
Příloha č. 1 – Vývoj konceptu odpovědnosti za ochranu

Dokument Adresáti –
zavázaný / 
oprávněný

Charakter 
konceptu

Obsah 
konceptu

Podmínky 
aktivace
konceptu

Autorita
pro
použití 
síly

Pravidla pro
použití síly

Účel aktivace
konceptu

Zpráva 
ICISS

1. stát, 2. mez. 
společenství / 
jednotlivci, trpící 
lidé

Politický
(guiding 
principle)

Prevence, reakce, 
rekonstrukce

Humanitární 
krize, které 
svou povahou 
„šokují svědomí 
lidstva“

RB OSN Ano, celkem 6 
kritérií 
vycházejících 
z teorie tzv. 
spravedlivé 
války

Předejít, příp. 
zastavit, 
humanitární krizi 
a zajistit, aby se 
neopakovala

Zpráva 
Panelu

1. stát, 2. mez. 
společenství / 
jednotlivci, 
obyvatelé 
konkrétního státu

Morální, 
politický
(emerging 
norm)

Prevence, reakce, 
rekonstrukce

Humanitární 
katastrofy 
(např. masové 
vraždy nebo 
etnické čistky)

RB OSN
(mandát 
lze ale 
získat i ex 
post)

Ano, celkem 5 
kritérií, při 
jejichž splnění 
by měla být 
použita síla

Předejít, příp. 
zastavit, 
humanitární krizi 
a zajistit, aby se 
neopakovala

Zpráva 
generálního
tajemníka

1. stát, 2. mez. 
společenství / 
jednotlivci 
(people 
everywhere)

Politický, 
morální
(motivace pro 
členy mez. 
společenství)

Prevence, reakce, 
rekonstrukce

Genocida, 
etnické čistky, 
zločiny proti 
lidskosti

RB OSN Ano Zajištění 
dodržování 
lidských práv 
jednotlivců
(lidská 
bezpečnost)

Závěrečný 
dokument

1. stát, 2. mez. 
společenství / 
obyvatelé 
konkrétních států 
(populations)

Právní Prevence, a příp. 
reakce, na spáchání
nejzávažnějších
mezinárodních
zločinů

Genocida, 
válečné zločiny, 
etnické čistky, 
zločiny proti 
lidskosti

Výhradně 
RB OSN

Ne, postupuje se 
případ od 
případu

Zajistit ochranu 
obyvatel 
konkrétního státu 
(populations)



Příloha č. 2 – Srovnání konceptů humanitární intervence a odpovědnosti za ochranu

Koncept Adresáti –
zavázaný / 
oprávněný

Charakter 
konceptu

Obsah
konceptu

Podmínky 
aktivace
konceptu

Autorita pro 
použití síly

Pravidla pro 
použití síly

Účel aktivace 
konceptu

Humanitární 
intervence

Stát / stát, příp. 
státy nebo mez. 
organizace

Morální Reakce na 
humanitární 
katastrofu

Humanitární 
katastrofa 
spočívající 
v hrubém 
porušování 
lidských práv 
v masovém 
měřítku

RB OSN, ale 
v naléhavých 
případech lze i 
bez jejího 
souhlasu

Ano, 
nejčastěji 
vycházející 
z teorie tzv. 
spravedlivé 
války

Zastavení 
humanitární 
katastrofy

Odpovědnost 
za ochranu 
(ve znění 
Závěrečného 
dokumentu)

1. stát, 2. mez. 
společenství / 
jednotlivci, 
obyvatelé 
konkrétního státu 
(populations)

Právní Prevence, a příp. 
reakce, na spáchání 
nejzávažnějších 
mezinárodních 
zločinů

Genocida, 
válečné zločiny, 
etnické čistky, 
zločiny proti 
lidskosti

Výhradně RB 
OSN

Ne, postupuje 
se případ od 
případu

Zajistit ochranu 
obyvatel 
konkrétního 
státu 
(populations)


