při svém plném uplatnění potenciál narušit stabilitu režimu, jako je právo na 

soukromí, národnostní sebeurčení, a dále také právo na svobodu myšlení, vyjadřování nebo 

svobodu shromažďování; a k přímému oslabení legislativních záruk daného práva došlo 

pouze v případě P12, P14, P16 P18 a P21 (tedy presumpce neviny, svobody hnutí a odporu, 

národnosti, vlastnictví a svobody shromažďování), pokaždé po jednom výskytu zákona, 

který oslabil legislativní ochranu. Existuje také nevelké množství práv ze skupiny práv 

občanských a politických, jejichž legislativní ochrana byla ve zkoumaném období zákony 

prokazatelně posílena; jsou jimi právo na ochranu před otroctvím, právo na ochranu před 

mučením a právo na slyšení před nezávislým a nestranným soudem.  

 

Z výše uvedeného můžeme usuzovat, že k upřednostňování ekonomických, 

sociálních a kulturních práv před právy občanskými a politickými skutečně dochází – 

ekonomická práva jsou všeobecně posilována, u práv občanských a politických už situace 

tak jednoznačná není. Ve sféře zákonů samotných jsou úpravy ochrany práv občanských a 

politických předmětem zájmu minimálně stejně často jako práv ekonomických, sociálních 

a kulturních; výsledky těchto úprav bývají často sporné. 

 

Zvláštní pozici mezi ostatními právy si v průběhu zkoumaného období uchovaly 

dva předměty permanentní neshody mezi západní a čínskou tradicí, jimiž jsou presumpce 

neviny a ochrana život ve vztahu k trestu smrti; čínská vláda sice v obou případech 

schválila legislativní změny, presumpce neviny a zrušení trestu smrti však dosaženo 

nebylo.
273

  

Že má právní tradice v ČLR silnou pozici, se zdá dokazovat také nově zavedená 

povinnost navštěvovat rodiče
274

 nebo například opětovné právní využití vyjednávacích 

řízení namísto řízení soudních při občanských právních i pracovních sporech. Příčina 

využití tradičního prvku v soudnictví je ve skutečnosti mnohem prozaičtější – uplatnění 

vyjednávacích řízení uleví přetíženým čínským soudům.
275

 Otázkou je, zda vzhledem 

k nedokonalosti systému pro poškozenou osobu neznamenají oproti očekávání prodloužení 

čekání na spravedlnost. Ať už je zdůrazňování historie a tradice dobře promyšleným 
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politickým tahem či upřímnou snahou využít esenci čínského práva pro vybudování 

ideálního právního systému pro ČLR, jde tento trend ruku v ruce s opětovným čerpáním 

z čínské historie a tradice, a tím i s nacionalismem, který k Hu Jintaově éře rozhodně patří. 

Je přitom zřejmé, že v určitých oblastech se čínští zákonodárci snaží prvky 

tradičního práva systematicky odstraňovat. Jsou si patrně vědomi toho, že v době 

všeobecné transformace společnosti je třeba lépe legislativně ošetřit také ty aspekty 

lidského života, které dříve zůstávaly opomíjeny, ať už úmyslně či z nedbalosti. Velké 

množství nových zákonů a novel se proto zabývá rovností čínských občanů, která má být 

zajištěna skrze lepší ochranu a někdy také privilegia znevýhodněných skupin (jak ukazuje 

množství zákonů o právech žen, dětí, a také zákony na ochranu zájmů zdravotně 

postižených osob). Čínští představitelé tak sami nepřímo přiznávají, že odvolávání se na 

„specifické historické podmínky“ není dostatečným argumentem pro upírání práv skupině 

obyvatel či dokonce obyvatelstvu jako celku.
276

 Zároveň tak čínská vláda podává důkaz o 

tom, že překročení bariéry kulturní tradice a historických a společenských podmínek na 

cestě ke změně přístupu k určitému lidskoprávnímu problému je pouze otázkou vůle; jinak 

by nebylo vůbec možné zrovnoprávnit všechny skupiny obyvatelstva a v podstatě ani 

definovat jakákoli práva jedince. 

 

V roce 1994 formuloval Andrew Nathan pět základních charakteristik čínské 

lidskoprávní perspektivy.
277

 Pokud bychom je měli porovnat s pojetím, které lze pozorovat 

v éře Hu Jintaově, nezměnilo se na nich téměř nic. Ještě víc než když předtím platí, že 

lidská práva uděluje stát a že jsou definována a omezena zákonem.
278

 Práva daná ústavou 

nejsou pojímána jako omezení pro zákon, ale pouze jako cíle národních práv na sebeurčení 

stojící nad právy jednotlivce - práva kolektivu jsou i nadále principiálně nadřazena právům 

individuálním. Lidská práva zůstávají záležitostí domácí, ne mezinárodní, což dokazuje 

vytváření propracovanější lidskoprávní teorie a kladení důrazu na vlastní zákony namísto 

implementace zásad uvedených v již dávno podepsaných mezinárodních dokumentech. 

Stát stále odmítá řešit konkrétní lidskoprávní otázky na mezinárodní scéně. 
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Ve vývoji legislativy lidských práv tak lze sledovat několik vývojových tendencí. 

Legislativa na ochranu života a bezpečnosti obyčejného čínského člověka v situacích 

běžného života i náhlých kritických událostí se vyvíjí na principu nárazových reakcí na 

konkrétní krizové situace. Vláda následkem skandálu několikrát iniciovala urychlený vznik 

zákona, aby zabránila opakování krizové situace (připomeňme si například epidemii SARS 

v roce 2003, opakované připomínky nárůstu hrozby AIDS v roce 2004, katastrofické 

zemětřesení v Sichuanu v roce 2008 nebo skandál s kontaminovaným mlékem a následné 

rychlé úpravy příslušných zákonů) a zároveň tak zlepšila svůj kredit v lidskoprávních 

otázkách doma i v zahraničí. Takový postup byl pro její lidskoprávní teorii nanejvýš 

příznivý: Ve většině případů tak posílila ochranu práva na život, které čínská vláda trvale 

upřednostňuje před právy jinými, a některých práv ekonomických (například práva na 

práci za příznivých podmínek).
279

 

Z hlediska práv občanských a politických se jedná o postupy dlouhodobě 

promýšlené, přičemž je zjevná především tendence přiblížit se po stránce rétoriky západní 

tradici. Jednotlivé články nových zákonů a novel bývají formulovány tak široce, aby státní 

orgány v případě potřeby měly možnost v mezích příslušného zákona zakročit proti 

osobám ohrožujícím stabilitu režimu. Díky tomu může, nazíráno skrze perspektivy práva 

západního, na hranici zákona docházet k porušování některých občanských nebo 

politických práv.  

 

Jak se již bylo nastíněno dříve, převažuje všeobecná nespokojenost s průběhem 

politické, demokratické i právní reformy za Hu Jintaovy éry.
280

 Čínská vláda v uvedeném 

období při revizi zákona o volbách odmítla rozšířit možnosti politické participace a 

nedošlo ani k většímu posílení záruk politických práv čínských občanů; obě tyto 

skutečnosti jsou přitom nutnou podmínkou pro další průběh demokratické reformy. 

Naopak se vláda dále snažila připomínat důležitost vedoucí úlohy komunistické strany; za 

přínos, lze, nazíráno perspektivami lidskoprávní legislativy, považovat snad jen snahu 

zamezit korupci.  
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Hodnocení právní reformy se příliš neliší. Stát, jak již bylo zmíněno výše, pomocí 

vytváření nepropracované nebo nepřesné legislativy ponechává při řešení konfliktů mezi 

sebou a čínským občanem prostor pro přijímání řešení podle svého momentálního uvážení 

a potřeb. Příčiny neustále připomínaného porušování lidských práv v Číně a zároveň 

selhávání právní reformy tedy nacházíme již v rovině zákonů, které jsou vytvářeny tak, aby 

chránily své tvůrce, nikoli čínské občany.
281

 Důkazem toho nejsou pouze zákony ošetřující 

politická práva, ale například také zákon o vlastnictví z r. 2007, v němž nebyla prosazena 

pevná výše kompenzací za vyvlastnění majetku. Ochrana jedince před zákonem výraznější 

změny vedoucí ke zlepšení nezaznamenala; zlepšilo se pouze ošetření právních vztahů 

mezi čínskými občany vzájemně (vytvořením a úpravami zákonů chránící pracující, ženy, 

mladistvé nebo staré lidi).
282

 Kvalita nové legislativy závisí obvykle na problému, který 

daný zákon ošetřuje; vznikají tak zákony detailně propracované s potenciálem zajistit 

zlepšení situace, ale i ty, u kterých je zřejmá potřeba další revize.  

 

Responzivní populistické autoritářství Hu Jintaova období s sebou přineslo 

legislativní záruky lepších životních podmínek za cenu omezení politických svobod; těm, 

kteří především v otázce občanských a politických práv doufali ve vývoj směrem 

k západnímu lidskoprávnímu konsensu, patrně přinesla Huova éra stejné zklamání jako 

příznivcům politické a právní reformy. Na druhou stranu, není zřejmě třeba obávat se toho, 

že by vláda otevřeně potřebu občanských a politických práv pro čínské občany popřela. 

Patrně si je vědomá toho, že takový krok by ke zmenšení exponenciálně rostoucího počtu 

případů sociálního nepokoje rozhodně nevedl. Vláda pevné ruky je totiž pro komunistickou 

stranu dvousečným mečem; na jednu stranu jí pomáhá udržet se u moci, na straně druhé 

její rigidita a neschopnost reformovat se podle potřeb a požadavků obyvatelstva v éře 

globalizace legitimitu strany spíše podkopává. Pravidelnými výroky o zlepšování stavu 

lidských práv demonstruje čínská vláda úpornou snahu získat tuto legitimitu zpět.
283
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Odpověď na otázku dalšího vývoje lidskoprávní koncepce a legislativy zůstává 

nejistá; je zřejmé, že bude především záležet na aktuálních dějinných událostech i na 

vývoji politické a demokratické reformy, které zatím víceméně stagnují. Na obzoru se zdají 

být další reformy ekonomické, které s sebou mohou přinést také některé dílčí prvky 

demokracie.
284

 Že tyto reformy zaručí také lepší zajištění lidských práv, to však jisté není. 

Jak jsme mohli pozorovat ostatně i v úvodech bílých knih o lidských právech, pro 

sebejistotu vlády ČLR je určující udržení ekonomického růstu; pokud je se jí tento cíl 

povede skrze ekonomické reformy dále plnit a zároveň zabránit zvětšování rozdílů mezi 

jednotlivými skupinami obyvatelstva, může z této skutečnosti i nadále těžit na domácím i 

mezinárodním poli. Randall Peerenboom přesto zůstává optimistický; Čína podle něj již 

dávno není zemí vedenou leninským socialismem; političtí vůdci již svůj pragmatismus 

prokázali.
285

 Pokračování reforem je podle Peerenbooma nevyhnutelné; otázkou zůstává 

pouze způsob jejich provedení a načasování.
286

 

Jak již bylo zmíněno výše, zájem celosvětové veřejnosti o lidskoprávní situaci 

v Číně je zcela samozřejmý jak vzhledem k životním podmínkám Číňanů samotných, tak 

kvůli vlivu Číny na státy třetího světa, které v ČLR vzhledem k prudkému rozvoji vidí vzor, 

který může sloužit jako zdroj inspirace. V mnoha ohledech již ČLR jako vzor funguje. 

Vietnam, Laos, Írán a další země Středního východu již následují ekonomické, právní i 

politické reformy, inspirované Čínou; mnohé z uvedených států si dokonce pozvaly na 

pomoc čínské experty.
287

 Nebylo by vůbec překvapivé, kdyby se uvedené státy i jiné země 

nyní inspirovaly i ve věci LP.
288

 Andrew Nathan vysvětluje význam budoucího vývoje 

lidskoprávní situace v Číně vysvětluje následovně: „The World waits for the next phase of 

change in China. All our futures are to some extent involved, because of China´s vast size 

and impact on our planet and because of the contributions the Chinese can make by 

thought and experience to the storehouse of human wisdom.“
 289

 Jak je zřejmé z Nathanova 

výroku, vývoj v oblasti lidských práv v Číně tedy není důležitý pouze z hlediska Číny 

samotné, ale také pro další stovky milionů obyvatel této planety. 
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