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Úvod 
 

Lidská práva náleží všem lidským bytostem bez ohledu na občanství, národnost, 

pohlaví, náboženství, barvu pleti, jazyk, rasu či etnický původ a jsou garantována 

mezinárodním právem ve formě smluv, mezinárodního obyčeje, obecných principů a 

dalších pramenů práva. Za účelem podpory a ochrany lidských práv a základních 

svobod jsou uzavírány mezinárodní smlouvy a právo ochrany lidských práv, jako 

významná oblast mezinárodního práva, stanovuje závazky státům jednat určitým 

způsobem, nebo se určitého chování zdržet.  

Státy však ne ve všech případech své závazky plní, jednotlivci se tak nedostává 

deklarované ochrany a dochází k porušování lidských práv. K tomu, aby ochrana 

lidských práv nebyla pouze formální povahy a státy svým závazkům dostávaly, začaly 

být v návaznosti na smlouvy vytvářeny mechanismy pro kontrolu jejich dodržování. 

Kontrolní mechanismy byly zpravidla ustaveny až v určitém časovém odstupu od přijetí 

hmotněprávní úpravy, nebo v jejich počátcích nebyla kontrola příliš efektivní.  

V současné době v mezinárodním společenství neexistuje jeden jednotný 

univerzální kontrolní orgán, ale byly postupně vytvořeny rozdílné kontrolní 

mechanismy jak na univerzální úrovni, tak v jednotlivých regionech. Pluralita 

kontrolních mechanismů dává možnost tyto mechanismy porovnat a hodnotit je 

z různých hledisek, především z hlediska jejich efektivity.   

Proto bych chtěla v této diplomové práci představit vybrané smluvní kontrolní 

mechanismy ochrany lidských práv a za cíl práce si kladu tyto kontrolní mechanismy 

porovnat z několika hledisek a následně zhodnotit jejich fungování. Komparace 

zahrnuje jak formální aspekty kontrolních orgánů a jejich příslušnou úpravu 

v mezinárodních dokumentech, tak analýzu jejich struktury a činnosti, a v neposlední 

řadě míru jejich efektivity.      

Po provedeném výzkumu bych chtěla odpovědět na otázku, zda v současné 

mezinárodní společnosti máme dostačující a efektivně fungující kontrolní mechanismy, 

a zda jejich existence a efektivní fungování je skutečným garantem toho, že lidská práva 

nebudou porušována a nezůstanou pouhou deklarací. A dále bych se chtěla zaměřit na 

to, který z představených kontrolních mechanismů lze spatřovat jako nejefektivnější.  
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Struktura diplomové práce je následující. První kapitola obsahuje teoretickou 

materii. Zaměřím se v ní na pojem a účel kontrolních mechanismů a na jejich základní 

dělení. Vzhledem k tomu, že za jedno z kritérií pro určení míry efektivity považuji 

možnost individuálního podání jednotlivce, v obecné rovině nastíním i koncept 

postavení jednotlivce v mezinárodním právu.  

V následujících dvou kapitolách se budu zabývat konkrétní komparací 

vybraných kontrolních mechanismů. V druhé kapitole představím a porovnám 

univerzální kontrolní mechanismy. Zaměřím se na dobu a okolnosti v mezinárodní 

společnosti, za jakých byly jednotlivé úmluvy přijaty, včetně toho, zda tyto úmluvy 

konstituovaly kontrolní mechanismy již od jejich vzniku. Dále se zaměřím na charakter 

kontrolního orgánu, jeho složení, kompetence a činnost. Budu zkoumat otázku přístupu 

ke kontrolnímu orgánu, s důrazem na možnost individuálního podání jednotlivce, a 

metodu kontroly. Za stěžejní považuji srovnání aktů výstupu kontrolních orgánů, jejich 

závaznost a následně možnost vykonatelnosti ve vnitrostátním prostředí.   

Ve třetí kapitole provedu dle právě představeného schématu komparaci 

regionálních kontrolních mechanismů. Na regionální úrovni se budu soustředit na 

kontrolní mechanismy evropského, amerického a afrického kontinentu.   

Vzhledem k tomu, že není mým účelem, a ani by to nebylo v kapacitních 

možnostech této práce, detailně představit a porovnat všechny existující kontrolní 

mechanismy, zabývám se jen vybranými smluvními systémy, které považuji za 

nejdůležitější.   

Práce je zpracována metodou srovnávací a částečně též s přístupem 

deskriptivním, byť jsem se snažila o jeho minimalizaci. Vycházela jsem z toho, že téma 

vyžadovalo i logický přístup zkoumané materie. Jsem si vědoma toho, že téma není 

zdaleka nové a v odborné literatuře je i dostatečně zpracované. Nicméně segment 

mezinárodněprávní ochrany lidských práv je odvětví natolik dynamické, že dochází 

nejen k nárůstu a obsahovému obohacování příslušných smluvních instrumentů, ale 

zejména i k rostoucí efektivitě příslušných kontrolních mechanismů. Ty jsou 

koneckonců určující pro samotnou životaschopnost mezinárodní ochrany lidských práv.  

V práci jsem vycházela především z primárních pramenů, tj. z příslušných 

lidskoprávních úmluv a jejich dodatkových protokolů. V teoretické části jsem se opírala 

o zdroje nauky, což zahrnuje zejména komentáře k příslušným mezinárodněprávním 
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dokumentům, a též o odbornou literaturu jak českou, tak zahraniční, zabývající se 

věcnými i teoretickými aspekty mnou zvoleného tématu.   
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1. Kontrolní mechanismy mezinárodněprávní ochrany 

lidských práv  
 

 

 V celém mezinárodním společenství existuje shoda o důležitosti lidských práv1 

a preambule Všeobecné deklarace lidských práv, přijata 10. prosince 1948, zdůrazňuje, 

že „uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je 

základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě.“2  

Koncept lidských práv, jako katalog práv a svobod, které by měly patřit každé 

lidské bytosti,3 byl postaven na přirozenoprávním základě, což znamená, že základní 

lidská práva existují nezávisle na pozitivním právu, čili na man made law.4 V dnešní 

době se nicméně problematikou lidských práv v té závazné podobě zabývá více než sto 

mezinárodních úmluv, které z rozsahu přirozených, nezadatelných, nezcizitelných 

a věčných základních práv každé lidské bytosti vycházejí a státům ukládají ve vztahu 

k jednotlivcům odpovídající povinnosti.  

K tomu, aby se práv uvedených v mezinárodních úmluvách mohl jednotlivec 

skutečně domoci, slouží institut kontrolních mechanismů mezinárodněprávní ochrany 

lidských práv, a lze říci, že efektivita ochrany lidských práv závisí především na jejich 

kvalitě a efektivitě.5  

Vzhledem k tomu, že mezinárodní právo je založeno na principu svrchované 

rovnosti všech států, a jeho pravidla vznikají z jejich vlastní vůle, je zde dán určitý 

předpoklad, že státy budou své mezinárodní závazky plnit. Toto vyjadřuje i jedna ze 

zásad mezinárodního práva pacta sunt servanda, zásada poctivého plnění 

mezinárodních smluv a závazků.6 Státy jsou ve většině případů se svými lidskoprávními 

závazky v souladu, v praxi nicméně k jejich porušení dochází. A to především 

v případě, že dojde ke kolizi s jejich nejdůležitějšími zájmy.7 Proto se v polovině 

                                                 
1 SHAW, Malcolm N. International law. 7. vydání. Cambridge Univeristy Press, 2014. 981 s. 978-1-

10704086-1, s. 194.  
2 Preambule Všeobecné deklarace lidských práv.   
3 POTOČNÝ, M., ONDŘEJ, J. Mezinárodní právo veřejné: zvláštní část. 6., doplněné a rozšířené vydání. 

Praha: C.H. Beck, 2011, 556 s. 978-80-7400-398-1, s. 97.  
4 SHAW, Malcolm N., op. cit. sub 1, s. 195.  
5 ŠTURMA, P., Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv. 3., doplněné 

vydání. Praha: C.H. Beck, 2010, 170 s. 978-80-7400-318-9, s. 1.  
6 ČEPELKA, Č., ŠTURMA, P. Mezinárodní právo veřejné. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2008, 840 s. 

978-80-7179-728-9, s. 126.  
7 SHAW Malcolm N., op. cit. sub 1, s. 5.   
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20. století začaly vytvářet smluvní kontrolní mechanismy, které umožňují provádět 

kontrolu nad dodržováním přijatých závazků a vice versa stanovují státům povinnost 

tuto kontrolu strpět.  

Při zkoumání problematiky ochrany lidských práv, včetně jejich kontrolních 

mechanismů, je však nutno mít na paměti, že mezinárodní kontrola a vynucení 

požadovaného chování bude jen stěží fungovat jako na úrovni systému vnitrostátního 

práva. Problém kontrolních mechanismů tkví v samotné podstatě mezinárodního práva, 

kde pravidla chování jsou založena na konsensu států, jejich vzájemné reciprocitě 

a respektování jejich suverenity.8 A bylo by idealistické předpokládat vznik společnosti, 

ve které lidská práva zaujmou primát a budou převažovat nad legitimními zájmy států 

a nad jejich ochranou. Lidská práva a státní zájmy, jako např. bezpečnost a obrana, se 

často rozchází, a proto je důležité, aby tyto dva zájmy byly v rovnováze, aniž by jeden 

škodil druhému.9  

1.1 Pojem a účel kontrolních mechanismů  

 

Kontrolní mechanismy slouží ke kontrole převzatých závazků v mezinárodním 

právu. Kontrolu samotnou můžeme přitom definovat jako „proces ověřování chování 

subjektů mezinárodního práva z hlediska jejich souladu s převzatými 

mezinárodněprávními závazky s cílem zabránit porušení těchto závazků, či – podle 

okolností – taková porušení zjistit“.10 Jedná se tak vždy pouze o kontrolu plnění 

převzatých závazků z mezinárodněprávního dokumentu, který má závazný charakter,11 

nikoli o uplatnění sankce.12  

V případě zjišťování porušení práv určitého jednotlivce, které jsou mu zaručeny 

některou mezinárodní smlouvou, se ve většině případů jedná o kontrolu konkrétní 

a následnou, která se spouští až signálem, že stát porušil své mezinárodní závazky.13  

                                                 
8 SMITH, Rhona K. Textbook on International Human Rights. 3. vydání. New York: Oxford University 

Press, 2007, 367 s. 978-0-19-928939-4, s. 138.   
9 ABASS, A. International law: text, cases and materials. New York: Oxford University Press, 2012, 737 

s. 978-0-19-957870-2, s. 723.   
10 MALENOVSKÝ, J. Mezinárodní právo veřejné: obecná část a poměr k jiným právním systémům. 6., 

upravené a doplněné vydání. Brno: Doplněk, 2014, 499 s. 978-80-7239-318-3, s. 231.   
11 Ibid, s. 232.  
12 ČEPELKA, Č., ŠTURMA, P., op. cit. sub 6, str. 428 a násl.  
13 MALENOVSKÝ, J., op. cit. sub 10, s. 232 a násl.  
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Kontrolní mechanismy ochrany lidských práv lze kvalifikovat jako procesní 

právo, které navazuje na hmotné právo, a toto právo by mělo být schopno závazky 

vynutit.14  Kontrolní mechanismy tak nelze posuzovat, aniž bychom neanalyzovali 

hmotné právo, které je obsaženo jednak v lidskoprávních úmluvách různého typu 

a původu, ale některé jeho normy jsou součástí i obecného mezinárodního práva 

obyčejového a mají povahu iuris cogentis.15  

 Proč se kontrolním mechanismům věnuje taková pozornost? Hlavním účelem 

kontrolních mechanismů je snaha poskytnout jednotlivci účinnou institucionální záruku 

a chránit ho i proti vůli zavázaného státu. Státní suverenita a hierarchická struktura 

vnitrostátního práva v některých případech pak ustupuje ve prospěch požadavku na 

zajištění rule of law a záruk v oblasti ochrany lidských práv. Lidská práva tak mohou 

být i významným zdrojem legitimity mezinárodního práva.16 Jinými slovy, kontrolní 

mechanismy slouží k zabezpečení lidských práv a k jejich většímu respektu. Jejich 

úkolem je relevantně odpovídat na porušení lidskoprávních standardů.  

 Lze tedy shrnout, že kontrola provádění závazků slouží k řádné aplikaci norem 

mezinárodního práva17 a „systém ochrany lidských práv je věrohodný jen tehdy, nabízí-

li jednotlivcům k obraně jejich práv účinné záruky; uznané nebo vyhlášené práva 

a svobody, které nejsou garantovány, mají pouze teoretický význam.“18 

Nadto se kontrolní orgány, především kvazijudiciální, zasadily v rámci vývoje 

ochrany lidských práv o dosažení vyšší efektivity kontrolních mechanismů. A to proto, 

že na základě jejich podnětů jsou přijímány dodatkové protokoly, týkající se především 

rozšíření kompetence kontrolního orgánu o možnost přijímat individuální stížnosti 

(například práce Výboru pro odstranění diskriminace žen a jeho zasazení o přijetí 

Opčního protokolu k Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen).   

                                                 
14 ŠTURMA, P., op. cit. sub 5, s. 1.   
15 ČEPELKA, Č., ŠTURMA, P., op. cit. sub 6, s. 398.   
16 Ondřejek, P. Lidská práva jako významný zdroj legitimity současného mezinárodního práva. In FAIX, 

M. Mezinárodněprávní aspekty ochrany lidských práv. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická 

fakulta, 2013, 98 s. 978-80-87146-97-2, s. 20.  
17 MALENOVSKÝ, J., op. cit. sub 10, s. 230.  
18 SUDRE, Frédéric. Mezinárodní a evropské právo lidských práv. 2., upravené a rozšířené vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, 1997, 364 s. Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, č. 

160. 8021014857, s. 14.  
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1.2 Kontrolní mechanismy v. mechanismy donucení  

  

K tomu, aby se stát choval v souladu s jeho mezinárodněprávními závazky, 

neslouží jen institut kontrolních mechanismů. Proto bych chtěla v této podkapitole 

vymezit rozdíl mezi kontrolními mechanismy a institutem donucení v mezinárodním 

právu.  

Diferenciace mezi kontrolními mechanismy ochrany lidských práv a prostředky 

donucení vyplývá z povahy a původu pravidel, která tuto matérii upravují. 

Mezinárodněprávní normy ochrany lidských práv mají na jedné straně smluvní 

charakter, ale na druhé straně je velká část z nich upravena i obecným mezinárodním 

právem obyčejovým. Smluvní úpravu představují úmluvy různého druhu a jejich 

ustanovení zavazují signatáře příslušného dokumentu erga omnes partes. Obecné 

mezinárodní právo obyčejové vychází z praxe států a jejich vůle být těmito pravidly 

vázány. Jestliže se pravidlo stane součástí obyčejového práva, má potom v určitých 

případech povahu iuris cogentis. To znamená, že tato obyčejová pravidla musí 

respektovat všechny státy v mezinárodním společenství – zavazuje státy erga omnes –  

bez ohledu na to, zdali jsou smluvní stranou určitého dokumentu, který v tomto případě 

obyčejové pravidlo pouze deklaruje a závazně vykládá v aktuální podobě, tj. kodifikuje. 

Je tak zajištěn minimální stupeň standardu ochrany lidských práv. Stát se v případě 

porušení obecného obyčejového pravidla nemůže zprostit odpovědnosti s odkazem na 

fakt, že není signatářem příslušné smlouvy. Za pravidla chování, která již dosáhla 

statusu obyčejového práva, můžeme považovat zákaz mučení, genocidy, otroctví 

a princip nediskriminace.19   

 Pro kontrolu v mezinárodním právu je charakteristické, že je založena na 

smluvním základě. Kontrolu v mezinárodním právu odlišujeme od mechanismů 

donucení, ať už se jedná o donucení přímé, či nepřímé, jehož cílem je zajistit 

dodržování závazků států z mezinárodního práva. Primárním cílem kontroly je „pouhé“ 

prověření souladu činnosti státu s přijatými závazky.20 Například v kontrolním 

mechanismu Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (EÚLP) se dle 

Šturmy odpovědnostní pravidla obecného mezinárodního práva neaplikují, dokud 

                                                 
19 SHAW, Malcolm N., op. cit. sub 1, s. 201.  
20 MALENOVSKÝ, J., op. cit. sub 10, s. 231.  



8 

 

probíhá řešení sporu způsobem stanoveným v této Úmluvě, a odpovědnostní následky 

nastupují až v případě nesplnění uložené povinnosti.21 

 Funkci nepřímého donucení v mezinárodním právu plní institut 

mezinárodněprávní odpovědnosti, jehož normy upravují právní následky mezinárodně 

protiprávního chování.22 Přímé donucení je pak představováno legálními mechanismy 

nátlaku na subjekty právního řádu s cílem zajistit, aby respektovaly jeho normy.23   

 V případě porušení norem jus cogens se jedná o nejzávažnější porušení lidských 

práv a toto porušení je kvalifikováno jako zločin podle mezinárodního práva. Trestnost 

takového chování a odpovědnostní následky pak vyplývají přímo z pravidel obecného 

mezinárodního práva.24 Jelikož se jedná o pravidla působící erga omnes, může se tímto 

porušením cítit právně dotčený každý stát mezinárodního společenství (ve smyslu 

způsobení právní újmy). Ten také může vykonat i jeho postih na základě vzniku 

odpovědnosti – responsibility. Pojmovým rysem zločinu podle mezinárodního práva je 

jeho masovost a systematičnost a účel kogentní obecně platné obyčejové normativity 

lidských práv spočívá v ochraně člověka vůbec, tedy lidí jako lidského rodu – 

mankind.25  

 Úprava smluvní je naproti tomu obsažena v mezinárodních smlouvách. Tyto 

smlouvy jsou uzavírány jednak na půdě univerzální, čili v rámci Organizace spojených 

národů (OSN), a jednak na půdě regionální. Lidskoprávní element má zde odlišnou 

povahu, když pravidla obsažená v úmluvách chrání jednotlivce ve smyslu jeho 

konkrétních práv. Odpovědnostní vztah je potom založen na základě porušení 

ustanovení dotčené úmluvy a vzniká „pouze“ mezi stranami úmluvy, tedy erga omnes 

partes. V terminologii se tato odpovědnost někdy označuje jako liability (na rozdíl od 

„responsibility“).26  

  Tato diplomová práce se zaměřuje výlučně na smluvní instrumenty ochrany 

lidských práv. Otázka právních následků chování v rozporu s obecným mezinárodním 

právem, otázka mezinárodního práva trestního a postihu zločinů podle mezinárodního 

práva není předmětem jejího zkoumání.  

                                                 
21 ČEPELKA, Č., ŠTURMA, P., op. cit. sub 6, s. 428.  
22 MALENOVSKÝ, J., op. cit. sub 10, s. 286.   
23 Ibid, s. 325.  
24 ŠTURMA, P., op. cit. sub 5, s. 89.  
25 ČEPELKA, Č., ŠTURMA, P., op. cit. sub 6, s. 403.  
26 Ibid, s. 412.  
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1.3 Základní dělení kontrolních mechanismů  

 

V dnešní době v mezinárodním společenství neexistuje jednotný systém kontroly 

ochrany lidských práv. Kontrolní mechanismy navazují na přijaté úmluvy a tak vznikají 

zpravidla nezávisle na sobě a jinak se vyvíjejí.  

Z těchto důvodů můžeme kontrolní mechanismy ochrany lidských práv dělit na 

základě více kritérií. Já jsem si pro účely této práce zvolila dělení z hlediska místního na 

kontrolní mechanismy univerzální a regionální a z hlediska povahy kontrolního orgánu 

na judiciální a kvazijudiciální. Z tohoto dělení bude vycházet i konkrétní komparace 

v následujících kapitolách této práce.  

 

1.3.1 Univerzální a regionální kontrolní mechanismy 

 

V oblasti ochrany lidských práv hrají stěžejní roli mezinárodní organizace, 

neboť na jejich půdě je přijímána většina lidskoprávních úmluv. Mezinárodní 

organizace působí buď v celosvětovém měřítku, nebo sdružují pouze státy v určitém 

regionu.  

Za univerzální kontrolní mechanismy považujeme takové, které byly vytvořeny 

v rámci Organizace spojených národů (OSN), jež byla založena mnohostrannou 

smlouvou v reakci na události druhé světové války, v roce 1945.27 Na půdě OSN byly 

postupně přijaty velmi významné lidskoprávní dokumenty, které byly také postupně 

doplněny kontrolními mechanismy. Tato organizace, která sdružuje téměř všechny státy 

světa,28 hraje hlavní roli ve vývoji lidských práv.29  

V zakládajícím dokumentu OSN, Chartě OSN, je odkaz na lidská práva obsažen 

v Preambuli a šesti článcích.30 Dále, i přesto, že předmětem mého výzkumu jsou 

výlučně právně závazné smluvní instrumenty, nemohu opominout nejvýznamnější a na 

univerzální úrovni nejstarší dokument v oblasti ochrany lidských práv, který představuje 

východisko a vzor pro přijímání dalších mezinárodněprávních instrumentů, a to 

                                                 
27 POTOČNÝ, M., ONDŘEJ, J., op. cit. sub 3, s. 98.  
28 Overview - United Nations. [online]. [cit. 8. 4. 2015]. Dostupné z URL: 

<http://www.un.org/en/sections/about-un/overview/index.html>.  
29 STEINER, H. J., ALSTON P. International human rights in context: law, politics, morals : text and 

materials. Oxford: Clarendon Press, 1996, 1245 s. 0198254261451, s. 120.  
30 POTOČNÝ, M., ONDŘEJ, J., op. cit. sub 3, s. 98.  

http://www.un.org/en/sections/about-un/overview/index.html
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Všeobecnou deklaraci lidských práv.31 Dne 10. 12. 1948 ji přijalo Valné shromáždění 

OSN ve formě rezoluce. Vzhledem k tomu, že se nejedná o právně závaznou 

mezinárodní smlouvu a povaha Všeobecné deklarace je pouze doporučující, i ve smyslu 

de lege ferenda, představuje Všeobecná deklarace první ucelený katalog základních 

práv, která jsou přiznána každému jednotlivci, a její faktický, politický i interpretační 

význam je nesporný.32 

Regionální kontrolní mechanismy navazují na úmluvy, které byly vytvořeny 

v rámci mezinárodních organizací, které sdružují pouze státy v rámci určitého regionu. 

Zde hraje stěžejní roli Rada Evropy, Organizace amerických států a Organizace africké 

jednoty, resp. Africká unie.   

 

1.3.2 Judiciální a kvazijudiciální kontrolní mechanismy  

 

Další kritérium představuje charakter mezinárodního kontrolního orgánu. Zda se 

jedná o kontrolní orgán soudního typu – judiciální orgán, disponující pravomocí 

přijmout závazné rozhodnutí, nebo zda se jedná o entitu, která tuto pravomoc nemá – 

kvazijudiciální orgán.   

Nicméně, judiciální i kvazijudiciální kontrolní mechanismy lze považovat za 

institucionalizovanou kontrolu, která předpokládá pověření buď již existující, nebo za 

tímto účelem nově vytvořené instituce, která následně provádí kontrolu plnění závazků 

na základě zmocnění smluvních stran a místo nich.33 Oba dva typy kontrolních orgánů 

v oblasti ochrany lidských práv mají právní základ v mezinárodních smlouvách na 

ochranu lidských práv – treaty based-bodies.34  

Vzhledem k právní povaze výstupu soudního kontrolního orgánu, kterým je ve 

většině případů závazné rozhodnutí, se jeví judiciální forma kontrolního orgánu jako 

nejefektivnější. Kontrolní orgán soudního typu ale nemusí být vhodný všude a některé 

kontrolní mechanismy jsou proto tvořeny orgánem kvazijudiciálním, a v některých 

případech mu dokonce státy dávají přednost.    

Soudní kontrola je vykonávána soudními nebo arbitrážními orgány. Jejich 

význam tkví v právní povaze jejich hodnotícího výroku, neboť je mezinárodněprávně 

                                                 
31 ŠTURMA, P., op. cit. sub 5, s. 6.  
32 POTOČNÝ, M., ONDŘEJ, J., op. cit. sub 3, s. 98.  
33 MALENOVSKÝ, J., op. cit. sub 10, s. 235.  
34 ŠTURMA, P. Konkurující jurisdikce mezinárodních rozhodovacích orgánů. 1. vyd. Praha: Univerzita 

Karlova, Právnická fakulta v nakl. Vodnář, 2009, 117 s. 9788087146194, s. 13.    



11 

 

závazný. Jinými slovy, judiciální orgán je oprávněn závazně konstatovat, zda byl nebo 

nebyl ze strany kontrolovaného subjektu porušen mezinárodněprávní závazek. Dále je 

pro judiciální orgán charakteristické, že je na stranách nezávislý, řízení před ním je 

kontradiktorní, je tedy respektován princip rovnosti stran. Pojem rozhodovacího, 

judiciálního, orgánu však není lehké vymezit. V nauce se liší názory na jeho jednotlivá 

kritéria, ale pro účely mé práce se omezím na to, že pojem rozhodovacího orgánu může 

být vymezen na základě tří kritérií: judiciální orgán je orgán, který řeší spory, cestou 

závazných rozhodnutí a na základě aplikace práva. Ani tuto definici však nelze chápat 

ryze striktním způsobem, protože judiciální orgán může rozhodovat i například podle 

zásady ex aequo et bono.35 

Dalším definičním znakem je jeho mezinárodní povaha. Ani v této otázce se 

nauka neshoduje. Nelze však přijmout přístup, který by byl založen výlučně na jednom 

kritériu. Mezi hlavní kritéria při posuzování kontrolní instituce za mezinárodní orgán 

zejména patří: složení orgánu (soudci z více států), povaha subjektů řízení, povaha 

sporu, aplikovatelné právo (mezinárodní) a právní základ orgánu (mezinárodněprávní 

akt).36  

Kvazijudiciální kontrolní mechanismy jsou reprezentovány orgány mimosoudní 

povahy. Klíčový a principiální rozdíl mezi kvazijudiciálním a judiciálním orgánem 

spočívá v tom, že kvazijudiciální orgány nemají soudní pravomoc stricto sensu 

a nemohou tedy projednávanou věc rozhodnout právně závazným způsobem.37 

Kvazijudiciální orgán je nezávislý panel, který funguje na základě jeho vlastních 

pravidel procesu, ale jeho výstup není závazný.38 Je složen z nezávislých expertů, kteří 

působí jako soukromé osoby a jejich mezinárodní zastoupení v kontrolním orgánu by 

mělo odpovídat spravedlivému geografickému rozdělení. Většina z nich má stálou 

povahu a aplikuje mezinárodní právo.39 Metodami výkladu smluvních závazků 

a používaným jazykem se však jejich výstupy mnohdy podobají rozsudkům (jako 

příklad lze uvést Výbor pro lidská práva).  

Lze konstatovat, že až do současné doby byly soudní kontrolní mechanismy 

v mezinárodním právu výjimkou. Nyní můžeme, především na regionální úrovni, 

                                                 
35 ŠTURMA, P., op. cit. sub 34, s. 9 a násl.  
36 Ibid, s. 11, 12.  
37 Ibid, s.14.  
38 SMITH, Rhona K., op. cit. sub 8, s. 10.  
39 Viz např. právní úprava Výboru pro odstranění diskriminace žen.  
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pozorovat celkovou judicializaci lidskoprávních režimů, ovšem s tím, že cesta k přijetí 

obligatorní soudní jurisdikce bývá složitá.40 Je to z toho důvodu, že státy preferují 

kvazijudiciální kontrolní mechanismy. Ratifikace mezinárodní úmluvy, ve které by státy 

postoupily svojí suverenitu mezinárodnímu soudnímu orgánu, by byly totiž nesmírně 

zdlouhavé.41  

  

1.4 Druhy kontrolních systémů  

 

V této podkapitole bych chtěla z teoretického hlediska popsat existující metody 

kontroly dodržování ochrany lidských práv, které v praktické rovině rozvedu 

u konkrétních kontrolních mechanismů. Pro kontrolu ochrany lidských práv je 

u mezinárodních smluv v praxi nejpoužívanější systém zpravodajství, tj. pravidelného 

předkládání a projednávání zpráv států o plnění jejich přijatých závazků. A to na 

regionální i univerzální úrovni. V rámci vývoje ochrany lidských práv a jejích 

kontrolních mechanismů však začaly postupně fungovat i kontrolní metody, které se 

spouštějí z iniciativy státu, či samotné fyzické osoby, nebo skupiny fyzických osob 

a jiných entit (mezinárodní nevládní organizace aj.).   

 

1.4.1 Systém zpravodajství  

 

Základním účelem systému zpravodajství je podpořit stát při dodržování jeho 

závazků vyplývajících z mezinárodních smluv. Zprávy států (State Reports) jsou 

prostředek k aktivnímu dialogu mezi státem a kontrolním orgánem, spíše než podklad 

pro sporné řízení. Zprávy států také můžou pomoci odhalit a identifikovat technické či 

jiné problémy států při plnění závazků.42  

Systém zpravodajství je systém, který se vyznačuje požadavkem na aktivní 

chování státu. Ve většině případů je v ustanoveních úmluv po státech požadováno, aby 

do určité doby po ratifikaci podaly první zprávu o tom, jaká provedly opatření pro 

                                                 
40 DUFEK, P., SMEKAL, H. Lidská práva v mezinárodní politice. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 

447 s. 978-80-7478-720-1, s. 96.  
41 SMITH, Rhona K., op. cit. sub 8, s. 148.  
42 Ibid, s. 146. 
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uvedení ustanovení úmluvy v život. Následující zprávy jsou pak státy povinny podávat 

v pravidelných intervalech, které se liší v závislosti na konkrétní úmluvě.43 

Efektivita tohoto systému je spatřována především v možnosti kontrolního 

orgánu zprávu státu za určitých podmínek zveřejnit. Žádný stát si totiž nepřeje, aby byl 

veřejně označen za porušitele lidskoprávních norem a uveden jako příklad nežádoucího 

chování. Další výhodu můžeme spatřovat v tom, že zprávy států a na ně navazující 

závěry kontrolního orgánu (Concluding Observations) neustále osvětlují rámec 

pravidel, který byl dán v textu původního dokumentu, a ten se tak může volně vyvíjet 

bez nutnosti jeho pozměňování. Jako nevýhodu tohoto systému lze uvést absenci 

sankce.44   

I přes tento fakt je systém zpravodajství v rámci kontroly ochrany lidských práv 

i v současné době velmi platný a jedná se o nejpoužívanější metodu dohlížení nad 

plněním závazků smluvních stran lidskoprávních úmluv. Je typický především pro 

kontrolní orgány fungující na základě lidskoprávních úmluv přijatých na půdě OSN.45 

V regionálním systému evropském jej nevyužívá EÚLP, ale zprávy jsou vyžadovány 

v rámci kontrolního mechanismu Evropské sociální charty.46 Naproti tomu africký 

kontrolní mechanismus je dokonce na systému podávání zpráv založen a jedná se 

o hlavní metodu kontroly dodržování lidských práv na základě Africké charty.47  

 

1.4.2 Mezistátní stížnosti  

 

Procedura probíhající na základě mezistátních stížností (Inter-States Complaints) 

představuje další metodu kontroly ochrany lidských práv. I když mezistátní stížnosti 

představují jen relativně úzký rámec jako prostředek provádění a realizování lidských 

práv, možnost jejich podání v lidskoprávních dokumentech zůstává.48  

Jejich fungování spočívá v oprávnění států podat k mezinárodnímu kontrolnímu 

orgánu stížnost, jestliže se oprávněně domnívají, že jiný stát porušuje ustanovení 

                                                 
43 Viz. Např. čl. 21 Evropské sociální charty a čl. 9 Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové 

diskriminace.  
44 SMITH, Rhona K., op. cit. sub 8, s. 146. 
45 Viz. Úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace, Úmluva o odstranění všech forem 

diskriminace žen, Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo 

trestání.  
46 Čl. 21 Evropské sociální charty.  
47 Čl. 62 Africké charty práv člověka a národů.  
48 SMITH, Rhona K., op. cit. sub 8, s. 147.  
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příslušné lidskoprávní úmluvy.49 Spíše než iniciovat přímou konfrontaci by se státy 

nejdříve měly pokusit o smírné řešení sporu. Za tímto účelem může mezinárodní 

kontrolní orgán poskytnout neutrální půdu pro diplomatické vyjednávání či ustavit 

ad hoc mezinárodní smírčí komisi s tím, že udržování míru a mezinárodní bezpečnosti 

je prvořadým hlediskem. Mezistátních stížností není zpravidla tak velký počet, a to 

především z praktických, diplomatických důvodů. Státy nejeví ochotu zahrnout sebe 

samotné do mezistátního sporu, jak dokazují zkušenosti z praxe, a úspěšnost vykazují 

především nesporná řešení sporů. Velmi málo mezistátních stížností zaznamenal 

i systém Rady Evropy. Ne vždy se však státy mezinárodním stížnostem vyhýbají (např. 

Irsko v. Velká Británie).50   

 

1.4.3 Individuální stížnosti  

 

Individuální stížnosti představují třetí mechanismus používaný v některých 

úmluvách jako prostředek kontroly ochrany lidských práv.  

V nauce se hovoří o různých formách mechanismů založených na podání 

jednotlivce k mezinárodnímu kontrolnímu orgánu. I když mezi odborníky v oblasti 

mezinárodního práva nepanuje úplná shoda v terminologickém označení,51 můžeme 

rozlišovat: oznámení (upozornění) na situace rozsáhlého a dlouhotrvajícího porušování 

lidských práv většího okruhu lidí; petice, na základě nichž probíhá řízení, které však 

nemá kontradiktorní povahu a jeho výsledkem jsou právně nezávazná zjištění 

a doporučení; a dále stížnosti, které mohou vést i ke spornému řízení a právně 

závaznému rozhodnutí ve věci.52 V této práci jsou za stížnosti považovány i individuální 

podání k mimosoudním mezinárodním smluvním orgánům (např. k Výboru pro lidská 

práva nebo k Výboru pro odstranění diskriminace žen).  

Možnost jednotlivce podat individuální stížnost nebyla zpravidla dána 

v samotném korpusu úmluvy již od počátku její účinnosti.53 V současné době je ale 

v oblasti ochrany lidských práv tendence k zavádění pravomoci kontrolních orgánů 

                                                 
49 Např. čl. 47 Africké charty práv člověka a národů.   
50 SMITH, Rhona K., op. cit. sub 8, s. 147.  
51 F. Sudre za „stížnosti“ považuje pouze stížnosti podávané v rámci regionálního smluvního mechanismu 

EÚLP a Americké úmluvy, neboť vedou k soudnímu rozhodnutí, viz ŠTURMA, P., op. cit. sub 5, str. 2.  
52 ŠTURMA, P., op. cit. sub 5, str. 2.  
53 Výjimku tvoří např. Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení 

nebo trestání z roku 1984, která možnost řízení o individuální stížnosti zakotvuje přímo ve svých 

ustanoveních jako fakultativní proceduru.   
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přijímat individuální stížnosti, a to pomocí dodatkových protokolů.54 Samotné 

ustanovení příslušného dokumentu pak stanovuje podmínky, které musí být pro podání 

takovéto stížnosti splněny. Navzdory tomuto trendu představuje vyšetřování zpráv států 

stále hlavní činnost kontrolních orgánů.  

První smluvní kontrolní systém s pravomocí přijímat individuální stížnosti byl 

Výbor pro odstranění rasové diskriminace.55 Kontrolní instituce, před kterými se na 

základě individuální stížnosti koná kontradiktorní soudní řízení, jsou Evropský soud pro 

lidská práva, Inter-americký soud pro lidská práva a Africký soud pro práva člověka 

a národů. Jejich účelem je zjištění faktů a vydání závazného a konečného rozhodnutí ve 

sporované věci. Mohou přiznat oběti porušení závazků i finanční kompenzaci, což lze 

považovat jako efektivní impuls pro dodržování lidskoprávních závazků, neboť tato 

sankce nutí státy dávat přednost souladu se svými mezinárodními závazky před 

riskováním jejího uložení.56  

 

1.5 Postavení jednotlivce v mezinárodním právu   

 

Jedno z kritérií, které považuji při komparaci a následném hodnocení 

kontrolních mechanismů z hlediska jejich efektivity za stěžejní, je, zda je jednotlivec 

oprávněn předložit kontrolnímu orgánu stížnost ve věci porušení jemu náležejících práv. 

Vzhledem k tomu, že se budu individuálnímu podání jednotlivce v následujících 

kapitolách věnovat, nastíním nyní teorii subjektů mezinárodního práva.  

Z obecného hlediska je právní subjektivita souhrn práv a povinností, jež právo 

přiznává určité osobě, či sociální jednotce.57 Subjekty práva v určitém právním systému 

nemusí být nezbytně totožné, pokud se týče jejich právní povahy nebo rozsahu jejich 

práv, a lze říci, že jejich povaha závisí na potřebách společenství.58 Za subjekty 

mezinárodního práva s plnou subjektivitou jsou beze sporu považovány suverénní státy. 

Za subjekty s částečnou mezinárodněprávní subjektivitou můžeme považovat například 

                                                 
54 Např. Opční protokol k Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen, který byl otevřen 

k podpisu v roce 1999.  
55 Čl. 14 Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace.   
56 SMITH, Rhona K., op. cit. sub 8, s. 148.  
57 ČEPELKA, Č., ŠTURMA, P., op. cit. sub 6, s. 48.  
58 Reparation for Injuries, Advisory Opinion, ICJ Reports, 1949, s. 174.  
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mezinárodní organizace. Vedle těchto subjektů, se v moderním mezinárodním právu 

stále častěji objevuje jako subjekt i jednotlivec.59  

  Shodně Šturma i Malenovský mluví o konceptu subjektivity jednotlivce 

v oblasti mezinárodněprávní ochrany lidských práv jako o marginální subjektivitě. 

S tím, že se navíc jedná o subjektivitu odvozenou, neboť vyplývá z vůle států. Dále je 

tato subjektivita omezená, neboť okruh práv je dán smlouvou a to pouze v rámci států, 

které danou smlouvu ratifikovaly.60 

Specifičnost mezinárodního (a zvláště pak evropského) smluvního práva na 

ochranu lidských práv spočívá především v možnosti jednotlivce domáhat se ochrany 

přímo, nikoli pouze prostřednictvím institutů občanství nebo diplomatické ochrany. 

V případě, kdy je jednotlivci přiznána určitá způsobilost k mezinárodněprávním 

úkonům, lze jej považovat za subjekt mezinárodního práva, nikoli za pouhého adresáta 

práv.61  

Za takových okolností je jednotlivci přiznána způsobilost k právním úkonům 

a ten má pak právo obracet se za účelem ochrany svých práv na mezinárodní judiciální 

i kvazijuduciální instituce. Jako příklad podtrhující speciální povahu mezinárodněprávní 

subjektivity jednotlivce, která je založena pouze některými nejpropracovanějšími 

smlouvami, lze uvést  systém EÚLP, který jednotlivce za „pouhého“ adresáta práv či 

výhod nepovažuje, když Úmluva sama přiznává jednotlivci mezinárodní procesní 

způsobilost.62 Vedle způsobilosti k právům právo upravuje ještě způsobilost 

k mezinárodněprávním úkonům – procedural capacity. V režimu EÚLP je tak 

jednotlivec „plnoprávnou procesní stranou v celém řízení před Soudem“.63  

 

1.6 Individuální podání jednotlivce  

 

Otázka mezinárodněprávní subjektivity jednotlivce je stěžejní z hlediska 

způsobilosti k mezinárodněprávním úkonům. V oblasti mezinárodní ochrany lidských 

práv je tedy za určitých okolností jednotlivec subjektem mezinárodního práva 

                                                 
59 ČEPELKA, Č., ŠTURMA, P., op. cit. sub 6, s. 48.  
60 Ibid, s. 430.  
61 ŠTURMA, P., op. cit. sub 5, s. 1.  
62 ČEPELKA, Č., ŠTURMA, P., op. cit. sub 6, s. 85 a násl.   
63 Ibid, s. 431.  
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a marginální subjektivita se následně projevuje v institutu individuálního podání 

jednotlivce ke kontrolnímu orgánu.  

Možnost individuálního podání jednotlivce však není dána vždy a záleží na 

právní úpravě konkrétního smluvního mechanismu. Ten, i když individuální přístup 

jednotlivce umožňuje, může tento přístup dále podmínit fakultativním prohlášením státu 

o uznání kompetence kontrolního orgánu. Za nejvýznamnější milník v této oblasti 

můžeme považovat Protokoly č. 9 a č. 11 k EÚLP, neboť na základě nich je umožněn 

jednotlivci přímý a nepodmíněný přístup ke spornému řízení před Evropským soudem 

pro lidská práva.64  

Možnost individuálního podání jednotlivce zvyšuje efektivitu daného 

kontrolního mechanismu a jeho úpravou u konkrétních úmluv se budu zabývat 

v následujících kapitolách této práce.  

 

1.7 Efektivita kontrolních mechanismů  

 

Vzhledem k tomu, že porovnávané kontrolní mechanismy budu hodnotit 

především z hlediska jejich efektivity, pojednám nyní o pojmu efektivity z teoretického 

hlediska a uvedu kritéria a faktory, které pro mě budou stěžejní při hodnocení 

dosahovaných efektů existujících kontrolních mechanismů. 

Obecně se o efektivitě práva hovoří především ve smyslu míry efektivnosti jeho 

působení ve společnosti. Efektivnost pak představuje komplexní pojem obsahující 

relace cíle a výsledku, cílů a potřeb, výsledků a nákladů. Míra efektivnosti působení 

právních norem ve společnosti je však ovlivňována mnoha dalšími právními 

a sociálními faktory.65  

Za efektivní systém ochrany lidských práv lze považovat systém, který 

umožňuje účinnou garanci zakotvených lidských práv.66 Efektivnost lze v tomto případě 

pojmout jako určitou funkčnost. Skutečně efektivní systém ochrany lidských práv je 

tedy takový, který je funkční, který zaručí, že se garantovaných práv v jednotlivých 

smluvních instrumentech můžeme skutečně domoci. Kvalitní a fungující kontrolní 

                                                 
64 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod.  
65 GERLOCH, A. Teorie práva. 4. upravené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, 343 s. 978-80-7380-023-9. 

s. 304.   
66 SUDRE, F., op. cit. sub 18, s. 14.  
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mechanismy jsou předpokladem pro celkovou efektivitu mezinárodní úpravy ochrany 

lidských práv.  

Při hodnocení efektivity jednotlivých smluvních systémů budu zkoumat 

existenci kontrolního mechanismu vůbec, okolnosti jeho vzniku a principy jeho 

fungování. Co se týká samotného kontrolního orgánu, zaměřím se především na jeho 

druh, složení, včetně způsobu jeho ustavení, a v neposlední řadě na jeho kompetence. 

Dále při posuzování efektivity považuji za stěžejní, zda má kontrolní orgán pravomoc 

posuzovat individuální stížnosti jednotlivců a jaká je povaha výstupu kontrolního 

orgánu, včetně jeho následné realizace ve vnitrostátním prostředí. V neposlední řadě 

uvedu některá statistická data, která ukazují, kolik států je smluvní stranou příslušné 

úmluvy či dodatkového protokolu, a zda je příslušný kontrolní mechanismus fakticky 

využíván.     
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2. Komparace kontrolních mechanismů v rámci 

univerzálního systému ochrany lidských práv  
  

Tato část diplomové práce pojednává o komparaci kontrolních mechanismů 

navazujících na stěžejní úmluvy přijaté na univerzální úrovni, tedy na půdě OSN, 

včetně stručného exkurzu jejich geneze. Ten je pro Pakty lidských práv, vzhledem 

k jejich důležitosti a povaze, začleněn do následující subkapitoly. Vznik a vývoj 

ostatních univerzálních kontrolních mechanismů je pak obsažen v příslušných 

podkapitolách. Nebude opomenuta ani odpověď na otázku, zda daný lidskoprávní 

dokument disponoval s kontrolním mechanismem již od počátku svého vzniku.   

Jelikož účelem této práce je porovnání kontrolních mechanismů, kterými 

úmluvy disponují, je vynechán jejich hmotněprávní obsah a v práci se soustředím 

výlučně na procesně právní úpravu kontroly závazků v nich obsažených.  

 

2.1 Geneze univerzálních kontrolních mechanismů  

 

Mezinárodněprávní ochrana lidských práv je bezpochyby jeden 

z nejvýznamnějších a nejdůležitějších příspěvků mezinárodního práva za posledních 

šedesát let.67 Mezinárodní právo se totiž neustále rozvíjí, a to jak kvantitativně, tak 

kvalitativně. Z hlediska kvantitativního se jedná o nárůst smluvních instrumentů, který 

díky své předmětové diferenciaci vedl k vzniku nových samostatných odvětví, a tím je 

i ochrana lidských práv.68 Kvalitativně se mění především v tom smyslu, že se 

zefektivňuje i jejich ochrana. Není zde již kladen důraz na institut diplomatické 

ochrany, ve své době jediný způsob ochrany vztahující se na cizince, ale státy dávají 

přednost smluvnímu zakotvení, které navíc chrání práva všech osob podléhajících jejich 

jurisdikci. Jak bylo řečeno v rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora ve věci 

Ahmadou Sadio Diallo „ochrana diplomatické ochrany vybledla“.69 

                                                 
67 ABASS, A., op. cit. sub 9, s. 723.  
68 Šturma, P. Odpovědnost států a problém diferenciace či integrace mezinárodního práva v oblasti 

lidských práv a ochrany investic. In Mezinárodní ochrana lidských práv: regionální a tematická 

diferenciace. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2011, 176 s. 978-80-87146-54-5, s. 

136.   
69  Ahmadou Sadio Diallo (Rebublic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Preliminary 

Objections, Rozsudek ze dne 24. května 2007, para. 90.  
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Samotnému vzniku lidskoprávních pravidel a na ně navazujících kontrolních 

mechanismů však musela předcházet na mezinárodní půdě jistá společensko-politická 

situace, která byla založena především na zákazu uchylování se k síle a na principu 

mezinárodněprávní ochrany života člověka a jeho integrity, jakož i lidské důstojnosti.70  

Otázku geneze začínám rokem 1945, neboť se jedná o významný mezník 

v dějinách (nejen) mezinárodního práva. Po skončení druhé světové války vznikla řada 

právních instrumentů pro posílení celkové mezinárodní spolupráce ve snaze zabránit 

opakování právě skončených válečných hrůz. V rámci této spolupráce byly přijaty 

významné dokumenty i v oblasti ochrany lidských práv a základních svobod.  

Klademe-li si otázku, zda první úmluvy již od samého počátku počítaly se svou 

primární rolí ochrany lidských práv, a zda počítaly i s vytvořením kontrolního systému, 

naše následná odpověď s odkazem na jednotlivé dokumenty musí být negativní.   

Společná vlastnost vůbec prvních dokumentů přijatých k ochraně lidských práv 

na univerzální úrovni je, že tyto postrádaly na jedné straně jak právní závaznost, tak 

jakýkoliv kontrolní mechanismus k dodržování v nich obsažených pravidel chování. 

Právě tvrzené můžeme demonstrovat na Všeobecné deklaraci lidských práv (Universal 

Declaration of Human Rights), která byla přijata 10. 12. 1948 Valným shromážděním 

OSN v Paříži jako první dokument na univerzální úrovni obsahující základní lidská 

práva. I když je právně nezávazná, jedná se o zásadní milník v dějinách lidských práv.71  

Na rozdíl od Všeobecné deklarace lidských práv, které chyběla právní závaznost 

i implementační mechanismus ke kontrole dodržování pravidel v ní obsažených, 

smluvní forma, která se začala uplatňovat v dalších letech, vykazovala právní závaznost 

a její součástí byly i kontrolní mechanismy.   

 

2.1.1 Geneze Paktů lidských práv  

 

Mezníkem v historii kodifikace ochrany lidských práv lze považovat rok 1966, 

neboť dne 16. 12. 1966 byly přijaty Pakty lidských práv, tj. Mezinárodní pakt 

o občanských a politických právech (Pakt II) a Mezinárodní pakt o hospodářských, 

sociálních a kulturních právech (Pakt I). Tím byl založen smluvní systém ochrany 

lidských práv na univerzální úrovni. Co se týká právní kvalifikace obou Paktů, jedná se 

                                                 
70 ČEPELKA, Č., ŠTURMA, P., op. cit. sub 6, s. 398.  
71 United Nations Human Rights – Universal Declaration of Human Rights. [online]. [cit 9. 4. 2015]. 

Dostupné z URL: < http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Introduction.aspx>.  
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o právně závazné smlouvy, které již od počátku obsahovaly i implementační 

mechanismus, který se ale u obou úmluv kvalitativně lišil. Nicméně, přijetí 

implementačního mechanismu k Paktu II však s sebou přineslo obtíže, když tehdejší 

socialistické státy zaujaly k dodatkovému protokolu k tomuto Paktu umožňujícímu 

přijímání individuálních stížností odmítavý postoj, a (i přes jeho obsahovou vágnost) 

k němu odmítly přistoupit. Projevil se zde problém rozdílných společenských názorů 

a hodnot s tím, že státy byly odlišného uspořádání a ideologie a nebyly tzv. like-minded. 

K tomuto Opčnímu protokolu přistoupily státy bývalého sovětského bloku až 

v postkomunistickém období. 72  

Rozdíly mezi oběma Pakty vyústily v rozpor již při jejich přijímání. Nepanovala 

totiž shoda v tom, zda mají být všechna práva inkorporována pouze do jednoho 

dokumentu či mají být přijaty dokumenty dva. Jejich přijetí v podobě dvou dokumentů 

nutně reflektuje fakt, že na půdě OSN ve druhé polovině šedesátých let tehdejší členské 

státy byly na jiné sociálněpolitické úrovni. Hlavním důvodem pro přijetí dvou smluv 

byla argumentace založená na odlišné povaze v nich obsažených právech a jim 

odpovídajícím závazkům. Vzhledem ke skutečnosti, že v Paktu I formulace závazků pro 

smluvní stát zní na dosažení výsledku a v Paktu II na konání, by nebylo z praktického 

hlediska vhodné přijmout pouze jeden dokument. Argumentace těch, co zastávali 

opačný názor, spočívala v tvrzení, že takovýmto způsobem nelze mezi lidskými právy 

diferenciovat.73   

Jako příklad lze uvést čl. 13 Paktu I, který stanovuje státu povinnost zpřístupnit 

vzdělání pro každého. Ale následná indikace vhodného prostředku k dosažení 

stanoveného výsledku inkorporovaná do článků paktu neukládá státům povinnost 

konkrétního chování.74 Brownlie dokonce tyto závazky obsažené v Paktu I označuje za 

výhledové – programmatic and promotional,75 a Potočný za pouhé soft law. 

Naproti tomu závazky v Paktu II zní na konání a jsou ve smluvních státech 

bezprostředně vykonatelné. Tak čl. 7 Paktu II stanovuje, že „nikdo nesmí být mučen 

nebo podrobován krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu“.76 

                                                 
72 ČEPELKA, Č., ŠTURMA, P., op. cit. sub 6, s. 414.  
73 Ibid, s. 407 a násl.  
74 ŠTURMA, P., op. cit. sub 5, s. 14.  
75 ČEPELKA, Č., ŠTURMA, P., op. cit. sub 6, s. 407.   
76 Čl. 7 Paktu II.  



22 

 

Zákaz mučení je tak stanoven bez dalšího a státy se musí chovat tak, aby pod jejich 

jurisdikcí nebyla žádná osoba vystavena mučení.  

Rozdělení práv a z nich plynoucích závazků do dvou dokumentů lze považovat 

za prospěšné především ze dvou důvodů. Ten první je, že většinu závazků plynoucích 

z Paktu I strany realizují podle svých materiálních možností, kdežto závazky plynoucí 

z Paktu II jsou bezprostředně vykonatelné a jejich plnění není závislé na politicko-

ekonomické situaci daného státu.77 Ten druhý je, že rozdílné povahy závazků v obou 

Paktech se nutně musí odrážet jak v samotné koncepci fungování kontrolních 

mechanismů, tak i v jejich kontrolní činnosti. Pro kontrolu dodržování závazků je více 

než účelné, že práva byla podle své povahy rozdělena do dvou dokumentů.  

  

2.2 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech  

 

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (International Covenant 

on Civil and Political Rights) (Pakt II) je závazná mezinárodní úmluva, přijatá v rámci 

OSN dne 16. 12. 1966, vstoupila v platnost 23. 3. 1976, která signatářské státy zavazuje 

k určitému chování a od počátku svého vzniku obsahuje i organizační opatření v případě 

porušení jejích ustanovení. Spolu s ní byl přijat i Opční protokol, který je zásadní 

z hlediska fungování kontrolního mechanismu, neboť umožňuje podání individuálních 

stížností jednotlivců.78 

 

2.2.1 Výbor pro lidská práva  

 

Pakt II zakotvuje kontrolní mechanismus přímo ve své části IV. Kontrolní orgán 

představuje Výbor pro lidská práva (Human Rights Committee) (VLP), zřízený na 

základě čl. 28 Paktu II. VLP je nezávislý smluvní orgán složený z osmnácti expertů, 

státních příslušníků smluvních stran Paktu II, avšak zvolených a působících jako 

soukromé osoby.79  

Komentář k Paktu II výslovně zdůrazňuje, že VLP není orgánem OSN, ale 

relativně autonomní smluvní orgán – Treaty-based Organ – který byl vytvořen 

                                                 
77 ČEPEKLA, Č., ŠTURMA P., op. cit. sub 6, s. 407.  
78 POTOČNÝ, M., ONDŘEJ, J., op. cit. sub 3, s. 101.  
79 Čl. 28 Paktu II.  
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smluvními stranami Paktu II. Nejedná se o orgán ad hoc, ale o permanentně působící 

orgán, i když se fakticky schází jenom v zasedacím období. Je to expertní orgán 

a členové – Experts – jsou nezávislí jednak na OSN i na samotných státech.80   

Co se týká požadované kvalifikace jeho členů, nepanoval při přijímání Paktu II 

jednotný názor. Jedni považovali znalosti v oboru práva a právní praxi 

za nepostradatelnou, neboť úkolem VLP je zabývat se porušením práv a urovnávat 

spory. Naproti tomu jiní argumentovali tím, že právě proto, že se nebude jednat 

o jakousi podobu soudců – Judicial Organ, nýbrž výbor expertů – Committee of 

Experts, není právní vzdělání či praxe v oboru stěžejní.81 Nakonec dle dikce čl. 28 odst. 

2 Paktu II je kvalifikační požadavek vyjádřen tak, že se musí jednat o osoby vysokého 

morálního charakteru a uznávaných schopností v oblasti lidských práv s tím, že bude 

užitečná účast některých osob majících právní zkušenosti.82  

 

2.2.2 Kontrola na základě zpráv států   

 

První kontrolní procedura – obligatorní – spočívá v posuzování zpráv států. Dle 

čl. 40 Paktu II se smluvní státy zavazují, že budou podávat generálnímu tajemníkovi 

OSN zprávy o opatřeních, která přijaly k uvedení práv obsažených v Paktu v život 

a o pokroku, jehož bylo dosaženo. A to jednak do jednoho roku ode dne, kdy se staly 

účastníky Paktu, a poté, kdykoli si to Výbor vyžádá. Generální tajemník zprávy 

postupuje Výboru k posouzení. Ve zprávách státy poukazují na skutečnosti a obtíže, 

které vznikají při provádění Paktu II.83  

Co se týká výstupu VLP na základě kontrolní procedury podle čl. 40 Paktu II, je 

v pravomoci Výboru po prostudování předložených zpráv pouze podat zprávu a obecné 

připomínky – General Comments – smluvním stranám Paktu II. Z hlediska efektivity 

ochrany lidských práv lze konstatovat, jelikož se jedná o právně nezávazná stanoviska, 

že jejich existence může předejít „pouze“ případnému porušení práva pro futuro, a že 

tyto výstupy ve svém důsledku nelze jednoznačně označit jako efektivní. Nicméně 

procedura zpráv je v oblasti lidských práv stále důležitá z důvodu monitoringu celkové 

                                                 
80 NOWAK, M. U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR commentary. 2. upr. vyd. Německo: 

N.P. Engel, 2005. 3883571342, s. 668.  
81 Ibid, s. 669 a násl.  
82 Čl. 28 odst. 2 Paktu II.   
83 Čl. 40 Paktu II.  
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situace v daném státě a z důvodu možnosti případné pomoci státu ve vnitrostátní 

implementaci závazků ze strany Výboru.  

 

2.2.3 Kontrola na základě mezistátních stížností  

 

Čl. 41 a 42 Paktu II upravují fakultativní kontrolní proceduru na základě 

mezistátních stížností. Kterýkoli stát, který je stranou Paktu, může podat oznámení, že 

určitý jiný stát – rovněž strana Paktu, neplní závazky, které pro něj vyplývají. Toto je 

ovšem k uplatnění za předpokladu, že oba státy, jak stát stěžující, tak i stát, proti němuž 

stížnost směřuje, učinily prohlášení o přijetí této fakultativní procedury VLP.84  

Dotčený stát je povinen do tří měsíců od obdržení oznámení poskytnout státu, 

který oznámení předložil, vysvětlení včetně informace, jaká byla provedena ve věci 

opatření. Jestliže věc není urovnána ke spokojenosti států, mají právo předložit věc 

Výboru, který je za účelem přátelského urovnání sporu oprávněn poskytnout státům své 

dobré služby,85 popřípadě je oprávněn jmenovat ad hoc smírčí komisi.86   

 

2.2.4 Kontrola na základě individuálních stížností  

 

Co se týká procedury individuálních stížností, v tomto směru byl ke zvýšení 

efektivity kontroly učiněn významný krok přijetím Opčního protokolu k Paktu II 

(Protokol II). Protokol II byl přijat spolu s Pakty v roce 1966 a dle dikce čl. 1 „Stát, 

který je smluvní stranou Paktu, který se stane smluvní stranou tohoto Protokolu, uznává 

příslušnost Výboru dostávat a posuzovat oznámení od jednotlivců podléhajících jeho 

jurisdikci…“.87  

Tato procedura je fakultativní a je plně vázaná na přistoupení k Opčnímu 

protokolu s tím, že individuální stížnost může podat pouze jednotlivec, který podléhá 

jurisdikci státu, který je smluvní stranou Protokolu. VLP v žádném případě nepřijme 

podání, které se týká státu, který není smluvní stranou Protokolu II. Jinými slovy, 

oznámení lze podat pouze na stát, který je současně smluvní stranou Paktu i jeho 

Protokolu.  

                                                 
84 ŠTURMA, P., op. cit. sub 5, s. 9.  
85 Čl. 41 Paktu II.  
86 Čl. 42 Paktu II.  
87 Čl. 1 Protokolu II.   
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Pro podání individuálního oznámení Protokol II stanovuje určité podmínky. Dle 

čl. 2 musí být vyčerpány všechny dostupné vnitrostátní opravné prostředky.88 Jistou 

výjimku mezi kontrolními mechanismy tvoří Protokol II v tom smyslu, že ve výčtu 

podmínek přijatelnosti oznámení není stanoven žádný časový limit, čímž je dán širší 

časový prostor pro přezkum tvrzených porušení. Individuální stížnost může podat 

jednotlivec či skupina jednotlivců, ale Protokol II nepřipouští stížnost podanou různými 

sdruženími či nevládními organizacemi.  

Jedním ze způsobů, jak se vyhnout problémům, které vznikají při konkurující 

jurisdikci mezinárodních kontrolních orgánů (vzhledem k jejich pluralitě), je 

respektování zásady lis pendes. Tato zásada je zakotvena v čl. 5 Protokolu II. Právě 

citované ustanovení má zabránit paralelnímu projednávání téže věci podle jiné 

procedury mezinárodního šetření nebo řešení sporů.89  

Kontrolní procedura dále probíhá tak, že VLP postoupí oznámení dotčenému 

státu a ten je povinen se ve lhůtě šesti měsíců k tomuto podání vyjádřit. Následně VLP 

zkoumá oznámení i vyjádření států v neveřejném zasedání.90  

VLP na základě podaného oznámení a následného vyjádření státu - porušitele 

vydá akt, jenž má formu „názoru“ či „konstatování“ (Constatations), že k porušení práv 

došlo. Postupem doby konstatování VLP začalo obsahovat i povinnost státu předejít 

porušení ustanovení Paktu II, jak ve vztahu ke konkrétnímu případu, tak i obecně. 

Postupem času VLP posílil svojí pozici v tom smyslu, že jeho výstupy začaly být 

„morálně“ závazné, i když ne formálně závazné jako matter of law.91 Tento výstup však 

i přes tuto skutečnost nelze považovat za právně relevantní závazný rozsudek. Následná 

realizace vydaného Constatation, je upravena tak, že VLP požaduje, aby mu byla státem 

podána informace, jaká nápravná opatření byla v jeho světle přijata.92   

 

 

 

                                                 
88 Čl. 2 Protokolu II.    
89 Čl. 5 Protokolu II.  
90 Čl. 4 a 5 Protokolu II.  
91 ČEPELKA Č., ŠTURMA, P., op. cit. sub 6, s. 415.  
92 ŠTURMA, P., op. cit. sub 5, s. 12 a násl.   
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2.3 Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních 

právech  

 

Druhý srovnávaný kontrolní mechanismus je součástí Mezinárodního paktu 

o hospodářských, sociálních a kulturních právech (International Covenant on Civil and 

Political Rights) (Pakt I), který byl přijat spolu s Patem II, v rámci OSN dne 16. 12. 

1966. Oproti Paktu II se vyznačuje určitými specifiky, která spočívají v povaze 

garantovaných práv. Každý signatářský stát realizuje stanovené závazky v závislosti na 

svých materiálních možnostech, jakož i na tradici a politické struktuře v tom kterém 

státě.93  

V Paktu I v době jeho přijetí nebyl koncipován kontrolní mechanismus v pravém 

slova smyslu tak, jak tomu bylo v případě Paktu II. Část IV. Paktu I nekonstituuje 

kontrolní orgán, ale ustanovení pouze zavazují státy k předkládání zpráv o přijatých 

opatřeních a o pokroku dosaženém při dodržování práv uznaných v tomto Paktu. Tyto 

zprávy byly předkládány generálnímu tajemníkovi OSN a ten je posléze postupoval 

Hospodářské a sociální radě.94  

 

2.3.1 Výbor pro hospodářská, sociální a kulturní práva  

 

Právě zmíněná praxe přestala fungovat v roce 1987, kdy se poprvé sešel Výbor 

pro hospodářská, sociální a kulturní práva (Committee on Economic, Social and 

Cultural Rights) (VHSKP). VHSKP lze považovat za nový kontrolní orgán, který 

monitoruje plnění závazků z Paktu I. VHSKP byl založen rozhodnutím Hospodářské 

a sociální rady ze dne 28. 5. 1985. Výbor je složen z osmnácti expertů, kteří nejsou, na 

rozdíl od VLP, voleni smluvními stranami Paktu, ale jsou voleni všemi členy 

Hospodářské a sociální rady.95   

 

2.3.2 Kontrola na základě zpráv států  

 

Co se týká povahy kontroly dodržování závazků z Paktu I, již v době jeho přijetí 

se nedalo rozumně očekávat, že státy budou všechna vyhlášená práva bezprostředně 

                                                 
93 POTOČNÝ, M., ONDŘEJ, J., op. cit. sub 3, s. 101 a násl.   
94 Čl. 16 odst. 1 Paktu I.  
95 United Nations Human Rights – Committee on economic, social and cultural rights. [online]. [cit. 9. 4. 

2015]. Dostupné z URL: <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CESCR/Pages/CESCRIntro.aspx>.  
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realizovat. Není tomu výlučně z toho důvodu, že by státy snad byly neochotny učinit 

odpovídající legislativní opatření, ale plnění závazků se v té době odvíjelo především 

z jejich sociopolitické a ekonomické situace. Tomu taky odpovídá koncepce a právní 

úprava kontroly dodržování závazků z tohoto Paktu.  

Kontrola plnění závazků vyplývajících z Paktu I má především informativní 

povahu a povinnost smluvních stran spočívá v předkládání zpráv o opatřeních 

a pokroku, kterých dosáhly při zajišťování práv uznaných v Paktu I.96 

 

2.3.3 Kontrolní mechanismus na základě Opčního protokolu   

 

Před přijetím Opčního protokolu k Paktu I (Protokol I), který byl přijat Valným 

shromážděním OSN dne 10. 12. 2008 a byl otevřen k podpisu v září 2009, nebyla žádná 

cesta, kterou by se smluvní stát mohl domáhat kontroly plnění závazků ze strany jiného 

smluvního státu, v pravomoci VHSKP nebylo ani přijímat individuální podání od 

jednotlivců. Opční protokol významně kompetence VHSKP rozšiřuje. Zavádí 

obligatorní proceduru individuálních stížností, fakultativní mechanismus, který spočívá 

v možnosti mezistátních sdělení a fakultativní vyšetřovací proceduru. Vzhledem 

k tomu, že poslední dva zmíněné mechanismy jsou fakultativní, je nezbytné, aby stát 

stěžující i stát dotčený učinily jednostranné prohlášení o uznání příslušnosti VHSKP.97 

Naproti tomu možnost individuálních stížností je dána již samotnou ratifikací 

Protokolu I.  

Úprava kontrolní procedury na základě individuálních stížností je obsažena 

v čl. 1 až 9 Protokolu I. Mezi podmínky přijatelnosti individuální stížnosti patří 

vyčerpání všech vnitrostátních opravných prostředků a její podání do jednoho roku od 

jejich vyčerpání.98 Je zde tak rozdíl od právní úpravy podávání individuálních stížností 

k VLP, kde není lhůta pro podání stížnosti stanovena, a EÚLP, která stanovuje lhůtu pro 

podání stížnosti v délce šesti měsíců od okamžiku porušení, resp. od vyčerpání 

opravných prostředků. Další podmínka přijatelnosti stanovuje, že se musí jednat 

o skutečnosti, které nastaly po vstupu Protokolu I v platnost. Z hlediska interakce 

mezinárodních kontrolních orgánů Protokol I zakotvuje v podmínkách přijatelnosti 

zásadu res iudicata, dle které se nesmí jednat o věc VHSKP již rozhodnutou a dále 

                                                 
96 Čl. 16 odst. 1 Paktu I.  
97 Čl. 10 Opčního protokolu k Paktu I.   
98 Čl. 3 Protokolu I.  
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zásadu lis pendes, tedy, že nesmí být tatáž věc projednávána podle jiné mezinárodní 

procedury.99  

Proces na základě individuálních stížností probíhá následovně. Primárně má 

VHSKP tendenci poskytnout stranám své dobré služby s cílem vyřešit věc smírem. 

Proto důvěrně stížnost postoupí dotčenému státu a ve lhůtě šesti měsíců očekává jeho 

vyjádření a objasnění této stížnosti, aby mohlo posléze dojít k uzavření smírného 

řešení.100 Sekundárně, v případě nemožnosti smíru dosáhnout, zkoumá VHSKP věc na 

uzavřeném zasedání.101     

Výstup VHSKP v rámci procedury na základě individuálních stížností spočívá 

v předání svých názorů a případných doporučení příslušným stranám sporu. Je zde 

stanovena povinnost zpětné vazby spočívající v pozitivním chování státu ve lhůtě šesti 

měsíců předložit Výboru zprávu o opatřeních, která byla přijata na základě doporučení 

Výboru.  

Čl. 10 Protokolu I upravuje proceduru probíhající na základě mezistátních 

sdělení (Inter-State Communications). Postup VHSKP je analogický k postupu 

u individuálních stížností.  VHSKP se v první fázi pokusí o urovnání věci dosažením 

smíru, není-li to možné, vypracuje zprávu.102  

Čl. 11 Protokolu I zavedl i vyšetřovací proceduru – Inquiry Procedure. Jedná se 

o fakultativní kontrolní mechanismus uvedený v činnost na základě zjištění VHSKP, že 

smluvní strana vážným a systematickým způsobem porušuje závazky stanovené 

v Paktu I. VHSKP je oprávněn za účelem vyšetření stavu věci navštívit i území dotčené 

smluvní strany a smluvní strana je povinna poskytnout součinnost a spolupráci.103    

 

2.4 Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či 

ponižujícímu zacházení nebo trestání   

 

Vedle úpravy, která je obsažena v obecných dokumentech mezinárodní ochrany 

lidských práv, byly uzavřeny na univerzální úrovni úmluvy, které se zabývají pouze 

určitým typem porušení lidských práv a pouze právy určitých kategorií osob, které 

                                                 
99 Čl. 3 Protokolu I.  
100 Čl. 7 Protokolu I.   
101 Čl. 8 Protokolu I.  
102 Čl. 10 Protokolu I.  
103 Čl. 11 Protokolu I.   
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vyžadují zvláštní ochrany. Je to proto, že tyto osoby jsou z jakéhokoliv důvodu ve 

slabším postavení a tím jsou i zranitelnější.  

Jako jeden z hlavních cílů OSN jen několik málo let po jejím založení bylo 

stanoveno úplné vyhlazení praktik mučení na celém světě. Za účelem adekvátní ochrany 

všech lidí proti mučení a jinému nelidskému či ponižujícímu zacházení byly v rámci 

OSN přijaty normy, které byly vtěleny do univerzálních lidskoprávních dokumentů. 

Završením tohoto boje proti praktikám mučení bylo přijetí sektorové úmluvy.104 

Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo 

trestání (Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment 

or Punishment) (CoAT) byla přijata a otevřena k podpisu dne 10. prosince 1984 

a vstoupila v platnost 26. června 1987. Ihned byla ratifikována dvaceti státy.105 

Ke dni 30. 3. 2015 ji ratifikovalo 157 států.106  

Úmluva již od počátku svého vzniku obsahuje vlastní implementační 

mechanismus ke kontrole dodržování závazků. Dle čl. 17 odst. 1 CoAT bude jako 

kontrolní orgán zřízen Výbor proti mučení – Committee against Torture.107  

 

2.4.1 Výbor proti mučení  

 

Výbor proti mučení (CAT, Výbor) představuje kontrolní orgán, který dohlíží na 

plnění závazků, které státy přijaly ratifikací CoAT. Výbor je tvořen deseti členy, 

odborníky – Experts – vysokých morálních kvalit s uznávanými schopnostmi v oblasti 

lidských práv. Členové jsou voleni státy, které jsou smluvní stranou CoAT. Při této 

volbě se přihlíží k zeměpisnému zastoupení a k užitečnosti účasti některých osob 

majících právnické zkušenosti. Členové působí jako soukromé osoby a jsou voleni na 

dobu čtyř let.108 Výbor se schází dvakrát ročně v Ženevě.109  

 

                                                 
104 OHCHR – Fact Sheet No. 17, The Committee against Torture. [online]. [cit. 9. 4. 2015]. Dostupné z 

URL: <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet17en.pdf>. 
105 UN Audiovisual Library of International Law – The Torture Convention. [online]. [cit. 9. 4. 2015]. 

Dostupné z URL: <http://legal.un.org/avl/ha/catcidtp/catcidtp.html>. 
106 United Nations Human Rights – Status of Ratification – Convention against Torture and Other Cruel, 

Inhuman and Degrading Treatment or Punishment. [online]. [cit. 9. 4. 2015]. Dostupné z URL: 

<http://indicators.ohchr.org/>. Viz příloha č. 7.  
107 Čl. 17 odst. 1 CoAT.  
108 Ibid.   
109 United Nations Human Rights – Committee against Torture. [online]. [cit. 9. 4. 2015]. Dostupné z 

URL: <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CAT/Pages/CATIntro.aspx>. 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet17en.pdf
http://legal.un.org/avl/ha/catcidtp/catcidtp.html
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CAT/Pages/CATIntro.aspx
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2.4.2 Funkce a kompetence Výboru proti mučení  

 

Výbor je oprávněn kontrolovat dodržování CoAT pomocí zpráv států a dvou 

fakultativních procedur, a to posuzováním sdělení států a individuálních stížností. 

Výbor je také oprávněn provádět vyšetřování na území smluvní strany, pokud neučinila 

výhradu k tomuto ustanovení obsaženému v čl. 20 CoAT. 

Obligatorně Výbor posuzuje zprávy smluvních států o opatřeních, která státy 

přijaly ke splnění svých závazků podle Úmluvy. Státy jsou zprávy povinny předkládat 

každé čtyři roky. Nadto si Výbor může vyžádat kdykoli i jakékoli jiné relevantní 

zprávy.110  

První z fakultativních kontrolních procedur Výboru je jeho příslušnost 

k přijímání a posuzování mezistátních stížností, tedy oznámení o tom, že jiný stát neplní 

své závazky, ke kterým se v Úmluvě zavázal. Tato stížnost je podmíněna tím, že 

příslušnost Výboru uznal i stát, jehož domnělé porušení je namítáno.111   

Druhá, pro mě z hlediska efektivity stěžejní, fakultativní procedura rozšiřuje 

pravomoc Výboru o přijímání stížností od jednotlivců. Procedura individuálních 

stížností je upravena v čl. 22 CoAT.112  

Dle čl. 20 Úmluvy může Výbor vyzvat stát ke spolupráci při posouzení 

informace, kterou Výbor obdrží, a která podle jeho názoru obsahuje plně odůvodněné 

údaje, že na území státu dochází k systematickému uplatňování mučení.113 K tomuto 

ustanovení je oprávněn každý stát učinit výhradu a tuto příslušnost Výboru neuznat. 

Výhrada může být kdykoli odvolána.114  

 

2.4.3 Opční protokol ke CoAT 

 

Za účelem zvýšení efektivity kontrolního mechanismu byl v roce 2002 přijat 

Opční protokol k CoAT, který vstoupil v platnost v roce 2006. Cílem tohoto Opčního 

protokolu je zavést systém pravidelných návštěv na místa, kde jsou osoby zbavené 

svobody. Tyto návštěvy mají být vykonávány nezávislými mezinárodními a národními 

                                                 
110 Čl. 19 odst. 1 CoAT.  
111 Čl. 21 CoAT.  
112 Čl. 22 CoAT.  
113 Čl. 20 CoAT.  
114 Čl. 28 CoAT.  
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orgány.115 Tímto byl zaveden dvoupilířový systém, kdy je kontrola prováděna na 

národní úrovni i ze strany mezinárodních orgánů.116  

Pro výkon mezinárodní kontroly byl na základě tohoto Opčního protokolu zřízen 

Podvýbor pro prevenci mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení 

nebo trestání (Subcommittee on Prevention of Torture), jenž je oprávněn provádět 

návštěvy míst, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby zbavené osobní svobody. 

V kompetenci Podvýboru je předložit smluvním stranám doporučení o těchto 

návštěvách.117 Podvýbor má 25 členů, kteří mají odpovídající profesní praxi a jejich 

složení by mělo odrážet rozdílné regiony a právní systémy ve světě.118  

Mezinárodní kontrola ze strany Podvýboru je dále Opčním protokolem doplněna 

druhým pilířem, a tím je kontrola, která probíhá na úrovni vnitrostátní.119 Každá strana 

Opčního protokolu je povinna ustavit nezávislý národní preventivní mechanismus pro 

prevenci mučení.120  

Celé fungování systému na základě Opčního protokolu je pak založeno na 

principu spolupráce, kdy není primárním účelem státy potrestat, nýbrž založit vzájemný 

dialog a spolupráci s cílem zabránit mučení a jinému nelidskému zacházení. Princip 

spolupráce v sobě obsahuje spoustu dalších dílčích aspektů e.g. umožnit Podvýboru 

přístup a poskytnout mu relevantní informace. V případě odmítnutí spolupráce je 

v pravomoci Výboru (na základě informace od Podvýboru) přijmout veřejné 

stanovisko.121  

Smysl Opčního protokolu tedy tkví především v prevenci, předcházení mučení 

a nelidskému zacházení. Jeho cílem je doplnit kompetence Výboru, aby byl ještě více 

nápomocný státům při přijímání nezbytných změn k zabránění mučení či nelidskému 

                                                 
115 Mezinárodní a národní mechanismy proti mučení: International and national mechanisms against 

torture. Editor Harald Christian Scheu, Stanislava Hýbnerová. Praha: Vodnář, 2004, 174 s. 80-85889-60-

9, s. 7.  
116 Mezinárodní a národní mechanismy proti mučení: International and national mechanisms against 

torture, op. cit. sub 115, s. 13.   
117 ŠTURMA, P., op. cit. sub 5, s. 24, 25.  
118 United Nations Human Rights – Optional Protocol to the Convention against Torture. [online]. [cit. 9. 

4. 2015]. Dostupné z URL: <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/OPCATIntro.aspx>. 
119 V České republice tuto funkci plní Veřejný ochránce práv.  
120 Čl. 17 Opčního protokolu k CoAT.  
121 OHCHR – Fact Sheet No. 17, The Committee against Torture, op. cit. sub 104.  

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/OPCATIntro.aspx
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zacházení v dlouhodobém hledisku. Opční protokol k dnešnímu dni ratifikovalo 77 

smluvních stran Úmluvy.122 

2.5 Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen  

 

V preambuli Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948 byla zdůrazněna 

víra v základní lidská práva, v důstojnost a hodnotu lidské osobnosti, a také v rovná 

práva mužů a žen.123 

Ochrana žen byla zakotvena již úmluvami přijatými v padesátých letech, a to 

Úmluvou o politických právech žen, Úmluvou o státním občanství vdaných žen 

a Úmluvou o souhlasu k manželství, nejnižším věku pro uzavření manželství a registraci 

manželství. Ani jedna z právě citovaných úmluv však neobsahovala implementační 

mechanismus.124  

Přijetí právně závaznému obecnému a komplexnímu dokumentu na ochranu práv 

žen předcházela značná odvaha a odhodlání těch, kteří usilovali o zajištění prosazování 

žen. Dělo se tak po mnoho let na více místech po celém světě a první 

mezinárodněprávní dokument, který výslovně zmiňoval zákaz diskriminace na základě 

pohlaví, byla Charta OSN125 s tím, že rovnost mužů a žen je základní princip OSN.126  

Další významný milník v oblasti ochrany práv žen na půdě OSN představuje den 

18. prosinec 1979. Rezolucí Valného shromáždění OSN, sto třiceti hlasy pro, žádným 

proti s tím, že deset států se zdrželo hlasování, byla přijata Úmluva o odstranění všech 

forem diskriminace žen (The Convention on the Elimination of All Forms 

of Discrimination against Woman) (CoEDAW). CoEDAW byla otevřena k podpisu 

v roce 1980, kdy ji podepsalo 64 států a vstoupila v platnost 3. září 1981.127 Vzhledem 

                                                 
122 United Nations Human Rights – Status of Ratification – Optional Protocol to the Convention against 

Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment. [online]. [cit. 9. 4. 2015]. 

Dostupné z URL: <http://indicators.ohchr.org/>. Viz příloha č. 8. 
123 Preambule Všeobecné deklarace lidských práv.   
124 ŠTURMA, P., op. cit. sub 5, s. 23.  
125 The UN Convention on the elimination of all forms of discrimination against women: a commentary. 

1 st. pub. Editor Marsha A. Freeman, C. Chinkin, Beate Rudolf. New York: Oxford University Press, 

2012, 731 s. 978-0-19-956506-1, s. 3.  
126 UN Women – Short History of CEDAW Convention. [online]. [cit. 9. 4. 2015]. Dostupné z URL: 

<http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/history.htm>. 
127 Ibid.  
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k tomu, že k dnešnímu dni je stranou Úmluvy 188 států, jedná se o druhou nejvíce 

ratifikovanou lidskoprávní úmluvu v rámci OSN.128  

CoEDAW je klíčovým mezinárodním lidskoprávním dokumentem a jediným, 

který je výlučně adresovaný ženám. O této Úmluvě lze hovořit jako o zásadní v „boji za 

práva žen“ a jako o zakládající úmluvě mezinárodní listiny práv žen,129 která si klade za 

cíl vyloučit de iure i de facto všechny formy diskriminace žen a dosáhnout tak faktické 

rovnosti mezi muži a ženami v požívání lidských práv a základních svobod.130   

Jedná se o antidiskriminační úmluvu, která je zaměřená proti jakémukoliv 

rozlišování, vyloučení nebo omezení na základě pohlaví131 a ukládá státům ústavní 

a legislativní zakotvení rovnosti mužů a žen, i další opatření ke zlepšení jejich 

postavení.132   

Implementační mechanismus této úmluvy je přímo v Úmluvě zakotven 

a upravuje jej část V. Podle čl. 17 odst. 1 Úmluvy je nezávislým kontrolním orgánem 

dodržování úmluvy Výbor pro odstranění diskriminace žen (Committee on the 

Elimination of discrimination against woman) (CEDAW).133  

 

2.5.1 Výbor pro odstranění diskriminace žen  

 

Způsob ustavení a složení Výboru upravuje čl. 17 Úmluvy. Počet členů Výboru 

– odborníků – Experts – byl primárně stanoven na 18, ale dosažením počtu smluvních 

stran na 35 se jejich počet zvýšil na 23. K dnešnímu dni má Výbor tedy 23 odborníků, 

kteří jsou voleni na dobu čtyř let.134  Aspekt, kterému jsem neopomněla věnovat při 

výzkumu této problematiky pozornost, vzhledem k tomu, že se jedná o orgán výlučně 

na ochranu práv žen, je složení výboru z hlediska genderového. Tento výbor je jediným 

smluvním orgánem, ve kterém jsou zastoupeny až na výjimky pouze ženy. Konkrétně, 

                                                 
128 United Nations Human Rights – Status of Ratification – Convention on the Elimination of All Forms 

of Discrimination against Woman. [online]. [cit. 9. 4. 2015]. Dostupné z URL: 

<http://indicators.ohchr.org/>. Viz Příloha č. 5.  
129 The UN Convention on the elimination of all forms of discrimination against women: a commentary, 

op. cit. sub 125, s. 2.  
130 Výbor pro odstranění diskriminace žen – Obecné doporučení č. 25 k článku 4, odstavci 1 o dočasných 

zvláštních opatřeních (20. zasedání, 2004). [cit. 9. 4. 2015]. Dostupné z URL: 

<http://www.mpsv.cz/files/clanky/12533/doporuceni-CEDAW_25.pdf>. 
131 Čl. 1 CoEDAW.  
132 ŠTURMA, P. Implementace lidských práv a mezinárodní kontrolní mechanismy. 1. vyd. Praha: 

Vodnář, 1999, 216 s. 80-85889-28-5, s. 26.   
133 The UN Convention on the elimination of all forms of discrimination against women: a commentary, 

op. cit. sub 125, s 2.   
134 Čl. 17 odst. 5 CoEDAW.  
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k roku 2012 ze statistických údajů vyplývá, že členy byli pouze čtyři muži,135 což 

považuji vzhledem k povaze tohoto kontrolního orgánu za účelné.   

Co se týká požadavků na člena Výboru, tak se musí jednat o osobu, která 

disponuje vysokými morálními vlastnostmi a schopnostmi v oblasti, jíž se tato Úmluva 

týká.136 CoEDAW nestanovuje specifický profesionální požadavek pro členství v tomto 

orgánu, jakým je právní praxe – Legal Experiences. To lze vysvětlit tím, že Úmluva 

původně nedávala možnost jednotlivci podat individuální stížnost. Nyní, vzhledem 

k Opčnímu protokolu je však nezbytné, aby určitý počet členů Výboru právní praxi měl. 

Za zásadní lze považovat nezávislost členů Výboru. Ta je zajištěna tak, že odborníci 

vykonávají svou činnost jako soukromé osoby a nemohou být subjektem působení 

žádných příkazů ani vlivu nebo tlaku ze strany „svého“ státu ve vztahu k provádění 

jejich povinností stanovených Úmluvou.137 Složení Výboru má zohledňovat spravedlivé 

geografické zastoupení a zastoupení různých forem civilizace a hlavních právních 

systémů.138  

 Co se týká zázemí Výboru, tak dle čl. 17 odst. 9 Úmluvy toto zajistí generální 

tajemník OSN, který poskytne nezbytný personál a zařízení pro účinné uskutečňování 

funkcí Výboru.139 Sídlem Výboru je, oproti velké většině všech kontrolních institucí 

ochrany lidských práv, které sídlí v Ženevě, New York. 

  

2.5.2 Funkce a kompetence Výboru pro odstranění diskriminace žen  

 

Primární funkce Výboru předpokládaná v Úmluvě je posouzení pokroku, 

kterého bylo dosaženo při plnění úmluvy140 prostřednictvím zpráv států o opatřeních, 

která státy přijaly za účelem uvedení Úmluvy v život a o pokroku, jež byl v tomto 

směru dosažen.  Tyto zprávy se státy zavazují předložit Výboru prostřednictvím 

generálního tajemníka OSN.141  

                                                 
135 The UN Convention on the elimination of all forms of discrimination against women: a commentary, 

op. cit. sub 125, s. 475 a násl. 
136 Čl. 17 odst. 1 CoEDAW.  
137 The UN Convention on the elimination of all forms of discrimination against women: a commentary, 

op. cit. sub 125, s. 475 a násl.   
138 Čl. 17 odst. 1. CoEDAW.   
139 Čl. 17 odst. 9 CoEDAW.  
140 Čl. 17 odst. 1 CoEDAW.  
141 Čl. 18 odst. 1 CoEDAW.   
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Dle textu samotné Úmluvy kontrola Výborem spočívá v posuzování 

periodických zpráv států o plnění závazků z Úmluvy, tedy o tom, jaká přijaly 

legislativní, administrativní či soudní opatření k jejich plnění. Státy mají povinnost 

předkládat zprávy alespoň každé čtyři roky a nadto kdykoli je o to Výbor požádá.142  

Úkolem Výboru je poskytovat také autoritativní výklad a definice smluvním 

stranám za účelem objasnění závazků vyplývajících ze smlouvy. Při interpretaci 

samotného textu Úmluvy tak Výbor hraje důležitou roli.143  

Dále Výbor shromažďuje důležité relevantní informace o hlavních problémech 

žen od samotných orgánů OSN, od organizací k ní přidružených i od nevládních 

organizací, se kterými si za dobu svého působení vypěstoval dobré vztahy založené na 

vzájemné spolupráci.144 Tímto rozšiřováním zdrojů informací nemalou měrou přispívá 

k efektivitě tohoto kontrolního mechanismu.  

Důležitou součást implementační procedury představuje formulování 

všeobecných doporučení (General Recommendations). Čl. 21 Úmluvy zmocňuje Výbor 

k vydávání všeobecných doporučení. Ta jsou založená právě na poznatcích, které jsou 

Výborem shromážděny především ze zpráv států. Všeobecná doporučení směřují všem 

smluvním stranám Úmluvy, nikoli jednomu státu v konkrétní věci.145 Jedno ze 

zásadních doporučení je doporučení č. 19, přijaté na 11. zasedání Výboru v roce 1992, 

které upravuje Úmluvou dosud nepokryté násilí na ženách.  

 

2.5.3 Opční protokol k Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen  

 

Kontrolní mechanismus tak jak byl ustaven v době vstupu Úmluvy v platnost, 

nebyl koncipován jako dostatečně efektivní. To zejména z toho důvodu, že Výbor nebyl 

oprávněn přijímat mezistátní stížnosti a individuální stížnosti jednotlivců. Jeho původní 

kompetence byla „pouze“ omezena na projednání zpráv smluvních stran Úmluvy podle 

čl. 18. Za účelem posílení implementace závazků žádali odborníci na Světové 

konferenci OSN o lidských právech v roce 1993 přijetí nové kontrolní procedury. Jako 

reakce byl v roce 1999 přijat Opční protokol k CoEDAW, který vstoupil v platnost 

                                                 
142 Čl. 18 CoEDAW.  
143 The UN Convention on the elimination of all forms of discrimination against women: a commentary, 

op. cit. sub 125, s. 475 a násl.  
144 Ibid.  
145 Čl. 21 CoEDAW.  
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v roce 2000 (ke dni 30. 3. 2015 jej ratifikovalo 105 členských států CoEDAW146), 

a který napříště umožnil přijímání individuálních podání jednotlivce a skupin a založil 

vyšetřovací proceduru závažných a systematických porušení Úmluvy.147  

Zvýšení efektivity tohoto implementačního mechanismu spočívá v čl. 2 ve 

spojení s čl. 1 tohoto Protokolu, kdy dle jeho dikce smluvní strany uznaly příslušnost 

Výboru přijímat a posuzovat oznámení osob či skupin osob, jež podléhají jurisdikci 

smluvní strany Protokolu, a považují se za oběť porušení práva, které jim Úmluva 

přiznává.148 Jinými slovy, byla zavedena možnost jednotlivce podat Výboru stížnost, 

a tak se přímo a vlastním jménem domáhat ochrany Úmluvou garantovaných práv.  

To, co v tomto konkrétním případě kontrolní mechanismus představovaný 

Výborem zeslabuje, je jedna z podmínek přijatelnosti podání a to, že i dotčený stát musí 

být současně jak stranou Úmluvy, tak stranou Protokolu. Další podmínkou přijatelnosti 

podání je vyčerpání vnitrostátních opravných prostředků.149  

Čl. 8 Protokolu rozšířil pravomoc Výboru v tom smyslu, že na základě 

informace o závažném a systematickém porušování Úmluvy je Výbor oprávněn zahájit 

v tomto státě šetření. Samotná kontrola pak spočívá ve vyšetřování, při kterém je stát 

povinen poskytnout součinnost a předložit ve věci stanovisko.150  

Výsledkem kontroly je závěr Výboru spolu s vyjádřeními a doporučeními. 

Zpětná vazba spočívá v povinnosti státu vydat k závěru své stanovisko a na základě 

výzvy Výboru předložit informace o opatřeních přijatých v souvislosti s vedeným 

vyšetřováním.151 Je třeba podotknout, že vzhledem k této vyšetřovací proceduře 

kontrolní pravomoci Výboru přesahují charakter kontroly administrativní.152  

                                                 
146 United Nations Human Rights – Status of Ratification – Optional Protocol to the Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination against Woman. [online]. [cit. 9. 4. 2015]. Dostupné z URL: 

<http://indicators.ohchr.org/>. Viz příloha č. 6.  
147 The UN Convention on the elimination of all forms of discrimination against women: a commentary, 

op. cit. sub 125, s. 475 a násl.    
148 Čl. 2 Opčního protokolu k CoEDAW.  
149 Čl. 4 Opčního protokolu k CoEDAW.  
150 Čl. 8 Opčního protokolu k CoEDAW.   
151 POTOČNÝ, M., ONDŘEJ, J., op. cit. sub 3, s. 107.   
152 Ibid.  
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Kontrolní mechanismus podle nové právní úpravy zavedené Opčním protokolem 

se ještě vyvíjí. Od června roku 2004 Výbor přijal rozhodnutí k deseti podáním 

jednotlivců a provedl jedno vyšetřování dle čl. 8. Úmluvy proti Mexiku v roce 2004.153  

2.6 Úmluva o právech dítěte  

 

Úmluva o právech dítěte (Convention on the Rights of the Child) (CRC), přijata 

Valným shromážděním OSN 20. listopadu 1989, jež vstoupila v platnost 2. září 1990, 

představuje další úmluvu, která chrání osoby, které jsou z určitého důvodu zranitelnější, 

a to děti. Státy se v ní zavázaly sledovat ve všech opatřeních nejlepší zájem dítěte 

a zajistit mu v rozsahu přiměřeném jeho potřebám katalog občanských, hospodářských, 

sociálních i kulturních práv. Dítětem podle této Úmluvy se rozumí každá lidská bytost 

mladší osmnácti let, pokud podle právního řádu, který se na ní vztahuje, není zletilosti 

dosaženo dříve.154  

K Úmluvě byly v roce 2000 připojeny dva protokoly, a to Opční protokol 

o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů a Opční protokol o prodeji dětí, dětské 

prostituci a dětské pornografii. Úmluvu ke dni 5. května 2015 ratifikovalo 195 států, tj. 

všechny státy světa, kromě Spojených států amerických a Somálska.155 

Úmluva obsahuje vlastní implementační mechanismus, jehož právní úprava je 

obsažena v části II. Úmluvy.  

 

2.6.1 Výbor pro práva dítěte  

 

Jako kontrolní orgán, pověřený zjišťováním pokroku dosaženého státy při plnění 

závazků, byl zřízen Výbor pro práva dítěte (Committee on the Rights of the Child). 

Výbor je složen z osmnácti osob, odborníků vysokého morálního charakteru, kteří jsou 

uznáváni v oblasti, která je předmětem Úmluvy. Členové Výboru jsou voleni na dobu 

čtyř let s tím, že mohou být zvoleni znovu. Členové Výboru zastávají tuto funkci jako 

soukromé osoby.156  

                                                 
153 UN Women – Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Woman – 

Decision/Views. [online]. [cit. 9. 4. 2015]. Dostupné z URL: 

<http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/protocol/dec-views.htm>. 
154 Čl. 1 CRC.    
155 United Nations Human Rights – Status of Ratification – Convention on the Rights of the Child. 

[online]. [cit. 9. 4. 2015]. Dostupné z URL: <http://indicators.ohchr.org/>. 
156 Čl. 43 CRC.   

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/protocol/dec-views.htm
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2.6.2 Funkce a kompetence Výboru pro práva dítěte  

 

Kontrolní mechanismus Úmluvy o právech dítěte je založen na systému 

zpravodajství, kdy jsou státy povinny posílat prostřednictvím generálního tajemníka 

OSN Výboru zprávy, které Výbor následně posuzuje. Zprávy se mají týkat opatření, 

která byla přijata k uvedení práv obsažených v Úmluvě v život a o pokroku, kterého 

bylo při užívání těchto práv dosaženo. První zprávu byly státy povinny podat do dvou 

let ode dne, kdy se staly stranou Úmluvy, a poté ji jsou povinny podávat každých pět 

let. Zprávy by měly obsahovat i skutečnosti a obtíže, které státy shledají při řádném 

provádění Úmluvy.157  

Jeho výstupem jsou posudky Výboru, které nemají právní závaznost a jsou 

pouze politickými či morálními doporučeními. I tak je však nelze podceňovat, jelikož 

mohou přispět k vyřešení obtíží, které se při plnění závazků z Úmluvy ve smluvních 

státech vyskytují.   

Dle čl. 45 odst. d) Úmluvy je Výbor na základě informací, které obdržel 

především na základě zpráv států, ale i orgánů OSN či jiných nevládních institucí, 

oprávněn přijímat všeobecná doporučení (General Recommendations). Tato všeobecná 

doporučení jsou následně postoupena smluvním stranám a Valnému shromáždění 

OSN.158   

 

2.6.3 Třetí Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte  

 

Třetí Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte (Optional Protocol to the 

Convention on the Rights of the Child on a Communications Procedure) (OP-CRC), 

který byl otevřen k podpisu 28. února 2012 a je účinný od 14. dubna 2014, kdy dosáhl 

deseti ratifikací, rozšiřuje pravomoc Výboru o posuzování individuálních a mezistátních 

stížností a o vyšetřovací proceduru. Tento protokol ke dni 5. 5. 2015 ratifikovalo 

17 států, Česká republika tento Protokol podepsala dne 30. dubna 2015, ale doposud 

neratifikovala.159  

                                                 
157 Čl. 44 CRC.   
158 Čl. 45 odst. d) CRC.   
159 Data ke dni 5. května 2015.  
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V čl. 1 Protokolu je stanoveno, že smluvní strana tohoto Protokolu uznává 

kompetence Výboru pro práva dítěte.160 Protokol upravuje proceduru individuálních 

stížností – Individual Communications (čl. 5 a násl.), proceduru mezistátních stížností – 

Inter-State Complaints (čl. 12) a vyšetřovací proceduru – Inquiry Procedure (čl. 13).  

Individuální stížnost může být podána dítětem, nebo jeho zástupcem, které tvrdí, 

že se stalo obětí porušení práv, která se smluvní strana zavázala dodržovat.161 

Požadavky pro přijetí stížnosti stanovují, že stížnost nesmí být anonymní, musí být 

písemná a nesmí se jednat o věc, o které již Výbor nebo jiný orgán podle mezinárodní 

procedury rozhodoval. Dále musí být vyčerpány všechny dostupné vnitrostátní opravné 

prostředky.162 Výbor se nejprve snaží urovnat spor smírčími prostředky.163 Není-li 

smíru dosaženo, po řádném prošetření stížnosti předloží Výbor zúčastněným stranám 

jeho závěry – Views – společně s doporučeními, jsou-li nějaká.164  

Protokol dává možnost smluvním stranám uznat kompetenci Výboru 

i k podávání mezistátních stížností. I v rámci této procedury se Výbor snaží dosáhnout 

řešení sporu smírnými prostředky.165  

Vyšetřovací procedura spočívá v oprávnění Výboru, jestliže obdrží spolehlivou 

informaci, která nasvědčuje závažnému či systematickému porušování práv obsažených 

v Úmluvě a na ní navazujících protokolech, vyzvat smluvní stranu ke spolupráci 

na vyšetřování. Smluvní strana může při přijímání Protokolu prohlásit, že nepřijímá tuto 

pravomoc Výboru, ale toto prohlášení může vzít kdykoli zpět.166  

 

2.7 Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace  

 

Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace (Convention 

on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination) (CERD) byla přijata Valným 

shromážděním OSN dne 21. prosince 1965 a vstoupila v platnost 4. ledna 1969. Ke dni 

                                                 
160 Čl. 1 OP-CRC.    
161 Čl. 5 OP-CRC. 
162 Čl. 7 OP-CRC.   
163 Čl. 9 OP-CRC.   
164 Čl. 10 odst. 5 OP-CRC.   
165 Čl. 12 OP-CRC. 
166 Čl. 13 OP-CRC.    
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5. května 2015 ji ratifikovalo 177 států.167 Úmluva zakazuje rasovou diskriminaci 

a zavazuje signatářské státy k přijetí opatření pro zajištění vyjmenovaných práv bez 

diskriminace. Úmluva obsahuje vlastní implementační mechanismus, který upravuje 

část II. Úmluvy.  

Za účelem kontroly plnění závazků z této Úmluvy byl zřízen Výbor pro 

odstranění rasové diskriminace (The Committee on the Elimination of Racial 

Discrimination). Výbor se skládá z osmnácti nezávislých expertů, osob vysokého 

morálního kreditu, kteří jsou voleni na dobu čtyř let s tím, že mohou být opakovaně 

zvoleni.168  

Kontrolní systém spočívá v podávání periodických zpráv států o plnění Úmluvy. 

Státy byly povinny předložit první zprávu do jednoho roku od přistoupení k Úmluvě 

a následně ji předkládají každé dva roky. Výbor zprávy států vyšetří a na jejich základě 

a dalších informací adresuje státům své návrhy a doporučení (Concluding 

Observations).169 Výbor je oprávněn přijímat i mezistátní stížnosti. Jestliže není 

problém vyřešen pomocí vyjednávací procedury, je oprávněn ustavit ad hoc smírčí 

komisi.170 Na základě zvláštní deklarace kompetence dle čl. 14 Úmluvy je kompetence 

Výboru rozšířena i o posuzování individuálních stížností.171     

 

2.8 Mezinárodní úmluva o ochraně všech osob proti nucenému mizení 

 

Mezinárodní úmluva o ochraně všech osob proti nucenému mizení (International 

Convention for the Protection of All Persons from Enforced Dissappearance) 

(ICCPED) patří mezi novodobější úmluvy přijaté na univerzální úrovni. Byla přijata 

Valným shromážděním OSN dne 20. prosince 2006 a vstoupila v platnost 23. prosince 

2010. Ke dni 4. května 2015 ji ratifikovalo 46 států (Česká republika neučinila doposud 

žádnou akci).172 Podle této Úmluvy nikdo nesmí být vystaven nucenému mizení (čl. 1) 

                                                 
167 United Nations Human Rights – Status of Ratification – Convention on the Elimination of All Forms 

of Racial Discrimination. [online]. [cit. 9. 4. 2015]. Dostupné z URL: <http://indicators.ohchr.org/>. 
168 Čl. 8 CERD.  
169 Čl. 9 CERD.   
170 Čl. 11 CERD. 
171 Čl. 14 CERD.  
172 United Nations Human Rights – Status of Ratification – Convention for the Protection of All Persons 

from Enforced Disappearances. [online]. [cit. 9. 4. 2015]. Dostupné z URL: 

<http://indicators.ohchr.org/>. 
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a každý stát se zavazuje přijmout nezbytná opatření k vyšetřování činů, které musí být 

trestnými činy podle jeho vnitrostátního práva. Kontrolní mechanismus je zakotven 

v části II. Úmluvy.  

Kontrolní mechanismus představuje Výbor pro nucené mizení (The Committee 

on Enforced Disappearances), který monitoruje provádění Úmluvy. Výbor zasedá 

dvakrát ročně v Ženevě. Skládá z deseti nezávislých expertů, osob vysokého morálního 

kreditu a s uznávanými schopnostmi v oblasti lidských práv, kteří tuto funkci 

vykonávají osobně a jsou nestranní a nezávislí. Členové Výboru jsou voleni na čtyři 

roky s tím, že mohou být jednou znovuzvoleni.173  

Kontrolní systém je založen především na metodě zpravodajství, kdy každý stát 

je povinen prostřednictvím generálního tajemníka OSN předkládat Výboru zprávy 

(Reports) o provádění Úmluvy. Výbor každou zprávu prošetří a následně státu adresuje 

jeho závěry, návrhy a případná doporučení (Concluding Observation).174 Druhá 

obligatorní procedura představuje možnost podávání žádostí  o pomoc při hledání 

zmizelé osoby v případě nouze.175 Výbor je oprávněn projednávat i individuální 

a mezistátní stížnosti. Tato pravomoc je však fakultativní.176      

 

2.9 Úmluva o právech osob s postižením  

 

Úmluva o právech osob s postižením (Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities) (CRPD) byla přijata Valným shromážděním OSN dne 13. prosince 2006 

a vstoupila v platnost 3. května 2008. Představuje tedy také jednu z mladších úmluv, 

které byly na půdě OSN přijaty. Jejím úkolem je chránit další zranitelnou skupinu lidí, 

a to jsou osoby s fyzickým nebo psychickým postižením. Je v ní zahrnut, s ohledem na 

zvláštní potřeby hendikepovaných osob, katalog občanských, politických, 

hospodářských, sociálních a kulturních práv. Úmluvu ke dni 5. května 2015 ratifikovalo 

154 států, Česká republika Úmluvu ratifikovala dne 28. srpna 2009.177 

                                                 
173 Čl. 26 ICCPED.   
174 Čl. 29 ICCPED.  
175 Čl. 30 ICCPED. 
176 Č. 31 a 32 ICCPED. 
177 United Nations Human Rights – Status of Ratification – Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities. [online]. [cit. 9. 4. 2015]. Dostupné z URL: <http://indicators.ohchr.org/>. 
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Kontrolní mechanismus představuje Výbor pro práva osob s postižením 

(Committee on the Rights of Persons with Disabilities). Původní počet členů Výboru byl 

stanoven na dvanáct, ale nyní, po dosažení osmdesáti ratifikací, se jeho počet zvýšil na 

 osmnáct. Členy Výboru mají být nezávislí experti, kteří jsou odborníky v oblasti 

lidských práv.178  

Kontrolní systém je založen na metodě zpravodajství, kdy státy jsou povinny 

podávat Výboru zprávy o plnění závazků, které pro ně z Úmluvy plynou. První zprávu 

jsou povinny podat do dvou let od jejího přijetí a následně každé čtyři roky. Výbor po 

jejich prošetření sdělí států své závěry, návrhy a případná doporučení (Concluding 

Observation).179  

Dne 3. května 2008 nabyl účinnosti Opční protokol k Úmluvě o právech osob 

s postižením, který umožňuje smluvním stranám rozšířit kompetence Výboru 

o přijímání individuálních stížností a o vyšetřovací proceduru (v případě 

důvěryhodného zjištění o závažném a systematickém porušování Úmluvy).180 Opční 

protokol doposud (4. 5. 2015) ratifikovalo 86 států.181      

 

2.10  Shrnutí  

 

V této kapitole byly srovnány smluvní kontrolní mechanismy stěžejních úmluv 

přijatých v rámci univerzálního systému ochrany lidských práv. První lidskoprávní 

dokument přijatý na univerzální úrovni byla Všeobecná deklarace lidských práv, které 

však chyběla právní závaznost i kontrolní mechanismus.   

Jako průlomové lze označit Pakty lidských práv, které byly přijaty v roce 1996, 

a založily tak univerzální systém ochrany lidských práv. I když tyto dva právně závazné 

dokumenty byly přijaty zároveň, jejich kontrolní mechanismy se liší, což reflektuje 

rozdílnou povahu práv v nich obsažených. Zatímco Pakt II obsahuje již od počátku 

svého vzniku ustanovení o kontrolním orgánu (Výbor pro lidská práva) a tento 

kvazijudiciální orgán byl vzápětí ustaven, Pakt I nekonstituuje kontrolní mechanismus 

                                                 
178 Čl. 34 CRPD.   
179 Čl. 35 CRPD.   
180 Čl. 1 a čl. 6 Opčního protokolu k Úmluvě o právech osob s postižením.   
181 United Nations Human Rights – Status of Ratification – Optional Protocol to the Convention on the 

Rights of Persons with Disabilities. [online]. [cit. 9. 4. 2015]. Dostupné z URL: 

<http://indicators.ohchr.org/>. 
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(nepředpokládala se okamžitá realizace práv v něm obsažených), nýbrž pouze zavazuje 

státy, aby předkládaly zprávy generálnímu tajemníkovi OSN, resp. Hospodářské 

a sociální radě. Až v roce 1987 byl ustaven Výbor pro hospodářská, sociální a kulturní 

práva. Oba dva kontrolní systémy jsou založeny na metodě zpravodajství a výstupy 

Výborů na základě této procedury nemají právní závaznost. Jejich význam je důležitý 

pro předcházení porušení práv do budoucna a proto, že pomáhá státům při jejich 

realizaci. Individuální stížnosti jsou jednotlivci oprávněni podat jak k VLP (na základě 

Opčního protokolu k Paktu II z roku 1966), tak k VHSKP (na základě Opčního 

protokolu k Paktu I z roku 2008). Pravomoc projednávat individuální stížnosti VLP 

svěřilo 115 států182 z celkových 168 států, které Pakt II ratifikovaly,183 naproti tomu 

Opční protokol k Paktu I doposud ratifikovalo pouze 20184 z celkových 164 členských 

států Paktu I.185      

 I když ani výstup VLP po projednání stížnosti není právně závazný, jeho 

Constatations si osvojily jistou „morální“ mezinárodněprávní závaznost. Obsahují též 

opatření k nápravě, která jsou výborem kontrolovatelná. Co se týká jejich následného 

plnění, státy se ne vždy podřizují požadavkům Výboru.186 To dokazují dostupná 

statistická data, ze kterých vyplývá, že státy uspokojivě plní zhruba 25% těchto 

rozhodnutí.187 VLP nemá pravomoc státy sankcionovat za toto neplnění. Všechny 

případy včetně konstatování Výboru jsou však zveřejňovány, což má pro prestiž státu 

nenahraditelný význam. Oba Pakty umožňují Výborům projednávat i mezistátní 

stížnosti, ty se však v praxi, především z diplomatických důvodů, neuplatňují.  

Dále jsem v této kapitole porovnala fungování kontrolních mechanismů šesti 

sektorových úmluv, které považuji za nejdůležitější. I tyto úmluvy byly přijaty v rámci 

OSN. Nejstarší z nich je CERD (1965), na počátku 80. let byla přijata CoEDAW, na 

                                                 
182 United Nations Human Rights – Status of Ratification – Optional Protocol to the International 

Covenant on Civil and Political Rights. [online]. [cit. 9. 4. 2015]. Dostupné z URL: 

<http://indicators.ohchr.org/>. Viz příloha č. 1.  
183 United Nations Human Rights – Status of Ratification – International Covenant on Civil and Political 

Rights. [online]. [cit. 9. 4. 2015]. Dostupné z URL: <http://indicators.ohchr.org/>. Viz příloha č. 2. 
184 United Nations Human Rights – Status of Ratification – Optional Protocol to the International 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. [online]. [cit. 9. 4. 2015]. Dostupné z URL: 

<http://indicators.ohchr.org/>. Viz příloha č. 3.  
185 United Nations Human Rights – Status of Ratification – International Covenant on Economic, Social 

and Cultural Rights. [online]. [cit. 9. 4. 2015]. Dostupné z URL: <http://indicators.ohchr.org/>. Viz 

příloha č. 4. 
186 ČEPELKA Č., ŠTURMA, P., op. cit. sub 6, s. 415.  
187 ŠTURMA, P., op. cit. sub 5, s. 13.  
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jejich konci CoAT a CRC. Mezi ty nejnovější patří ICCPED a CRPD. Všechny právě 

citované úmluvy počítaly s kontrolním mechanismem již od počátku svého vzniku a ten 

byl také ustaven. Jedná se opět o kvazijudiciální orgány (výbory), které jsou složeny 

z nezávislých expertů s tím, že CEDAW tvoří zásadně ženy (do této doby byli členy 

pouze čtyři muži).  

Pro kontrolní mechanismy těchto úmluv je charakteristické, že jsou založeny na 

metodě zpravodajství. To považuji za výhodu především z toho důvodu, že státy jsou 

ochotny přistupovat k těmto úmluvám a také z toho důvodu, že na základě zpráv států 

může příslušný výbor adekvátně reagovat na nastalou situaci v oblasti lidských práv 

a učinit potřebná opatření, či státům s vhodnou implementací pomoci. Důležitou roli 

hraje konkrétně CEDAW, když je oprávněn přijímat všeobecná doporučení (General 

Recommendations).  

Jedno z kritérií pro posouzení efektivity, které jsem si v úvodu této práce 

stanovila je, zda je v kompetenci kontrolního orgánu posuzovat individuální stížnosti. 

Co je velice důležité, je fakt, že v dnešní době již všechny hodnocené kontrolní 

mechanismy umožňují jednotlivci podávat stížnost na porušení jemu náležejících práv. 

K tomuto podání je opravňují buď dodatkové – opční – protokoly (CoEDAW, CRC, 

CRPD), které jsou pro zvýšení efektivity kontrolních mechanismů přijímány, nebo 

zvláštní deklarace smluvní strany v případě, že je procedura již v úmluvě zakotvená 

jako fakultativní (CoAT, CERD, ICCPED).  

Důležitým ukazatelem je také počet států, které příslušnou úmluvu ratifikovaly. 

Nejvíce ratifikací má CRC (195, všechny státy světa vyjma USA a Somálska), 

následuje CoEDAW (188) a CERD (177). Nejméně ratifikací má ICCPED (teprve 46).  

Co se týká faktické využitelnosti kontrolních orgánů, ke CAT bylo podáno 

celkem 616 individuálních stížností, z toho ve 238 případech bylo rozhodnuto o meritu 

věci a 88krát bylo konstatováno, že ze strany státu došlo k porušení lidských práv. 

CEDAW ve věci samé rozhodl o šestnácti individuálních stížnostech, z toho patnáct 

případů bylo shledáno jako porušení ustanovení Úmluvy.188  

 

                                                 
188 Důležité statistické údaje o sektorových úmluvách jsou shrnuty v tabulce, která tvoří Přílohu č. 9.   
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3. Komparace kontrolních mechanismů v rámci 

regionálního systému ochrany lidských práv   
 

  

V úvodní kapitole této práce jsem uvedla možná dělení kontrolních mechanismů. 

Kritériem jednoho z dělení bylo území, ve kterém daný kontrolní mechanismus operuje 

(regionální v. univerzální kontrolní mechanismy) a další rozdělení záviselo na povaze 

kontrolního orgánu, zda se jedná o kontrolní mechanismus judiciální či kvazijudiciální. 

V této kapitole představím a porovnám regionální kontrolní mechanismy, 

s důrazem na ty, které mají judiciální povahu. V několika posledních deseti letech 

prodělaly regionální orgány ochrany lidských práv jak rozvoj, tak i reformy, a to 

především kontrolní orgány soudního typu. Právě v nich lze spatřovat z hlediska 

efektivní kontroly dodržování lidských práv pro futuro značný přínos. Ať už z důvodu 

možnosti vydat závazný rozsudek a zajistit jeho následné plnění, nebo z toho důvodu, že 

se jedná o nezávislý a nestranný orgán. Navíc je zřejmé, že regionální úroveň na rozdíl 

od té univerzální představuje pro judiciální kontrolu vhodné prostředí. To dokazuje 

především skutečnost, že na univerzální úrovni dosud nevznikla specializovaná 

lidskoprávní soudní kontrolní instituce.  

Genezi kontrolních mechanismů na regionální úrovni nastíním v úvodu každé 

příslušné podkapitoly. Na tomto místě lze však podotknout, že po dlouhou dobu nebyl 

regionalismus v oblasti ochrany lidských práv na půdě OSN populární. Často zde byla 

tendence považovat ho za vyjádření jakéhosi odtržení od univerzalismu lidských 

práv.189 Proto ze začátku zůstávala OSN k vývoji regionálních systémů v nejlepším 

případě ambivalentní, a to alespoň do poloviny 60. let.190 Do té doby se totiž nepodařilo 

na její půdě přijmout obecný závazný lidskoprávní dokument (až v roce 1966 byly 

přijaty Pakty lidských práv).  

V této práci se budu věnovat regionální úpravě evropské, americké a africké. 

A to proto, že se jedná o propracované kontrolní systémy, které vhodně doplňují 

univerzální mechanismy ochrany lidských práv. Každý regionální systém se však 

vyznačuje určitými specifiky. Pro detailní komparaci kontrolních systémů na regionální 

úrovni jsem si in concreto zvolila v evropském regionu ESLP, u nějž presumuji, že se 

                                                 
189 STEINER, H. J., ALSTON P., op. cit. sub 29, s. 451.  
190 Ibid, s. 564.   
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jedná o nejefektivnější systém kontroly ochrany lidských práv, a kontrolní mechanismus 

Evropské sociální charty. Na americkém kontinentě se budu věnovat Inter-americké 

komisi pro lidská práva (IAK) a Inter-americkému soudu pro lidská práva (IAS), 

Africké komisi pro práva člověka a národů (AFK) a Africkému soudu pro práva člověka 

a národů (AFS) na kontinentě africkém. Právní úpravě ostatních smluvních regionálních 

či subregionálních systémů věnuji na konci této kapitoly pouze stručnou zmínku, a to 

proto, že tyto systémy v současné době nevykazují skutečně ucelené a efektivně 

fungující kontrolní mechanismy ochrany lidských práv.   

Mým záměrem je regionální systémy v dílčím závěru této kapitoly zhodnotit 

z hlediska jejich fungování, možného dosažitelného pokroku v několika příštích letech 

a zejména z hlediska jejich efektivity. Zaměřím se především na kontrolní orgány 

judiciální povahy, neboť i přes nezastupitelnou roli kvazijudiciálních orgánů (především 

v posuzování zpráv států a ve vývoji kontroly ochrany lidských práv), v nich spatřuji 

budoucnost smluvního kontrolního systému ochrany lidských práv.    

Na úvod této kapitoly bych chtěla podotknout, že v evropském regionu můžeme 

uvažovat o dvou subsystémech zajišťujících ochranu lidských práv a základních 

svobod. Jeden subsystém je institucionálně zaštiťován Radou Evropy, druhý subsystém 

je součástí práva Evropské unie. Právní úpravu EU, včetně soudního mechanismu 

(Soudní dvůr EU), a její komparaci s výše citovanými smluvními systémy v této práci 

pomíjím, neboť tento subsystém evropské ochrany lidských práv a jeho komparace 

s ostatními regionálními úpravami jde nad rámec mé práce.  Proto když v následujícím 

textu hovořím o evropském kontrolním mechanismu a jeho právní úpravě, jedná se vždy 

o kontrolní mechanismus EÚLP, tedy mezinárodní úmluvy přijaté na půdě mezivládní 

organizace Rady Evropy.  

 

3.1 Kontrolní mechanismus Úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod   

 

Systém ochrany lidských práv zaštiťovaný Radou Evropy je profitující 

především díky Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (Convention for 

the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms) (EÚLP). Význam EÚLP 

tkví nejen v tom, že byla jako první smluvní právně závazný dokument na evropském 
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kontinentě přijata již v roce 1950 a vstoupila v platnost 3. 9. 1953, ale především v tom, 

že v korpusu samotné Úmluvy je obsažen i judiciální implementační mechanismus. Je 

jím Evropský soud pro lidská práva (ESLP, Soud) a relevantní právní úprava se nachází 

v hlavě druhé EÚLP.191  

EÚLP byla přijata na půdě Rady Evropy, organizace, jejíž primární cíle mají být 

naplňovány inter alia „cestou dodržování a další realizace lidských práv a základních 

svobod“.192 Kontrolní mechanismus byl v počátcích svého fungování (v praxi 

uplatňovaný od roku 1959) dvouinstanční a tvořily jej Evropská komise lidských práv 

(jako konciliační orgán) a ESLP (jako orgán soudní). Průlomovost EÚLP lze spatřovat 

nejen v tom, že státy přenesly rozsáhlou rozhodovací pravomoc na mezinárodní orgán, 

nezávislý na jejich vůli, ale v procesní rovině také v začlenění nejen států, ale 

i jednotlivců do kontrolního procesu.  

 

3.1.1 Evropský soud pro lidská práva  

 

Primárním záměrem této kapitoly je rozbor a charakteristika fungování ESLP, 

s důrazem na přístup k této kontrolní instituci, na povahu a průběh řízení, a především 

na soudní rozhodnutí včetně toho, jak státy tato rozhodnutí vnitrostátně realizují.  

ESLP je kontrolní judiciální orgán ochrany lidských práv zakotvených v EÚLP 

s rozhodovací pravomocí. ESLP byl ustaven v roce 1959. Jako kontrolní orgán 

v minulosti však nefungoval jako jediný, neboť před rokem 1998 byla součástí 

kontrolního mechanismu Evropská komise pro lidská práva, plnící především úlohu 

smírčí, ale Protokolem č. 11, který vstoupil v platnost 1. 11. 1998, byl zaveden jediný 

„obligatorní kontrolně implementační“193 orgán, a to pouze ESLP.   

Sídlem ESLP je Štrasburk, a co se týká jeho složení, tvoří jej soudci, jejichž 

počet se rovná počtu smluvních stran.194 Soud zasedá v plénu, ve výborech složených ze 

tří soudců, v senátech složených ze sedmi soudců, nebo ve velkých senátech složených 

ze sedmnácti soudců. Protokolem č. 14 byla vytvořena funkce samosoudce – single 

judge.195 Za Českou republiku v současné době zastává funkci soudce u ESLP 

                                                 
191 ČEPELKA, Č., ŠTURMA, P., op. cit. sub 6, s. 423.  
192 Čl. 1 b) Statutu Rady Evropy.  
193 ŠTURMA, P., op. cit. sub 5, s. 423.  
194 Čl. 20 EÚLP.   
195 Čl. 26 odst. 1 EÚLP.  
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JUDr. Aleš Pejchal.196 Co se týká podmínek výkonu funkce soudce, upravuje je čl. 

21 EÚLP, který stanovuje, že soudci musí mít vysoký morální kredit a musí splňovat 

podmínky pro výkon vysokých judiciálních funkcí, nebo musí být uznávanými 

právníky. Ve srovnání s požadavky odbornosti na členy kvazijudiciálního orgánu 

u univerzálních mechanismů se tak tyto požadavky, vyplývající z charakteru soudního 

orgánu, diametrálně liší. Stejně ale jako členové kvazijudiciálního orgánu i soudci 

zastávají svou funkci jako nezávislé osoby.197 Soudci ESLP jsou voleni na dobu devíti 

let s tím, že nemohou být opakovaně zvoleni198 (u kvazisoudních orgánů na univerzální 

úrovni bylo znovuzvolení, alespoň jednou, možné).  

 Hlavní činností ESLP je posuzování individuálních stížností jednotlivců, neboť 

mezistátní podání nejsou ve větší míře uplatňována.199  

 

Přístup k Evropskému soudu pro lidská práva  

Pokud je efektivita kontrolních mechanismů hodnocena podle kritéria, zda je 

jednotlivec oprávněn podat návrh přímo a nepodmíněně kontrolnímu orgánu, pak ESLP 

převyšuje všechny ostatní srovnávané kontrolní instituce. Významným milníkem byl 

v tomto směru rok 1994, kdy vstoupil v platnost Protokol č. 9, na jehož základě je 

jednotlivec oprávněn dát podnět k zahájení řízení.200 Další zásadní reformu soudního 

mechanismu přinesl Protokol č. 11 k EÚLP. Jeho vstupem v platnost byla nahrazena 

činnost Evropské komise Soudem a jednotlivec tak k němu získal přímý a nepodmíněný 

přístup201 a stal se plnoprávnou procesní stranou.202   

Budeme-li tedy zkoumat přijatelnost podání k ESLP z hlediska ratione 

personae, dospějeme k závěru, že stížnost na porušení povinností některého státu ze 

smluvních stran EÚLP může podat velmi široké spektrum aplikantů.203 Jsou to mimo 

smluvních stran a fyzických osob – jednotlivců204 také jiné entity, kterým EÚLP dle 

čl. 34 přiznává způsobilost být účastníkem v řízení. Kromě fyzické osoby, může stížnost 

                                                 
196 European Court of Human Rights – Composition of the Court. [online]. [cit. 9. 4. 2015]. Dostupné z 

URL: <http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=court/judges&c=#n1368718271710_pointer>.  
197 Čl. 21 EÚLP.  
198 Čl. 23 odst. 1 EÚLP.  
199 ŠTURMA, P., op. cit. sub 5, s. 34.  
200 ČEPELKA, Č., ŠTURMA, P., op. cit. sub 6, s. 423.  
201 ŠTURMA, P., op. cit. sub 5, s. 1.  
202 ČEPELKA, Č., ŠTURMA, P., op. cit. sub 6, s. 431.  
203 ŠTURMA, P., op. cit. sub 5, s. 35.  
204 Ibid, s. 34.   
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k ESLP podat i každá nevládní organizace a každá skupina osob považující se za 

poškozené. Tímto ovšem není výčet potenciálních aplikantů vyčerpán, neboť judikatura 

přiznala právo domáhat se přímo ochrany svých práv i sdružením a odborům, 

politickým stranám, náboženským organizacím, sdělovacím prostředkům i obchodním 

společnostem. Tento velice široce pojatý přístup ke kontrolnímu orgánu je svým 

způsobem unikátní a je otázkou, zda i ostatní regionální orgány směřují k obdobné 

praxi.   

 

Přijatelnost podání  

Po vyjasnění otázky, kdo je oprávněn k podání individuální stížnosti, je nyní 

logické zaměřit se na problém, za jakých podmínek soud začne jednat ve věci samé, 

tedy, jaké podmínky musí být splněny, aby stížnost byla přijatelná. Stěžejní podmínkou 

přijetí stížnosti je vyčerpání vnitrostátních opravných prostředků a respektování časové 

lhůty pro podání stížnosti (ve smyslu právní zásady vigilantibus iura scripta sunt).  

 EÚLP stanovuje v čl. 35 odst. 1 následující podmínky přijatelnosti podání, které 

jsou společné jak pro stížnosti mezistátní tak individuální. Před podáním stížnosti 

k ESLP musí být vyčerpány všechny vnitrostátní dostupné prostředky a stížnost musí 

být podána ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy bylo přijato konečné vnitrostátní 

rozhodnutí.205 

 Čl. 35 odst. 2 EÚLP stanoví další podmínky přijatelnosti individuálních 

stížností. Vedle toho, že stížnost nesmí být anonymní,206 náleží k těmto podmínkám 

ještě zásada ne bis in idem stanovící nepřípustnost stížnosti, pokud už v podstatě stejná 

věc byla projednána před ESLP, nebo i jiným mezinárodněprávním orgánem lidských 

práv, ledaže by podání obsahovalo nové důležité informace.207   

 Přijatelnost návrhu byla zúžena Protokolem č. 14, který stanovuje, že stížnost 

může být odmítnuta jako nepřijatelná, jestliže stěžovatel neutrpěl významnou újmu – 

Significant Disadvantage, ledaže by respektování lidských práv zakotvených v EÚLP 

a protokolech k ní vyžadovalo meritorní projednání stížnosti.208 Tato další podmínka 

                                                 
205 Čl. 35 odst. 1 EÚLP.  
206 Čl. 35 odst. 2 písm. a) EÚLP.  
207 ŠTURMA, P., op. cit. sub 5, s. 35.  
208 Čl. 35 odst. 3 EÚLP.  
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přijatelnosti byla zvedena z důvodu velké přetíženosti soudu. Počet stížností narostl až 

do té míry, že Soud je zahlcen a nezvládá jejich rychlé projednání.209  

 

Povaha a průběh kontroly  

V předchozí kapitole jsem u kontrolních orgánů rozlišovala mezi jejich 

fakultativní a obligatorní jurisdikcí s tím, že pravomoc k posuzování individuálních 

stížností byla ve většině případů dána až zvláštní deklarací smluvní strany. Tato 

fakultativní jurisdikce se však v režimu EÚLP neuplatní, neboť kompetence ESLP je 

automatická. To znamená, že každý účastnický stát EÚLP automaticky přijímá 

obligatorní rozhodovací příslušnost soudu již samotným aktem ratifikace EÚLP.210  

Řízení ve věci samé předchází fáze vyšetřovací, kdy je zjištěn skutkový stav věci 

a následně se Soud pokusí sjednat mezi stranami sporu smír. Po právním posouzení věci 

je Soud nejenom oprávněn konstatovat porušení závazku, ale v případě, že vnitrostátní 

právo provinivšího se státu umožňuje jen částečné odstranění důsledků tohoto porušení, 

je Soud oprávněn i přiznat poškozené straně spravedlivé zadostiučinění211 ve formě 

pekuniární kompenzace.212   

Kontrolní mechanismus EÚLP jde tak daleko, že v čl. 43 můžeme spatřovat 

v jistém slova smyslu rys opravného prostředku. Je zde totiž možnost požádat 

v tříměsíční lhůtě od data rozsudku senátu o postoupení věci Velkému senátu, a to za 

předpokladu, že věc vyvolá závažnou otázku.213   

 

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva a jeho výkon  

Hlavní předností judiciálního systému je ta skutečnost, že výstupem kontrolního 

orgánu je závazný a konečný rozsudek, ve kterém je soudem deklarováno porušení dané 

úmluvy.  

Tak je tomu i v řízení před ESLP. ESLP po právním posouzení věci dospěje 

k rozhodnutí, zda došlo k porušení garantovaných práv a vydá v této věci rozsudek.214 

V pravomoci ESLP není napadené vnitrostátní rozhodnutí či opatření zrušit, ale ESLP je 

                                                 
209 ŠTURMA, P., op. cit. 5, s. 37.  
210 ČEPELKA, Č., ŠTURMA P., op. cit. sub 6, s. 424.  
211 Čl. 41 EÚLP.  
212 ŠTURMA, P., op. cit. sub 5, s. 35.  
213 Čl. 43 EÚLP.   
214 Čl. 42 ve spojení s čl. 44 EÚLP.  
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oprávněn konstatovat, že toto rozhodnutí či opatření je v rozporu s dikcí EÚLP. 

V pravomoci Soudu je uložit tomu, kdo utrpěl na svých právech újmu, přiznat 

i spravedlivé zadostiučinění – Just Satisfaction – v pekuniární formě.215 Součástí 

rozsudku ESLP je dle dikce čl. 45 EÚLP odůvodnění – Reason shall be given.216  

Jelikož efektivita kontrolního mechanismu závisí především na zabezpečení 

monitorování plnění rozhodnutí, a v případě potřeby i na možnosti jeho vynucení, či 

uložení další sankce za následné neplnění povinnosti vyplývající z rozsudku, i v tomto 

směru lze konstatovat, že ESLP vykazuje značnou efektivitu. Po vydání závazného 

a konečného rozsudku totiž následuje další fáze. Ta spočívá v povinnosti státu 

dobrovolně se podřídit rozhodnutí a provést Soudem nařízená opatření k nápravě, 

popřípadě uhradit přiznanou finanční kompenzaci, a obráceně, i v oprávnění 

kontrolního orgánu dohlížet nad tímto výkonem rozsudku.  

Dohled nad výkonem rozsudků v rámci kontrolního systému Rady Evropy je 

v kompetenci Výboru ministrů, nikoli už judiciálního orgánu,217 ale politického orgánu 

této evropské mezivládní organizace. Dohled spočívá ve výzvě vlády dotčeného státu, 

aby mu podala informace o průběhu plnění rozsudku. Dále, podle čl. 46 odst. 3 EÚLP je 

v pravomoci Výboru ministrů předat věc Soudu, jestliže se domnívá, že dohled nad 

výkonem rozsudku naráží na problém výkladu rozsudku. Kontrolní pravomoci nad 

výkonem rozsudku byly posíleny v tom smyslu, že dle dikce čl. 46 odst. 4 EÚLP je 

Výbor ministrů, pokud se domnívá, že se povinný stát odmítá řídit tímto rozsudkem, 

oprávněn zaslat Soudu otázku, zda stát splnil uloženou povinnost.218 Potenciální síla 

kontrolního mechanismu spočívá v pravomoci Výboru ministrů, který může vykonávat 

i diplomatický či politický tlak na členský stát za účelem vykonání rozhodnutí. 

V nejzazším případě může dojít k situaci, že se stát dostane do porušení čl. 3 Statutu 

Rady Evropy a nejzávažnější sankci za toto porušení představuje možnost Výboru 

ministrů stát z Rady Evropy vyloučit. 

 

 

                                                 
215 Čl. 41 EÚLP.  
216 Čl. 45 EÚLP.   
217 Čl. 46 odst. 2 EÚLP.  
218 Čl. 46 odst. 4 EÚLP.  
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3.2 Kontrolní mechanismus Evropské sociální charty  

 

Evropská sociální charta (The European Social Charter) (ESCH) je 

mezinárodní smlouva, která byla přijata na půdě Rady Evropy 18. října 1961 v Turíně 

a vstoupila v platnost 26. února 1965 (pro Českou republiku 3. prosince 1999). ESCH je 

katalog evropských sociálních a hospodářských práv. Při jejím přijímání, podobně jako 

u Paktů lidských práv, musel být brán v potaz fakt, že nikoli všechny participující státy 

se nachází na stejné ekonomické a geopolitické úrovni. ESCH tak formuluje pouze 

minimální standard hospodářských a sociálních práv. Státy nemusí být vázány všemi 

ustanoveními ESCH, ale musí si vybrat určitý počet článků obsahující konkrétní 

práva.219  

Vzhledem k tomu, že ESCH obsahuje hmotněprávní úpravu sociálních 

a hospodářských práv, disponuje kontrolním mechanismem, který je založen na jiné 

koncepci fungování než ESLP. Kontrolní mechanismus je upraven v části IV. ESCH 

a nemá povahu soudní, nýbrž administrativní.  

 V roce 1996 byla přijata Revidovaná Evropská sociální charta, která vstoupila 

v platnost v roce 1999, a postupně nahrazuje hmotněprávní úpravu původního 

dokumentu. Její kontrolní mechanismus je však stejný jako mechanismus ESCH, když 

v části IV. článek C stanoví, že: „Provádění právních závazků obsažených v této Chartě 

bude podléhat stejné kontrole, jako Evropská sociální charta“. 220  

 

3.2.1 Výbor expertů   

 

Ke kontrole plnění závazků z ESCH byl ustaven Výbor expertů (The European 

Committee of Social Rights). Jeho právní úprava byla přímo inkorporována do těla 

ESCH do části IV. Výbor expertů je nezávislý orgán, který je složen z patnácti členů.221 

Členové Výboru jsou jmenováni Výborem ministrů ze seznamu odborníků, navržených 

smluvními stranami, kteří jsou nezávislí, bezúhonní a mají uznávanou odbornou 

                                                 
219 POTOČNÝ, M., ONDŘEJ, J., op. cit. sub 3, s. 120.  
220 Část IV. čl. C Revidované Evropské sociální charty.  
221 Tento počet byl stanoven rozhodnutím Výboru ministrů na 751. zasedání. Viz. Council of Europe – 

Human Rights and Rule of Law. European Committee of Social Rights. [online]. [cit. 9. 4. 2015]. 

Dostupné z URL: <http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/ECSR/ECSRdefault_en.asp>.  
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způsobilost v mezinárodních sociálních záležitostech. Členové Výboru jsou jmenováni 

na dobu šesti let s tím, že mohou být opětovně zvoleni.222  

Právní úprava Výboru expertů a fungování kontrolního mechanismu měla být 

reformována Pozměňujícím protokolem k ESCH z roku 1991, který byl otevřen 

k podpisu v Turíně 21. října 1991. Tento Protokol v důsledku nedostatečného počtu 

ratifikací ještě nevstoupil v platnost.223  

 

Kontrola prostřednictvím podávání zpráv  

Kontrolní mechanismus ESCH funguje primárně na metodě zpravodajství. 

Kontrolu prováděnou Výborem prostřednictvím zpráv lze kvalifikovat jako 

administrativní. Ta spočívá v tom, že státy jsou povinny podávat generálnímu 

tajemníkovi Rady Evropy zprávy o provádění ustanovení ESCH, která přijaly.224 

Zprávy byly povinny původně podávat ve dvouletých intervalech, nyní je zaveden 

takový systém, kdy všechny smluvní strany předkládají ve čtyřletém cyklu každý rok 

zprávy o plnění vybraných článků ESCH. Zprávy jsou následně prošetřovány Výborem 

expertů.225  

Při prošetřování zpráv od států má Výbor expertů k dispozici připomínky, které 

adresovaly generálnímu tajemníkovi Rady Evropy vnitrostátní organizace, které jsou 

členy mezinárodních organizací zaměstnavatelů a odborů. Jistý vliv Mezinárodní 

organizace práce lze spatřovat v tom, že jednání Výboru se účastní jako poradce 

zástupce Mezinárodní organizace práce.226      

Výstupem prošetřování zpráv jsou závěry Výboru expertů. Ty jsou předkládány 

generálním tajemníkem Rady Evropy Poradnímu shromáždění Rady Evropy. Poradní 

shromáždění sdělí své názory na tyto závěry Výboru ministrů.227  

Výbor ministrů pak vydává konečnou kontrolní zprávu a dvoutřetinovou 

většinou hlasů jeho členů může dát každé smluvní straně potřebná doporučení.228  

 

                                                 
222 Čl. 25 ESCH.  
223 Council of Europe  - Treaty Office. Protocol amending the European Social Charter CETS No.: 142. 

[online]. [cit. 9. 4. 2015]. Dostupné z URL: 

<http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=142&CM=8&DF=&CL=ENG>.   
224 Část IV. čl. 21 ESCH.  
225 Čl. 24 ESCH.  
226 Čl. 26 ESCH.  
227 Čl. 28 ESCH.  
228 Čl. 29 ESCH.  
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Kontrola prostřednictvím řízení o kolektivních stížnostech  

Kompetence Výboru expertů byly rozšířeny Dodatkovým protokolem z roku 

1995, který zavádí systém kolektivních stížností. Tento protokol již vstoupil v platnost, 

když byl ratifikován pěti smluvními stranami ESCH. Na základě této právní úpravy jsou 

oprávněny podat stížnost na neuspokojivé provádění ESCH mezinárodní organizace 

zaměstnavatelů a odborů a mezinárodní nevládní organizace, které mají poradní status 

u Rady Evropy, a reprezentativní národní organizace zaměstnavatelů a odborů.229 

Tuto reformu stávající právní úpravy lze považovat za krok k vyšší efektivitě 

fungování kontrolního mechanismu ESCH. A to i přes to, že nedává možnost 

individuálních stížností fyzické osoby, jak je tomu u stížnosti k ESLP na základě EÚLP. 

Je zde značná inspirace kontrolními mechanismy úmluv Mezinárodní organizace práce 

a zatím se zdá, že systém kolektivních stížností je pro oblast sociálních a hospodářských 

práv vhodnější než systém individuálních stížností a výrazně přispívá k posílení jejich 

ochrany.    

 

Přijatelnost kolektivní stížnosti  

Požadavky na podání, které je kolektivní stížností, jsou upraveny v čl. 4 

Dodatkového protokolu k ESCH. Stížnost musí být podána písemně a musí se týkat 

ustanovení ESCH, které bylo dotčenou smluvní stranou přijato. Ve stížnosti musí být 

specifikováno, v čem stěžovatel spatřuje nezajištění uspokojivého provádění ESCH ze 

strany smluvní strany.230 

Stížnost je adresována generálnímu tajemníkovi Rady Evropy, který potvrzuje 

její přijetí a bezodkladně ji předává Výboru expertů.231  

 

Povaha a průběh řízení o stížnosti  

Výbor expertů rozhoduje o přijatelnosti stížnosti a následně je oprávněn vyzvat 

smluvní stranu a stěžovatele, aby ve stanovené lhůtě předložili všechna důležitá 

písemná vysvětlení nebo informace. Výbor expertů může svolat i slyšení zástupců 

stran.232  

                                                 
229 Čl. 1 Dodatkového protokolu k ESCH.   
230 Ibid, čl. 4.  
231 Ibid, čl. 5.   
232 Ibid, čl. 7.  
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Výstup Výboru expertů a jeho následná realizace  

Po projednání stížnosti Výbor expertů vypracuje zprávu, ve které popíše kroky, 

které učinil při prošetřování stížnosti. Dále v ní předloží své závěry o tom, zda bylo ze 

strany dotčeného smluvního státu zajištěno uspokojivé plnění závazků vyplývajících 

z ESCH, na jejichž porušování byla podána stížnost. Následně je zpráva předložena 

Výboru ministrů Rady Evropy.233  

 Na základě této zprávy Výbor ministrů přijme většinou hlasů rezoluci. 

V případě, že Výbor expertů ve své zprávě shledal, že ESCH nebyla uspokojivým 

způsobem plněna, přijme Výbor ministrů dvoutřetinovou většinou hlasů doporučení pro 

dotčenou smluvní stranu ESCH.234  

Následná realizace v dotčeném státě je monitorována pomocí zprávy, ve které 

jsou obsaženy informace o opatřeních, která byla ve světle doporučení Výboru ministrů 

přijata. Tato zpráva je podávána generálnímu tajemníkovi Rady Evropy dle 

čl. 21 ESCH235 (tj. v rámci příští periodické zprávy).  

 

3.3 Inter-americký kontrolní mechanismus ochrany lidských práv   

 

Ochrana lidských práv na americkém kontinentě pramení především 

z dokumentů přijatých v rámci Organizace amerických států (Organization of American 

States) (OAS), jež je regionální organizací, která byla založena v roce 1948 za účelem 

všeobecné spolupráce amerických států. V rámci OAS byla dne 30. 4. 1948, ještě dříve 

než Všeobecná deklarace lidských práv, přijata Americká deklarace práv a povinností 

člověka (American Declaration of the Rights and Duties of Man). Tato deklarace hrála 

důležitou roli pro další vývoj ochrany lidských práv ve smyslu de lege ferenda. Její 

existence však nepostačovala, neboť nebyla právně závazná a neobsahovala žádný 

kontrolní mechanismus.236  

I přes širokou proklamaci práv a povinností obsažených v Americké deklaraci 

práv a povinností člověka bylo faktické dodržování těchto práv daleko od reality, a to 

především ve střední a jižní Americe, což souviselo s celkovou politickou 

                                                 
233 Čl. 8 Dodatkového protokolu k ESCH.  
234 Ibid, čl. 9.   
235 Čl. 10 ESCH.  
236 ŠTURMA, P., op. cit. sub 5, s. 69.    
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a ekonomickou situací v příslušných zemích.237 Proto byl na půdě OAS vytvořen první 

čistě smluvní kontrolní mechanismus na základě Americké úmluvy o lidských právech.   

Americká úmluva o lidských právech (American Convention on Human Rights) 

(AÚ) byla přijata dne 22. 11. 1969 a vstoupila v platnost dne 18. 7. 1978. Slabinou 

systému založeným AÚ je, že zavazuje pouze 24 států. Například Kanada ani USA 

nejsou jejími signatáři.238 To je velký rozdíl oproti EÚLP, jejímiž signatáři jsou všechny 

státy Rady Evropy.    

Inter-americký kontrolní mechanismus je založen na fungování dvou institucí, 

a to Inter-americké komise pro lidská práva (IAK) a Inter-amerického soudu pro lidská 

práva (IAS).  

 

3.3.1 Inter-americká komise pro lidská práva  

 

Hlavní funkcí Inter-americké komise pro lidská práva (Inter-American 

Commission on Human Rights) (Komise, IAK) je podpora dodržování ochrany lidských 

práv na americkém kontinentě.239 IAK lze považovat za určité specifikum. Byla zřízena 

v roce 1959 jako autonomní orgán OAS na základě Charty OAS. Nyní působí na 

základě AÚ i jako smluvní kontrolní orgán. Toto rozdělení hraje svou roli v tom 

případě, když členský stát OAS není současně smluvní stranou Americké úmluvy. Zde 

je pravomoc Inter-americké komise přesto dána, ale jsou aplikovány standardy lidských 

práv ve smyslu ustanovení Americké deklarace práv a povinností člověka, nikoli AÚ.240 

Právní úprava IAK je obsažena jednak v Chartě OAS, Americké úmluvě, ale i ve 

Statutu IAK a jejím Jednacím řádě.  

IAK sídlí v USA ve Washingtonu, D.C., a je složena se sedmi členů, kteří jsou 

osobami s vysokým morálním kreditem a mají uznávané schopnosti v oblasti lidských 

práv.241 Členové IAK jsou voleni na čtyři roky Valným shromážděním OAS ze 

seznamu kandidátů navržených všemi členskými státy OAS s tím, že mohou být 

jednou opakovaně zvoleni.242   

                                                 
237 ŠTURMA, P., op. cit. sub 5, s. 70.  
238 ČEPELKA, Č., ŠTURMA, P., op. cit. sub 6, s. 421.  
239 The main function of the Commission shall be to promote respect for and defense of human rights. 

Viz. čl. 41 AÚ.  
240 ŠTURMA, P., op. cit. sub 5, s. 74.   
241 Čl. 34 AÚ.  
242 Čl. 37 AÚ.  
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Pravomoci Inter-americké komise vůči všem členským státům OAS   

Pravomoci, které se uplatňují vůči všem členským státům OAS, vyplývají 

z čl. 18 Statutu IAK. Na základě tohoto ustanovení je hlavní úlohou IAK rozvíjení 

povědomí o lidských právech. K tomuto účelu je oprávněna především doporučovat 

smluvním stranám opatření k posílení lidských práv a vyžadovat od nich zprávy o 

opatřeních přijatých v oblasti lidských práv. Se souhlasem dotčeného státu je též 

oprávněna provádět návštěvy a vyšetřování na jeho území.243  

 

Pravomoci Inter-americké komise vůči signatářům AÚ   

Některé pravomoci IAK jsou uplatňovány pouze vůči smluvním stranám AÚ. 

Tak je tomu u rozhodování o individuálních stížnostech a mezistátních sděleních. Dále 

může Komise vystupovat v řízení před IAS. Je oprávněna požádat jej o vydání 

předběžných opatření a posudků k výkladu AÚ nebo jiných lidskoprávních úmluv.  

Jako i jiné kvazijudicální orgány, i existence IAK je velmi důležitá v otázkách 

reformy a budoucího vývoje ochrany lidských práv. A to v tom smyslu, že je 

oprávněna předkládat Valnému shromáždění OAS návrhy změn AÚ nebo návrhy 

dodatkových či pozměňujících protokolů,244 a touto reakcí na aktuální situaci v oblasti 

lidských práv přispívat ke zvyšování efektivity jejich ochrany.     

Na základě čl. 45 AÚ je Komise kompetentní k řešení mezistátních sdělení 

(Communications). Tato procedura je však fakultativní a podmínkou její přípustnosti 

je, že oba smluvní státy uznaly pravomoc Komise stížnost posuzovat.245 V praxi se 

tato procedura příliš neuplatnila, jak je pro ni, především z diplomatických důvodů, 

typické. Zaměřím se tedy na kontrolní proceduru na základě individuálních stížností.   

 

Individuální stížnost k Inter-americké komisi pro lidská práva  

Právní úprava podávání individuálních stížností (Petitions) je upravena 

v čl. 44 AÚ. Na rozdíl od fakultativnosti mezistátních stížností je pravomoc IAK 

posuzovat individuální stížnosti obligatorní, je tedy založena již samotnou ratifikací 

AÚ. Tato pravomoc Komise je důležitá zejména z toho důvodu, že se jedná o jedinou 

instituci v rámci kontrolního systému AÚ, ke které je jednotlivec oprávněn podat 

                                                 
243 Čl. 18 Statutu IAK.  
244 Čl. 41 AÚ.  
245 Čl. 45 AÚ.  
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individuální stížnost, neboť v pravomoci IAS není posuzování individuálních podání. 

Tuto úlohu tak plní IAK a díky tomu ji lze považovat za pokrokový a efektivní 

kvazijudiciální kontrolní mechanismus.  

Otázku přístupu k tomuto kontrolnímu orgánu upravuje čl. 44 AÚ, dle kterého 

je stížnost oprávněna podat (may lodge petitions): každá osoba, skupina osob nebo 

nevládní organizace právně uznaná v jednom či více členských státech OAS. Stížnost 

může být předložena vlastním jménem stěžovatele, ale i jménem jiných osob, které se 

staly obětí porušení lidských práv.246  

Podmínky přijatelnosti jsou stanoveny v čl. 46 AÚ a patří mezi ně vyčerpání 

vnitrostátních opravných prostředků a podání stížnosti ve lhůtě šesti měsíců ode dne, 

kdy se stěžovatel dozvěděl o konečném vnitrostátním rozhodnutí. Za účelem zabránění 

dvojí jurisdikce a vzniku paralelního řízení o téže věci je zde stanovena podmínka, že 

o předmětu stížnosti není vedeno jiné mezinárodní řízení. Stížnost nesmí být 

anonymní a musí obsahovat informace o stěžovateli včetně jeho podpisu, či podpisu 

jeho právního zástupce.247  

Řízení před Komisí typicky předchází její pokus sjednat mezi stranami sporu 

smír (Friendly Settlement).248 Není-li smíru dosaženo, Komise vydá předběžnou 

zprávu, ve které je vedle popisu relevantních skutečností a tvrzení stran i zhodnocení 

případu, včetně návrhů a doporučení. Tato zpráva je neveřejná a je předána dotčenému 

státu. Ten má povinnost ve lhůtě tří měsíců vyřešit namítanou věc ve světle 

doporučení Komise.249  

Jestliže věc v této lhůtě není vyřešena, a dotčeným státem ani Komisí nebyla 

věc předložena IAS, Komise vydá schválením většiny všech svých členů závěrečnou 

zprávu, která obsahuje závěry a může obsahovat i doporučení nápravných opatření 

včetně lhůty stanovené ke splnění těchto nápravných opatření.250   

Po uplynutí této lhůty Komise opět většinou všech členů rozhodne o tom, zda 

stát splnil uložené povinnosti a přijal adekvátní opatření k nápravě a také o tom, zda 

zprávu zveřejní.251    

                                                 
246 Čl. 44 AÚ.  
247 Čl. 46 AÚ.  
248 Čl. 48 odst. 1 písm. f. AÚ.   
249 Čl. 50 AÚ.  
250 Čl. 51 odst. 1 a 2 AÚ.  
251 Čl. 51 odst. 3 AÚ.  



59 

 

3.3.2 Inter-americký soud pro lidská práva  

 

Kompetenci v záležitostech týkajících se plnění závazků států z Americké 

úmluvy má vedle Komise, která má kvazijudiciální povahu,  i orgán judiciální, a to 

Inter-americký soud pro lidská práva (Inter-American Court of Human Rights) (IAS, 

Soud).252 IAS je smluvním orgánem Americké úmluvy253 a byl zřízen v roce 1978 (tedy 

o téměř 20 let později než ESLP) a první jednání probíhalo 29. a 30. června 1979 v sídle 

OAS, ve Washingtonu, D.C. Až v září 1979 se sídlo Soudu přemístilo do San José 

v Kostarice, kde je až do současnosti.254    

IAS se skládá ze sedmi soudců, občanů členských států OAS, kteří jsou voleni 

na šest let. Soudní aparát ESLP tak početně IAS převyšuje. Požadavky pro výkon 

funkce soudce jsou téměř totožné s požadavky na výkon funkce soudce u ESLP. 

Čl. 52 AÚ stanovuje, že soudci jsou voleni jako soukromé osoby z právníků, osob 

vysokého morálního charakteru, s uznávanými schopnostmi v oblasti lidských práv 

mající potřebnou kvalifikaci požadovanou pro výkon nejvyšších soudních funkcí 

v souladu s právem státu, kterého jsou občany.255 

 

Řízení o stížnosti před Inter-americkým soudem pro lidská práva   

Jurisdikce Soudu pro sporné řízení je fakultativní, a je dána až speciálním 

prohlášením podle čl. 62 AÚ, nikoli automaticky podpisem AÚ.   

Ve srovnání s ESLP je výčet subjektů oprávněných k podání stížnosti k IAS 

relativně omezen. Největší rozdíl oproti ESLP je to, že dle čl. 61 odst. 1 AÚ mají právo 

předložit soudu věc pouze smluvní strany AÚ a Inter-americká komise pro lidská práva 

- Only the States Parties and the Commission shall have the right to submit a case to the 

Court.256 Z právě uvedeného tedy vyplývá, že v rámci smluvního kontrolního systému 

AÚ má jednotlivec právo předložit individuální stížnost pouze Komisi.  

Systém řešení jednotlivých případů se odlišuje od systému evropského 

především tím, že přijatelnost návrhu podaného k Soudu je podmíněna jeho 

                                                 
252 Čl. 33 AÚ.  
253 Ibid.   
254 Corte Interamericana de Derechos Humanos – Court History. [online]. [cit. 9. 4. 2015]. Dostupné z 

URL: http://www.corteidh.or.cr/index.php/en/about-us/historia-de-la-corteidh>. 
255 Čl. 52 AÚ.   
256 Čl. 61 odst. 1 AÚ.  
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projednáním Komisí.257 Teprve poté, ve lhůtě tří měsíců od vydání předběžné zprávy 

Komisí, může být věc předložena Soudu. Soud pak jedná o věci samé.   

Výstupem sporného řízení před IAS je závazný rozsudek, ve kterém je IAS 

oprávněn vyslovit, že jednáním státu byla porušena práva a svobody chráněné AÚ. 

Stejně tak jako ESLP, má IAS pravomoc rozhodnout o nápravných opatřeních. A to aby 

byl poškozené straně zajištěn výkon porušeného práva nebo svobody, a dále může 

rozhodnout i o spravedlivé kompenzaci.258 

Dle čl. 68 AÚ se smluvní strany zavazují dodržovat povinnosti, které jim 

z rozsudku vyplývají. I tu část rozsudku, která přiznává poškozenému náhradu škody 

realizovanou v dotčeném státě v souladu s jeho národní legislativou.259 Obdobný 

mechanismus, který je zakotven v systému EÚLP, spočívající v dohledu nad výkonem 

rozsudků ESLP, v inter-americkém systému chybí. Což znamená, že při absenci 

možnosti vynutit splnění závazného rozsudku se stává jakkoli propracovaný 

mechanismus bezzubý a je zde ponecháno výlučně na vůli dotčeného státu, zda se 

rozhodnutí podrobí. 

 

Posudková činnost Inter-amerického soudu pro lidská práva   

Specifikum amerického, ale i afrického (viz následující subkapitola) kontrolního 

mechanismu je jejich posudková činnost. V pravomoci Soudu, vedle rozhodování 

sporných případů, je i široká posudková pravomoc ve věcech AÚ a jiných 

mezinárodních smluv o lidských právech. To jej činí oproti evropskému modelu 

speciálním.  

IAS je oprávněn vykonávat posudkovou činnost na základě čl. 64 AÚ – member 

states may consult the Court regarding the interpretation of this Convention or of other 

treaties concerning the protection of human rights in the American states.260 Na soud se 

v případě posudkového řízení může obrátit kterýkoliv členský stát OAS, nejen smluvní 

strana AÚ. Posudková činnost IAS je velmi široká, neboť provádí výklad jakékoliv 

mezinárodní smlouvy týkající se ochrany lidských práv, která je aplikovatelná 

v amerických státech.261   

                                                 
257 Čl. 61 odst. 2 AÚ.   
258 Čl. 63 odst. 1 AÚ.   
259 Čl. 68 AÚ.  
260 Čl. 64 AÚ.  
261 Čl. 64 AÚ.  
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3.4 Africký kontrolní mechanismus ochrany lidských práv    

 

Lze konstatovat, že nezávazné, ať už regionální nebo univerzální dokumenty, 

byly v relativně krátkém časovém horizontu nahrazeny závaznými úmluvami, které byly 

následně doplněny i kontrolními mechanismy. Bylo tomu ale především ve vyspělých 

a demokratických státech. Na americkém kontinentě byla přijata deklarace na ochranu 

lidských práv (ač nezávazná) ještě dříve, než byla přijata v rámci OSN Všeobecná 

deklarace lidských práv. EÚLP byla přijata de facto v návaznosti na Všeobecnou 

deklaraci lidských práv a obsahovala i svůj implementační mechanismus.  

Situace na africkém kontinentě se velice odlišovala a odlišuje až do dnešní doby, 

ač již ne tak markantním způsobem. V Africe, navzdory širokému porušování lidských 

práv,262 a zejména v důsledku složitého dekolonizačního procesu končícího až 

v sedmdesátých letech 20. století, byl přijat závazný dokument na ochranu lidských 

práv teprve v nedávné době.  

V roce 1963 byla v Addis Abebě založena Organizace africké jednoty 

(Organization of African Unity) (OAJ), ale podle Charty OAJ, nebyla tato organizace 

primárně určena k ochraně lidských práv (na rozdíl od Rady Evropy). Dne 21. října 

1986, tedy po více než třiceti letech od přijetí EÚLP, vstoupila v platnost Africká charta 

práv člověka a národů (The African Charter on Human and Peoples´ Rights) (AFCH). 

Z hlediska právní kvalifikace se jedná o závaznou mezinárodní smlouvu a nejdůležitější 

dokument týkající se ochrany lidských práv na africkém kontinentě.  

Kontrolní mechanismus jejího dodržování byl zaveden v roce 1987 ustavením 

expertního orgánu, Africké komise pro práva člověka a národů. V roce 1998 byl přijat 

Protokol o zřízení Afrického soudu pro lidská práva, který vstoupil v platnost až v roce 

2004.263 Z hlediska časového se tak judiciální kontrola v rámci afrického regionálního 

systému nedá v žádném případě srovnávat s evropským či inter-americkým systémem. 

Africký judiciální systém za nimi viditelně zaostává, nicméně jeho samotné zřízení 

a postupné, byť pomalé, faktické uplatnění má pro ochranu lidských práv zásadní 

pozitivní význam.   

Takto Africkou chartou práv člověka a národů nastavený regionální systém 

kontroly ochrany lidských práv byl pozměněn transformací OAJ v Africkou unii, která 

                                                 
262 ŠTURMA, P., op. cit. sub 5, s. 78.  
263 Ibid.   
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vznikla v roce 2002, a která již stanovuje ochranu lidských práv za jeden ze svých 

základních cílů. V rámci Africké unie byl vytvořen Soudní dvůr Africké unie (Court of 

Justice of African Union) a byla započata integrace obou soudů. Nový sjednocený soud 

však doposud nevznikl.  

 

 

3.4.1 Africká komise pro práva člověka a národů  

 

Africká komise pro práva člověka a národů (African Commission on Human and 

Peoples´ Rights) (AFK) byla zřízena na základě čl. 30 Africké charty za účelem 

podpory práv člověka a národů a zajištění jejich ochrany v Africe – to promote human 

and peoples´ rights and ensure their protection in Africa.264  

AFK je nezávislý expertní orgán, který je složen z jedenácti členů, kteří jsou 

vybráni z afrických osobností vysokého morálního kreditu, kteří jsou nestranní 

a odborní v oblasti práv člověka a národů. Členové Komise vykonávají činnost jako 

soukromé osoby.265 Jsou voleni tajným hlasováním Shromážděním hlav států a vlád 

OAJ ze seznamu osob, které byly nominovány stranami AFCH.266 Funkční období 

členů Komise je šestileté s tím, že mohou být znovu zvoleni.267  

 

Funkce Komise pro práva člověka a národů  

V čl. 45 Africké charty jsou upraveny hlavní funkce Komise. Mezi ně patří 

podpora práv člověka a národů, a to například prováděním výzkumu o problémech 

v Africe v oblasti lidských práv a spoluprací s africkými a mezinárodními organizacemi 

ochrany lidských práv. Dále zajištění ochrany práv člověka a národů za podmínek 

stanovených AFCH, interpretace AFCH na žádost smluvního státu AFCH, kterékoliv 

instituce OAJ, resp. AU, nebo africké organizace, která je uznaná OAJ, resp. AU. 

Komise je dále oprávněna provádět jiné úkoly, které jí byly svěřeny Shromážděním hlav 

států a vlád OAJ (tak byla Komise pověřena hodnocením pravidelných zpráv 

předkládaných smluvními stranami AFCH).268 Kromě kontroly pomocí podávání zpráv 

                                                 
264 Čl. 30 AFCH.  
265 Čl. 31 AFCH.  
266 Čl. 33 AFCH.  
267 Čl. 36 AFCH.  
268 Čl. 45 AFCH.  
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států se uplatňuje i v africkém kontrolním mechanismu kontrola pomocí mezistátních 

a individuálních stížností.    

 

Mezistátní stížnosti  

Právní úprava podávání mezistátních stížností (Communication from States) je 

obsažena v čl. 47 a násl. AFCH a má dva režimy. První z nich umožňuje státu, jež se 

oprávněně domnívá (has good reasons to believe), že se jiný stát dostal do porušení 

ustanovení AFCH, adresovat stížnost přímo tomuto státu. Tento stát je povinen vyjádřit 

se k obsahu stížnosti do tří měsíců, včetně poskytnutí vysvětlení a uvedení provedených 

nebo možných nápravných opatření.269 V případě, že problém není vyřešen ke 

spokojenosti obou zúčastněných států – the issue is not settled to the satisfaction of the 

two states involved, každý z nich má právo předložit věc samotné Komisi.270 Druhý 

režim řízení o mezistátní stížnosti je založen na právu smluvního státu podat stížnost 

přímo Komisi.271  

Komise se může zabývat mezistátní stížností pouze v případě, že shledá, že byly 

vyčerpány všechny dostupné vnitrostátní opravné prostředky.272 Nejprve se Komise 

snaží dosáhnout smírného řešení sporu – Amicable Solution. Není-li ho dosaženo, 

Komise vypracuje zprávu obsahující skutkový stav a závěr Komise, kterou zašle 

zúčastněným státům. V praxi se mezistátní stížnosti příliš neuplatnily a první stížnost 

byla publikována až v roce 2006.  

 

Individuální stížnosti  

Systém individuálních stížností funguje na základě čl. 55 AFCH, který obsahuje 

právní úpravu pro přijímání a posuzování jiných než mezistátních stížností – Other 

Communications.273 To jsou dle výkladu samotné Komise stížnosti jednotlivců 

a nevládních organizací.  

                                                 
269 Čl. 47 AFCH.  
270 Čl. 48 AFCH.  
271 Čl. 49 AFCH.  
272 Čl. 50 AFCH.  
273 Čl. 55 AFCH.  
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Samotnému řízení o předmětu stížnosti předchází rozhodování o přijetí stížnosti. 

Nejprve je stížnost zapsána na seznam a Komise se jí zabývá až na žádost většiny 

zasedajících členů.274  

Dle čl. 56 AFCH musí navíc stížnost splňovat podmínky přijatelnosti. Ty 

stanovují, že stížnost musí obsahovat údaje o stěžovateli, musí být slučitelná s Chartou 

OAJ a AFCH, nesmí obsahovat výrazy urážející stát nebo regionální organizaci, nesmí 

být založena pouze na informacích čerpaných z hromadných sdělovacích prostředků, 

musí být podána po vyčerpání vnitrostátních opravných prostředků a v přiměřené 

časové lhůtě od jejich vyčerpání. Další podmínkou je, že stížnost se nesmí týkat věci, 

která již byla projednána v některém z řízení podle Charty OSN, Charty OAJ nebo 

AFCH.    

Po uznání stížnosti za přijatelnou je stížnost zaslána dotčenému státu a ten má 

povinnost se k ní ve lhůtě tří měsíců vyjádřit. Řízení o věci samé podrobněji upravuje 

Jednací řád Komise.275 Tak jako u většiny mezinárodních kontrolních institucí je 

primární rolí Komise pokusit se o dosažení smírného urovnání sporu. Není-li to možné, 

vypracuje Komise zprávu, ve které konstatuje, zda došlo k porušení ustanovení Charty, 

kterými je dotčený stát vázán. Součástí zprávy může být i konkrétní doporučení Komise 

jaká nápravná opatření by měl stát realizovat a návrh kompenzace pro oběť porušení. 

Zprávy Komise jsou neveřejné, ale Shromáždění hlav států a vlád může rozhodnout 

o jejich zveřejnění.276  

Zvláštní ustanovení čl. 58 AFCH je aplikováno v případě, že je Komisi 

adresována stížnost, která odhaluje existenci řady závažných nebo masových 

porušování práv člověka a národů – reveal the existence of a series of serious or 

massive violations of human and peoples´ rights. Komise tuto skutečnost dává na 

vědomí přímo Shromáždění hlav států a vlád OAJ.277  

 

3.4.2 Africký soud pro práva člověka a národů   

 

Africký soud pro práva člověka a národů (The African Court on Human and 

Peoples´ Rights) (AFS, Soud) byl zřízen jako regionální soud členskými státy Africké 

                                                 
274 Čl. 55 AFCH.  
275 Část III., kapitola 4. Jednacího řádu komise. [online]. [cit. 9. 4. 2015]. Dostupné z URL: 

<http://www.achpr.org/files/instruments/rules-of-procedure-2010/rules_of_procedure_2010_en.pdf>.  
276 Pravidlo 108 a násl. Kapitoly 3., části III. Jednacího řádu Komise. Ibid.  
277 Čl. 58 AFCH.  
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unie k zajištění ochrany lidských práv v Africe, a to na základě Protokolu k Africké 

chartě práv člověka a národů (Protocol to the African Charter on Human and Peoples´ 

Rights on the Establishment of the African Court on Human and Peoples´ Rights) 

(PAFCH). PAFCH byl přijat 9. června 1998 a vstoupil v platnost 25. ledna 2004, když 

byl ratifikován více jak patnácti členskými státy. AFS sídlí v Tanzanii ve městě 

Arusha.278 

Úkolem AFS je posílit a doplnit funkce AFK, kvazijudiciálního orgánu 

pověřeného dohlížením na provádění Africké charty práv člověka a národů.   

 Dle dikce čl. 11 PAFCH je Soud složen z jedenácti soudců, občanů členských 

státu OAJ, volených tajným hlasováním jako soukromé osoby z právníků vysokého 

morálního charakteru a s uznávanými praktickými, soudními nebo akademickými 

schopnostmi v oblasti ochrany práv člověka a národů.279 Speciální požadavek na složení 

soudu upravuje čl. 14 odst. 3 PAFCH, který stanovuje, že má být zajištěno adekvátní 

zastoupení mužů a žen.280 Soudci jsou voleni na šest let a mohou být jednou 

znovuzvoleni.281  

 

Řízení před Africkým soudem pro lidská práva   

Sporné řízení před AFS je možné na základě mezistátních a individuálních 

stížností. Dle čl. 5 PAFCH jsou oprávněni podat věc AFS především: Africká komise 

pro práva člověka a národů, dále smluvní strana, která podala stížnost ke Komisi, 

smluvní strana, proti níž byla stížnost podána a smluvní strana, jejíž občan je obětí 

porušení lidských práv. Návrh můžou podat i africké mezivládní organizace – African 

Intergovernmental Organizations.282  

 Dle dikce čl. 34 odst. 6 PAFCH je stát oprávněn rozšířit kompetence AFS 

o posuzování individuálních stížností. Stát v době ratifikace nebo kdykoli poté může 

přijmout příslušnost AFS k přijímání stížností i od jednotlivců. Právo jednotlivci zahájit 

                                                 
278 African Court of Human and Peoples´ Right – Establishment of the Court. [online]. [cit. 9. 4. 2015]. 

Dostupné z URL: <http://www.african-court.org/en/index.php/about-the-court/court-establishment>.  
279 Čl. 11 PAFCH.  
280 Čl. 14 odst. 3 PAFCH.  
281 Čl. 15 PAFCH.  
282 Čl. 5 PAFCH.    
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řízení přímo před soudem je tak přiznáno – to institute cases directly before it283 – jen 

ve stížnosti proti státu, který uznal tuto pravomoc zvláštním prohlášením.284  

  Procesní úprava je společná jak pro mezistátní tak individuální stížnosti. 

Podmínky přijatelnosti stížnosti k AFS vyžadují, aby byla stížnost nejprve projednána 

před Komisí pro práva člověka a národů, jak je tomu u Inter-amerického soudu pro 

lidská práva. Přijatelnost návrhu posuzuje buď sám AFS, podle kritérií, které jsou 

stanoveny pro stížnost ke Komisi, nebo tuto činnost svěří Komisi samotné.285 Podmínky 

pro přijetí návrhu jsou stanoveny v čl. 56 AFCH. Patří mezi ně vyčerpání vnitrostátních 

opravných prostředků a podání v „rozumné době“ od vyčerpání těchto opravných 

prostředků – within reasonable period from the time local remedies are exhausted.286   

Soudní řízení probíhající před AFS je veřejné287 a v první fázi řízení se Soud 

pokusí sjednat mezi stranami sporu smír – Amicable Settlement.288 Není-li smír dosažen, 

následuje fáze zjišťovací289 a poté Soud věc právně posoudí. Jestliže Soud dospěje 

k závěru, že došlo k porušení práv stanovených AFCH, přikáže provedení odpovídající 

nápravy, která může zahrnovat přiznání spravedlivého zadostiučinění.290  

Shledá-li AFS porušení AFCH, vydá ve věci rozsudek.291 Je oprávněn nařídit 

opatření k nápravě a může přiznat i kompenzaci.292 Dle čl. 30 PAFCH se státy zavazují 

být v souladu s obsahem rozsudku a provést jeho výkon. V africkém systému kontroly 

ochrany lidských práv je teoretický dohled nad výkonem rozsudků legislativně zajištěn 

a to v čl. 29 odst. 2 PAFCH. Plnění rozsudků AFS má být dohlíženo Radou ministrů 

jménem Valného shromáždění – The Council of Ministers shall also be notified of the 

judgement and shall monitor its execution on behalf of the Assembly.293 Rada ministrů 

není orgán judiciální, ale politický, a tedy bude rozhodující vůle členských států Africké 

unie, zda vyvinou tlak na stát, který je k výkonu rozsudku povinen.   

                                                 
283 Čl. 5 odst. 3 PAFCH.  
284 Čl. 36 odst. 4 PAFCH.  
285 Čl. 6 odst. 2 PAFCH.  
286 Čl. 56 odst. 6 AFCH.  
287 Čl. 10 odst. 1 PAFCH.  
288 Čl. 9 PAFCH.  
289 Čl. 26 PAFCH.  
290 Čl. 27 odst. 1 PAFCH.   
291 Čl. 28 PAFCH.   
292 Čl. 27 odst. 1 PAFCH.  
293 Čl. 29 odst. 2 PAFCH.  
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Z dostupných statistik vyplývá, že do současné doby Soud obdržel 35 stížností, 

z toho 20 již bylo vyřízeno.294   

 

Posudková činnost Afrického soudu pro lidská práva  

Vedle inter-amerického soudu pro lidská práva vyniká v posudkové činnosti 

i AFS. Také AFS disponuje širokou posudkovou pravomocí. Dle čl. 4 PAFCH je 

oprávněn vydávat posudky – Advisory Opinion – v jakékoliv právní záležitosti 

související s Africkou chartou nebo s jakýmkoli jiným relevantním lidskoprávním 

dokumentem.295  

 

3.5 Situace v ostatních regionech  

 

V předchozích subkapitolách byly popsány kontrolní mechanismy v regionu 

evropském, americkém a africkém. Ostatní regionální smluvní systémy lze jen stěží 

považovat za ucelené a nevykazují ani efektivní fungování. I tyto jsou však spojeny 

především s existencí regionálních organizací, a to především Ligy arabských států 

(League of Arab States), Organizace islámské konference (Organization of Islamic 

Cooperation) a Společenství nezávislých států (Commonwealth of Independent States).   

 

3.6 Shrnutí  

 

V této kapitole jsem představila a porovnala regionální kontrolní mechanismy 

EÚLP, Evropské sociální charty, Americké úmluvy o lidských právech a Africké charty 

práv člověka a národů. Z provedeného srovnání lze o jejich podobě, činnosti a efektivitě 

fungování vyvodit následující:  

Regionální kontrolní mechanismy byly vytvářeny postupně a to v závislosti na 

celospolečenské a politické situaci v každém regionu. Nicméně do dnešní doby všechny 

citované úmluvy disponují s mechanismem monitorujícím jejich dodržování. Ten má 

povahu jak kvazijudiciální, tak judiciální (vyjma ESCH). Funkci kvazijudiciálního 

                                                 
294 African Court – List of Applications Received by the Court. [online]. [cit. 20. 4. 2015]. Dostupné z 

URL: <http://www.african-court.org/en/index.php/2012-03-04-06-06-00/cases-status1>.   
295 Čl. 4 odst. 1 PAFCH.   
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mechanismu plní komise, které pracují především na základě metody zpravodajství. Je 

však patrná značná tendence k judicializaci kontrolních systémů, což dokazuje mimo 

jiné snaha o vybudování efektivně pracujícího soudu v Africe, byť teprve v nedávné 

době.   

 Nejstarším soudem je ESLP, který byl ustaven v roce 1959. Ten má i největší 

počet soudců (47). Ve srovnání s AFS a IAS umožňuje podání stížnosti širokému 

okruhu aplikantů, včetně fyzických osob, nevládních organizací, odborů a politických 

stran, a ti všichni k němu mají přímý a nepodmíněný přístup. Naproti tomu IAS 

individuální podání vůbec nepřipouští (zde je v posuzování individuálních podání 

kompetentní Inter-americká komise pro lidská práva), a u AFS je individuální podání 

vázáno na speciální deklaraci smluvního státu.  

Povaha řízení před soudem je u všech tří srovnávaných institucí podobná. Po 

prozkoumání přípustnosti návrhu se nejprve soud pokusí o smírné řešení sporu 

(vzhledem k jeho mezinárodněprávní povaze) pak následuje fáze vyšetřovací.  

Výstupem soudů je závazný a konečný rozsudek, jemuž se strany ve smlouvách 

zavazují podřídit. Obsah rozsudku tvoří deklarace porušení povinnosti, dále případná 

doporučení a opatření. Soudy jsou oprávněny za určitých podmínek přiznat poškozené 

straně finanční kompenzaci. Samotný výkon rozsudků je pak ponechán na smluvních 

státech. Co se týká dohledu nad výkonem rozsudků a jejich plnění ze strany států, v tom 

se úmluvy a na ně navazující kontrolní mechanismy již kvalitativně liší. 

Nejpropracovanější úpravu dohledu nad výkonem soudních rozhodnutí má evropský 

kontrolní mechanismus, který disponuje možností donutit stát, aby se choval v souladu 

s vydaným rozhodnutím. Nejzazší sankci představuje vyloučení členského státu z Rady 

Evropy.  

Naopak oproti ESLP, IAS a AFS disponují velmi širokou posudkovou 

pravomocí. Jsou oprávněny vykládat mezinárodní smlouvy o lidských právech 

a o posudek může požádat i stát, který nepřijal jurisdikci pro sporné řízení.  

Ukazatel, který nám vypovídá v praktické rovině o efektivitě fungování těchto 

institucí, je počet řešených případů. V tomto ohledu je nesrovnatelný opět institut 

individuálního podání u ESLP, neboť tato se počítají na desetitisíce.296 Pro srovnání, 

AFS vynesl svůj první rozsudek v roce 2009 a za dobu svého fungování přijal 

                                                 
296 ŠTURMA, P., op. cit. sub 5, s. 37.  
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35 stížností, z toho 20 uzavřel, 4 postoupil Africké komisi pro práva člověka a národů 

a 8 je stále neuzavřených.297 AFS lze zatím považovat za ne tolik ustálený, ale z druhé 

strany lze říci, že je zde velký teoretický potenciál na zlepšení jeho fungování, a to 

především díky mezinárodním organizacím, a také díky možnosti inspirace u již 

existujících a fungujících judiciálních kontrolních mechanismů.   

Při zkoumání fungování konkrétních kontrolních mechanismů a jejich hodnocení 

z hlediska efektivity, by neměl být opomíjen fakt, kolik států z daného regionu se stalo 

stranou příslušné úmluvy, i když samotná úmluva fungujícím a efektivním kontrolním 

mechanismem disponuje a kontrolní orgán byl i ustaven. Bez širší diskuze 

a pochybností můžeme v případě EÚLP a jejím implementačním mechanismu 

konstatovat, že i z tohoto hlediska je nejefektivnějším kontrolním mechanismem. 

K dnešnímu dni jsou jejími signatáři všechny členové Rady Evropy, tedy 47 států 

evropského regionu, což jsou všechny evropské země kromě Běloruska a Vatikánu.   

Méně efektivní je na základě tohoto kritéria judiciální kontrolní systém v rámci 

amerického kontinentu. AÚ je sice právně závazný dokument, ale vzhledem k tomu, že 

se pohybujeme na úrovni smluvních kontrolních mechanismů, je závazná pouze pro 

státy, které jsou jejími signatáři. V současné době je AÚ vázáno pouze 25 z 35 

členských států OAS. Nutno podotknout, že stranou Americké úmluvy nejsou ani USA 

a Kanada, a tyto a další státy tak podléhají závazkům pouze z právně nezávazné 

Americké deklarace práv a povinností člověka.   

Z padesáti čtyř zemí afrického kontinentu ratifikovalo PAFCH 26 států, 

a speciální deklaraci kompetence dle čl. 36 odst. 4 PAFCH (posuzování individuálních 

stížností jednotlivců) učinilo 7 států.298  

Kdybychom měli shrnout všechna kritéria, podle kterých byly kontrolní orgány 

porovnávány, lze považovat za nejefektivnější kontrolní mechanismus EÚLP, tedy 

ESLP.  

 

 

                                                 
297 African Court on Human and Peoples´ Right – Quick Facts. [online]. [cit. 9. 4. 2015]. Dostupné z 

URL: http://www.african-court.org/en/index.php/about-the-court/quick-facts-menu>.  
298 African Union – List of Countries which have signed, ratified/acceded to the Protocol to the African 

Charter on Human and Peoples´ Right. [online]. [cit. 9. 4. 2015]. Dostupné z URL: <http://www.african-

court.org/en/images/documents/New/Statuts_of_the_Ratification_Process_of_the_Protocol_Establishing_

the_African_Court.pdf>. 
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Závěr 
 

V této diplomové práci jsem se zabývala kontrolními mechanismy ochrany 

lidských práv, univerzálními i regionálními, a jejich fungováním, a to především 

z hlediska efektivity. Kontrolní mechanismy představují kontrolu plnění závazků 

v mezinárodním právu a jejich účelem je poskytnout jednotlivci účinnou záruku proti 

porušování lidských práv. Ta mu jsou zaručena v mnoha mezinárodních dokumentech, 

ale některá pravidla jsou již součástí obecného práva obyčejového.  

Celý systém ochrany lidských práv může fungovat jen tehdy, jestliže nabízí 

jednotlivcům účinné záruky k jejich ochraně. K tomu, aby se stát choval v souladu 

s jeho mezinárodněprávními závazky, neslouží jen institut kontrolních mechanismů. 

Jsou tady ještě pravidla vyplývající přímo z obecného mezinárodního práva, jako např. 

přímé či nepřímé donucení. Kontrolní mechanismy vycházejí ze smluvního základu, ale 

nesuplují sankční systém, který je zde nastaven právě obecným právem mezinárodním. 

Tato odpovědnostní pravidla se pouze neaplikují, dokud probíhá řešení sporu způsobem 

stanoveným v konkrétní úmluvě.    

Kontrolní mechanismy byly vytvářeny úmluvami jak na univerzální půdě, kde 

velmi důležitou roli hraje OSN, tak na půdě regionální. Z vývojového hlediska hrálo při 

genezi kontrolních mechanismů roli, zda byly zúčastněné státy na podobné 

sociopolitické a ekonomické úrovni. Tomu tak bylo především v rámci jednotlivých 

regionů, a především v rámci regionální mezivládní organizace Rady Evropy, kde tak 

mohlo díky tomu, že státy byly takzvaně like-minded, dojít k širšímu konsensu a hlubší 

právní úpravě jednotlivých pravidel chování.   

Kontrolní mechanismy jsou založeny především na kontrolní metodě 

zpravodajství, která je využívána všemi kontrolními orgány. Postupným vývojem se 

však státům dostává i možnost podat oznámení na jiný stát, tedy zahájit kontrolní 

proceduru na základě mezistátní stížnosti. Především se však dodatkovými protokoly či 

zvláštní deklarací smluvní strany rozšiřuje kompetence kontrolního orgánu 

o posuzování individuálních stížností jednotlivců.  

Na univerzální úrovni jsem představila a porovnala kontrolní mechanismy 

navazující na oba Pakty lidských práv a na šest sektorových lidskoprávních úmluv. 

V rámci jednotlivých regionů jsem se zabývala právní úpravou a fungováním 

kontrolních mechanismů EÚLP, Evropské sociální charty, Americké úmluvy o lidských 



71 

 

právech a Africké charty práv člověka a národů, a to proto, že je považuji za 

nejvýznamnější regionální dokumenty ochrany lidských práv.  

Na základě provedené komparace jsem dospěla k závěru, že v dnešní době je 

plnění z úmluv o lidských právech dostatečně zajištěno kontrolními mechanismy, neboť 

každá z úmluv (více či méně efektivně) fungujícím kontrolním mechanismem 

disponuje. Jejich činnost je na univerzální úrovni založena na existenci 

kvazijudiciálního kontrolního orgánu (výbory, komise) a na regionální úrovni také na 

existenci orgánu soudního typu (ESLP, IAS, AFS). V počátcích vývoje byl judiciální 

orgán výjimkou, když první a na dlouho dobu jediný soud byl ESLP (v činnosti od roku 

1959). Nyní lze spatřovat tendenci k judicializaci kontrolních systémů, což považuji za 

pozitivní. Zdá se však, že univerzální půda není zatím pro judiciální orgán vhodná.   

Ustavené kontrolní orgány vykazují dost značnou efektivitu a státy je ve velké 

většině případů akceptují. Avšak jejich fungován tak, jak jej můžeme popsat v  dnešní 

podobě, předcházel vývoj a postupné formování, které se snažilo odpovídat na 

požadavky společnosti. Proto některé důležité kompetence kontrolní orgány získaly až 

v průběhu svého vývoje. Mezi pozitivní výsledky patří především skutečnost, že 

v současné době již všechny kontrolní mechanismy opravňují jednotlivce k podání 

individuální stížnosti (výjimku představuje Inter-americký soud pro lidská práva). Tyto 

pokroky, prováděné cestou dodatkových protokolů k jednotlivým úmluvám jsou 

mezinárodnímu společenství v ochraně lidských práv ku prospěchu a zvýšily i autoritu 

samotných kontrolních mechanismů. Tyto pokroky však s sebou nesou nutnou daň 

a negativní důsledek v tom smyslu, že se zvýšil nápor na kontrolní orgány, a to 

především na ESLP. Kontrolní instituce se tak stávají organizačně i finančně velmi 

náročné.  

I přes tuto skutečnost musíme hodnotit vývoj v oblasti kontrolních mechanismů 

ochrany lidských práv za pozitivní. V obecné rovině se jednotlivé kontrolní instituce po 

formální stránce přibližují a jejich nová úprava pomocí dodatkových protokolů nutně 

reflektuje změny v celém mezinárodním společenství, neboť lze si jen obtížně 

představit, že by si úmluvy minulého století zachovaly životaschopnost s tím, že by 

kontrolní mechanismy tehdy nastavené i nyní plnily své funkce.  

V rámci univerzálního systému hraje důležitou roli kontrolní mechanismus 

Paktu II, jež byl přijat jako průlomová úmluva v roce 1966. I když jeho výstupy nemají 
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právní závaznost, jsou jeho negativní konstatování zveřejňovány a mají význam pro 

prestiž státu. Na základě Opčního protokolu k tomuto Paktu je umožněno i podávání 

individuálních stížností. Pozitivním závěrem je pro mě také skutečnost, že vstupem 

v platnost třetího Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte v dubnu 2014 již 

všechny stěžejní univerzální kontrolní mechanismy umožňují individuální podání 

jednotlivce. Vysokou míru činnosti vykazuje Výbor proti mučení, jemuž bylo 

adresováno 616 individuálních stížností (z toho bylo 88 případů shledáno jako porušení 

Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo 

trestání).  

Vzhledem k tomu, že komparace kontrolních mechanismů byla směřována 

především na jejich efektivitu, nyní lze konstatovat, že mezi vybranými regionálními 

kontrolními orgány vyčnívá Evropský soud pro lidská práva. EÚLP byla přijata jako 

závazný dokument již v roce 1950 a konstituovala i mechanismy určené k jejímu 

dodržování. Dodatkovými protokoly byl zajištěn i přímý a nepodmíněný přístup 

jednotlivci k ESLP. Nad výkonem jeho rozsudků dohlíží Výbor ministrů, který má za 

účelem dosažení splnění rozhodnutí i další pravomoci. Nadto, signatáři EÚLP jsou 

všechny státy Rady Evropy.  

Na druhé straně Atlantického oceánu nevykazuje sice soud na ochranu lidských 

práv takovou efektivitu, protože není jednotlivci umožněno podávat individuální 

stížnosti (ač je tato možnost dána u Inter-americké komise pro lidská práva) a dále 

proto, že stranou Americké úmluvy o lidských právech zdaleka nejsou všechny státy 

amerického kontinentu. Spolu s Africkým soudem pro práva člověka a národů však má 

Inter-americký soud velmi širokou posudkovou pravomoc.  

Africký soud pro práva člověka a národů je relativně nový a otázka jeho 

efektivního fungování v praxi je tak nechána budoucnosti. Nicméně, z hlediska ryze 

formálního lze ochranu lidských práv zajišťovanou tímto soudem hodnotit pozitivně, 

neboť je zakotvena možnost individuální stížnosti jednotlivce i dohled nad výkonem 

jeho rozsudků. 

I když jsem posuzovala dané kontrolní mechanismy vzhledem k tomu, zda je 

kontrolní orgán oprávněn posuzovat individuální podání jednotlivců, je nutno 

podotknout, že systém zpravodajství také vykazuje stále značnou míru efektivity a je 

v oblasti ochrany lidských práv, zejména na univerzální úrovni, nepostradatelný. Ve 
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zprávách států je poukázáno na skutečnosti, obtíže a problémy, které se vyskytují při 

implementaci závazků, které úmluvy státům stanovují. Kontrolní orgány, především pak 

komise a výbory, mohou na tyto poznatky států adekvátně reagovat a poskytnout jim při 

provádění závazků potřebnou pomoc. Jedná se o důležitý prvek prevence a spolupráce, 

kdy státy a kontrolní orgány vedou dialog za účelem předcházení samotného porušení, 

raději než riskovat uložení sankce, která by mohla následovat za porušení stanovených 

závazků. Navíc, Výbor pro odstranění diskriminace žen je oprávněn přijímat 

i všeobecná doporučení a tím udržovat úmluvu jako Living Instrument.     

I když se státy chovají ve většině případů v souladu se svými 

mezinárodněprávními závazky a do porušení norem se dostanou zejména, když se jedná 

o kolizi s jejich nejdůležitějšími zájmy, institut kontrolních mechanismů je 

nepostradatelný a jedině ten nám může zaručit, že určitý standard lidských práv bude 

dodržen. Z tohoto hlediska také spatřuji velmi důležitou univerzalitu ochrany lidských 

práv a v tomto ohledu stěžejní roli OSN. I když na regionální úrovni lze vývoje 

a pokroku dosáhnout rychleji, stále by ochrana lidských práv měla směřovat 

k univerzalitě jak právní, tak i v konečném důsledku filosofické.  

K dosažení potřebného konsensu ze strany států je důležité, že je na ně neustále 

vyvíjen tlak jak ze strany OSN, která je nezastupitelná, tak regionálních organizací, 

i států navzájem. V tomto ohledu nelze opominout důležitou úlohu nevládních 

organizací a segmentu občanské společnosti vůbec. I když se nejen ochrana lidských 

práv, ale i celé mezinárodní právo, setkává s novými jevy, je důležité, že je schopno se 

jim přizpůsobit a reflektovat požadavky společnosti. Tak tomu je především v otázce 

postavení jednotlivce, které se posiluje a tím dochází k efektivní kontrole lidských práv, 

která jsou nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a náleží všem bytostem bez 

jakéhokoliv rozdílu.  
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Abstrakt  

 

Komparace kontrolních mechanismů mezinárodněprávní 

ochrany lidských práv  

 

Tato diplomová práce se zabývá kontrolními mechanismy v oblasti 

mezinárodněprávní ochrany lidských práv. V diplomové práci jsou představeny vybrané 

kontrolní mechanismy na univerzální i regionální úrovni a je analyzováno jejich 

fungování. Cílem práce je kontrolní mechanismy porovnat z několika hledisek, 

především z hlediska jejich efektivity, a na základě provedené komparace kontrolní 

mechanismy zhodnotit. A dále odpovědět na otázku, zda v dnešním mezinárodním 

právu máme fungující kontrolní mechanismy ochrany lidských práv a který z nich lze 

spatřovat jako nejefektivnější. Při samotné komparaci byl kladen důraz na možnost 

individuálního podání jednotlivce ke kontrolnímu orgánu.   

Komparace zahrnuje jak formální aspekty kontrolních orgánů a jejich právní 

úpravu v příslušných dokumentech, tak analýzu jejich činnosti a efektivity. V práci jsou 

obsažena a vyhodnocena i dostupná statistická data týkající se např. počtu smluvních 

stran či počtu podaných individuálních stížností k danému kontrolnímu orgánu.  

Práce je rozdělena do tří kapitol, což reflektuje její obsahovou tematiku. V první 

kapitole je obsažen krátký exkurz do problematiky ochrany lidských práv, definice 

kontrolních mechanismů, jejich účel, a základní dělení kontrolních mechanismů. Dále 

jsou v ní z teoretického hlediska popsány možné metody kontroly a pojem efektivity 

kontrolních mechanismů.  

Druhá kapitola se zabývá komparací univerzálních kontrolních mechanismů. 

Jsou zde představeny a porovnány kontrolní mechanismy obou Paktů lidských práv a 

dále kontrolní mechanismy šesti sektorových úmluv, a to Úmluvy proti mučení a jinému 

krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, Úmluvy o odstranění 

všech forem diskriminace žen, Úmluvy o právech dítěte, Mezinárodní úmluvy o 

odstranění všech forem rasové diskriminace, Mezinárodní úmluvy o ochraně všech osob 

proti nucenému mizení a Úmluvy o právech osob s postižením.     
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Třetí kapitola se zabývá komparací regionálních kontrolních mechanismů. 

V rámci regionální úpravy se práce zaměřuje na kontrolní mechanismus Úmluvy o 

ochraně lidských práv a základních svobod, Evropské sociální charty, Americké úmluvy 

o lidských právech a Africké charty práv člověka a národů. V příslušných regionech je 

kladen důraz na judiciální systém ochrany lidských práv.  

V práci bylo čerpáno především z textu samotných právních dokumentů, jejich 

komentářů, a dále z domácí jakož i zahraniční literatury. Byly využity i internetové 

zdroje, a to především za účelem ověření aktuálnosti použitých dat.   
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Abstract  

 

Comparison of the Control Mechanisms of the International 

Protection of Human Rights  

 

This Diploma Thesis deals with the Control Mechanisms in the field of 

International Protection of Human Rights. In this Diploma Thesis are introduced 

universal and regional control mechanisms and they are analysed with respect to their 

functioning. The aim of this Thesis is the comparison of the control mechanisms in the 

several aspects, especially in the terms of their efficiency, and their evaluation based on 

the undertaken comparison. Another purpose is to answer the question whether or not 

we have in the contemporary International Law functional control mechanisms of the 

protection of human rights and which of them can be seen as the most effective. The 

comparison in this Thesis emphasis on the possibility of the individual complaints.  

The comparison includes the formal aspects of monitoring bodies, their 

regulation in the relevant treaties and analysis of their functions and their efficiency. In 

Thesis are included and evaluated also available statistical data concerning e.g. the 

number of ratifications or the number of individual complaints which were lodged 

before the monitoring body.    

With respect to the topic, the Thesis is divided into the three chapters. The first 

chapter deals with the brief introduction to the protection of human rights in general. 

Than the Thesis deals with the definition of the control mechanisms, their purpose and 

basic classification. The first chapter contains also the survey of existing control 

methods and explanation of the concept of effectiveness of control mechanisms.  

 The second chapter focuses on the comparison of universal control mechanisms. 

There are described and compared the control mechanisms of both International 

Covenants on Human Rights and then the control mechanisms of  the Convention 

against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Woman, 

Convention on the Rights of the Child, International Convention on the Elimination of 

All Forms of Racial Discrimination, Convention for the Protection of All Persons from 
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Enforced Disappearances and the Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities. 

The third chapter deals with the comparison of the regional control mechanisms. 

In the scope of regional regulation of human rights the Thesis describes the control 

mechanisms of The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms, European Social Charter, American Convention and African Charter on 

Human and Peoples´ Rights. In each regional system a special consideration is given 

especially on the judicial monitoring system.  

Within elaborating this Thesis there were used primary sources of International 

law, i.e. texts of the relevant legal instruments, and then their commentaries, case law, 

doctrine and also domestic and foreign publication. Were also used the internet sources, 

mainly to validate the data which have been applied.   
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