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Abstrakt 

Děti jsou jednou z nejzranitelnějších kategorií osob na světě a jejich práva jsou velmi 

často zneužívána. Jelikož se děti samy nemohou účinně bránit tomuto zneužívání, 

existuje mnoho právních dokumentů určených k jejich ochraně. Těmito dokumenty 

však nejsou vázány všechny státy světa a po těch státech, které jimi vázáni jsou, lze 

pouze omezeně vynutit, aby tyto dokumenty opravdu dodržovaly. Ke zneužívání práv 

dítěte dochází i během ozbrojených konfliktů, kdy jsou děti využívány jako dětští vojáci. 

Má práce se v první části zabývá právními dokumenty, které se týkají postavení 

dětského vojáka v mezinárodním právu, jak je dítě mezinárodním právem chráněno 

před jeho zneužíváním jako dětského vojáka během ozbrojených konfliktů, jaké osoby 

se považují za dítě a jaká je definice dětského vojáka. Posléze se zaměřuje na to, jaká je 

právní úprava ochrany dětských vojáků ve vybraných částech světa a jak je v těchto 

částech světa dodržována. Praktická část práce ukazuje, že problematika dětského 

vojáka je stále závažným problémem, jelikož dětští vojáci jsou ve světě stále využíváni. 

Na konci práce jsou nastíněna určitá řešení, která by napomohla snížit počet dětských 

vojáků ve světě ještě více. 

 

Abstract 

Children are one of the most vulnerable category of people on the world and their 

rights are breached very often. Because children do not have enough strong voice to 

protect themselves, there are many legal documents designated to their protection. 

However there are some states which are not bound by these documents and there is 

only limited possibility of enforcement state parties to documents about child 

protection to follow them. Children´s rights are abused during armed conflicts as well, 



when children are used as child soldiers. My thesis deals with legal documents about 

status of child soldier in international law, how children are protected against misusing 

them as child soldiers during armed conflicts by international law, what is a definition 

of a child and a child soldier in first part. The thesis is focused on legal protection of 

child soldiers in some areas of the world and how efficient this protection is in next 

part. Practical part of my thesis shows that the issue of using of child soldiers is still 

vivid, because children are still used during armed conflicts around the world. I show 

possible solutions which would decrease number of child soldiers around the world at 

the end of my thesis. 
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Postavení dětského vojáka v mezinárodním právu a aplikace 

mezinárodního práva na jeho ochranu 

 
Téma týkající se dětských vojáků mě zajímá, protože je to téma, o kterém se 

nemluví moc často v našich zeměpisných podmínkách, navíc převládají publikace, které 

jsou pouze výpověďmi dětských vojáků, než publikace týkající se tématu dětských 

vojáků obecně. 

Tím ovšem výpovědi dětských vojáků nechci znehodnocovat, jelikož 

významným dílem přispívají k zasvěcení společnosti do této problematiky a umožňují 

nám nahlédnout, jak v některých zemích jsou stále porušována práva dětí. K světově 

známým publikacím patří například výpověď Ishmaela Beaha pod názvem Došel jsem 

daleko – vzpomínky dětského vojáka a životopis Chiny Keitetsi s názvem Musela jsem 

zabíjet Místo panenky mi dali pušku. 

 

Problematika týkající se dětských vojáků má rozsáhlý význam, jelikož dle zprávy 

OSN z roku 2004 využívá dětských vojáků mladších 18 let zhruba 50 států světa. Takto 

vysoký počet zemí porušujících práva dítěte je zarážející a nechává vyvstat otázkám, jak 

lze tomu zabránit? Jaká je vlastně ochrana dětských vojáků v mezinárodním právu? A 

jaká je efektivnost právní úpravy, která se snaží zabránit využívání dětí v ozbrojených 

konfliktech? 

Cílem práce je zhodnotit současné publikace a dokumenty týkající se 

problematiky využívání dětských vojáků, čímž vzniká porušování práv dítěte, aplikace 

jak dětských vojáků, tak práva zakazujícího jejich využívání státy, efektivnost úpravy v 

mezinárodním právu, ve smyslu zda opravdu napomáhá snižovat počty dětských 

vojáků a posoudit relevantnost stávající úpravy, případně nastínit možná řešení, která 

by pomohla snížit jejich počet ještě více. Tudíž hypotéza mé práce se týká toho, jak z 

výše zmíněného obsahu a výzkumných otázek vyplývá, že právní úprava ochrany dětí, 

co se týče využívání dětských vojáků, nemá přílišnou váhu a je stále některými státy 

porušována. 

 

Je nutno zmínit, že problematika dětských vojáků se netýká pouze Afrických 

zemí, ale i zemí ostatních, jelikož za dětského vojáka se dle dodatku k Úmluvě o 



právech dítěte platném od roku 2002 považuje osoba mladší 18 let, která se buď přímo 

účastní vojenských operací, nebo je využívána v armádách a v ozbrojených skupinách 

jako zvěd, nosič, návnada či otrok. (Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o 

zapojování dětí do ozbrojených konfliktů, 2000) Tento dodatek byl přijat vzhledem k 

faktu, že mezi 15. a 18. rokem se člověk stále psychicky vyvíjí. Avšak některé Evropské 

země, např. Velká Británie, Německo, Nizozemsko… a USA dodatek nepodepsaly, a 

tudíž ve svých armádních složkách mají i osoby mladší 18 let věku a podílejí se na 

existenci dětských vojáků. 

 

Problematikou dětských vojáků se zabývá několik mezinárodních, většinou 

nevládních a neziskových organizací, jmenujme například UNICEF, který spadá pod 

OSN, Stop the Use of Child Soldiers, Defence for Children International, International 

Save the Children Alliance, Human Rights Watch, World Vision International, Invisible 

Children a další. 

 

Při řešení problému existence dětských vojáků se budu opírat zejména o 

oficiální dokumenty a internetové stránky výše zmiňovaných mezinárodních organizací 

zabývajících se touto problematikou, o Úmluvu o právech dítěte, Všeobecnou deklaraci 

lidských práv, opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do 

ozbrojených konfliktů, Úmluvu Mezinárodní organizace práce o zákazu a okamžitých 

opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce a Římský statut Mezinárodního 

trestního soudu. 

 

Jak už téma práce napovídá, práce se bude týkat problematiky jako celku pouze 

okrajově a větší důraz bude kladen na výběr z celku týkající se postavení dětského 

vojáka v souvislosti s mezinárodním právem, který bude zaměřen na aktuální situaci na 

světě, tudíž se bude jednat o synchronní studii. Práce bude psána rešeršně-kompilační 

metodou, která je založena na sběru a kompletaci dat k danému tématu a jejich 

následné analýze a interpretaci, s kterou bude navíc využita i deskriptivní analýza, 

která je zaměřena na určitý jev, který je rozdělen na menší části, v tomto případě části 

světa, aniž by byla zjišťována jeho příčina. 
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Úvod 

 

Ve své práci jsem se rozhodla zaměřit na problematiku dětských vojáků. Většina lidí 

si pod pojmem dětský voják totiž pravděpodobně představí africké či asijské dítě se 

zbraní v ruce. Jak se ve své práci však pokusím ukázat, tento názor není pravdivý. 

Problematika existence dětských vojáků je stále celosvětovým problémem, který se 

nevyhýbá ani státům Evropy.  

Děti byly využívány v ozbrojených konfliktech odedávna, ať už jako trubači, 

doprovod otce-vojáka, nebo například aby doplnily stavy v případě druhé světové 

války. Zájem mezinárodního společenství o tuto problematiku se objevil v 70. letech, 

kdy počet dětských vojáků v ozbrojených silách nebezpečně narostl. Je 

nezpochybnitelné, že účast dětí v ozbrojených konfliktech má na jejich vývoj ohromný 

vliv, od „ztráty dětství“, přes různé psychické a duševní poruchy, po změny biologické, 

kdy krev válečných veteránů obsahuje vyšší hladinu hormonu testosteron. Navrátivší 

se děti z ozbrojených konfliktů mají problémy ve znovu začlenění se do společnosti, což 

ovlivňuje nejen je samotné, ale i jejich přátele, rodinu, děti,… 1  

V první kapitole se zaměřuji na definici nejdůležitějších pojmů relevantních 

k tématu. Druhá kapitola se snaží přiblížit důvody, které vedou k tomu, že je existence 

dětských vojáků vůbec možná. Následující kapitola se zabývá nejdůležitějšími právními 

dokumenty, které se týkají dětských vojáků a ochrany dětí celkově. Existuje mnoho 

mezinárodně-právních dokumentů týkajících se ochrany dětí, ne všechny jsou však 

aplikovatelné v jakékoliv situaci a ne každý dokument má stejnou právní sílu. V různých 

částech světa jsou také využívány různé dokumenty, některé společné, některé nikoliv. 

Jakou právní úpravou se budou řídit různé oblasti světa, se snažím ukázat ve čtvrté 

kapitole mé práce. Jelikož je rozsah této práce limitován, zaměřila jsem se na oblast 

Evropy, Asie, Afriky a Ameriky. Jak z názvu mé práce vyplývá, bude se zabývat i 

efektivitou právní úpravy a tudíž nahlédne do současné situace využívání dětských 

vojáků ve vybraných částech světa v páté kapitole. V poslední kapitole se snažím 

nastínit možná řešení, která by vedla ke snížení počtu dětských vojáků ve světě.  

                                                           
1
 Mezinárodní ochrana lidských práv: regionální a tematická diferenciace, s. 78 - 111 
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Metodika a cíle práce 

 

Jelikož se domnívám, že právní úprava ochrany dětí jako dětských vojáků není příliš 

dodržována, rozhodla jsem se ve své práci zaměřit na zhodnocení aktuálních publikací 

a dokumentů týkajících se problematiky využívání dětských vojáků, čímž jsou 

porušována práva dítěte a na současnou situaci užívání dětských vojáků ve světě, 

právní dokumenty určené na ochranu dětí před zneužíváním jich jako dětských vojáků 

a jak jsou tyto dokumenty efektivní. Případně nastínit možná řešení, která by pomohla 

snížit počet dětských vojáků ve světě ještě více. 

K vyvrácení či potvrzení hypotézy využiji rešeršně-kompilační metodu, která se 

zakládá na sběru a kompletaci dat k danému tématu a jejich následné analýze a 

interpretaci, s kterou navíc využiji deskriptivní analýzu, kdy se zaměřím na určitý jev, 

který rozdělím na menší části, v tomto případě části světa, aniž bych zjišťovala více do 

hloubky příčinu tohoto jevu. Pro řešení problému využiji především oficiální 

dokumenty a internetové stránky mezinárodních organizací zabývajících se 

problematikou dětských vojáků. Tyto mezinárodní organizace jsou většinou nevládní a 

neziskové jako například UNICEF, který spadá pod OSN, Stop the Use of Child Soldiers, 

Defence for Children International, International Save the Children Alliance, Human 

Rights Watch, World Vision International, Invisible Children a další. Jelikož se práce 

týká především právní úpravy ohledně dětských vojáků, využiji Úmluvu o právech 

dítěte, Všeobecnou deklaraci lidských práv, Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte 

o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů, Úmluvu Mezinárodní organizace práce o 

zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce a Římský 

statut Mezinárodního trestního soudu. Práce se bude týkat problematiky dětských 

vojáků jako celku pouze okrajově a větší důraz bude kladen na výběr z celku týkající se 

postavení dětského vojáka v souvislosti s mezinárodním právem v dnešním světě, bude 

se tedy jednat o synchronní studii.  
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1. Definice pojmů 

 

Pro účely mé práce je třeba nejdříve definovat si některé základní pojmy, jako jsou 

dítě, dětský voják a ozbrojený konflikt. Je však nutné též zmínit, že jednotně uznávaná 

a přesná definice pojmu dětského vojáka, bohužel, neexistuje kvůli rozporům a 

nesouladu mezinárodní úpravy.  

1.1. Dítě 

 

Již definice dítěte se může jevit problematická, jelikož není přesně stanovený věk, 

kdy dítě přestává být dítětem a stává se dospělým. Podle článku 1 Úmluvy o právech 

dítěte, která je přijata prakticky všemi státy světa, je za dítě považována každá lidská 

bytost, která je mladší osmnácti let. Je zde však umožněna výjimka, že za dítě může být 

považována i osoba mladší, pokud právní řád, který se vztahuje na dítě, stanoví, že 

zletilosti bude dosaženo dříve.2 Z toho vyplývá, že nejdříve je nutno se podívat, kdy 

určitý právní řád státu přiznává dětem zletilost. Samozřejmě toto není jediná úmluva, 

která se snaží o definici dítěte, například Úmluva Mezinárodní organizace práce o 

zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce stanoví, že 

za dítě považuje všechny osoby mladší 18 let.3 25. ledna 1996 byla dále v Evropě Radou 

Evropy přijata Evropská úmluva o výkonu práv dětí, která se aplikuje na všechny děti, 

které jsou mladší 18 let věku.4 

Asijská charta lidských práv se problém definice dítěte snaží vyřešit odkazem, 

jelikož v tomto dokumentu vyzývá asijské státy, aby ratifikovaly a implementovaly výše 

zmíněnou Úmluvu o právech dítěte.5 Africká charta práv a blaha dítěte za dítě považuje 

každou lidskou bytost, která ještě nedosáhla věku 18 let.6 

Problém může být však v definici dítěte na americkém kontinentu, jelikož 

Americká úmluva o lidských právech vytvořená Organizací amerických států přesný věk 

dítěte nespecifikuje a mluví v ní o dítěti jen jako o osobě nezletilé („minor“).7 Z čehož 

                                                           
2
 JUDr. Adamus Vladimír, Mezinárodní dokumenty o lidských právech, s. 285 

3
 Úmluva Mezinárodní organizace práce o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem 

dětské práce, čl. 2 
4
 Evropská úmluva o výkonu práv dětí, kapitola 1, článek 1, bod 1 

5
 Asijská charta lidských práv, 10.3 

6
 Africká charta práv a blaha dítěte, čl. 2 

7
 Americká úmluva o lidských právech, čl. 19 
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vyplývá, že si každý stát Organizace amerických států může samostatně právně upravit, 

koho bude považovat za dítě. Jak jsem však již zmínila dříve, Úmluva o právech dítěte 

byla přijata prakticky všemi státy světa, a tudíž s definicí dítěte, jako každé lidské 

bytosti mladší osmnácti let, pokud právní řád, který se vztahuje na dítě, nestanoví, že 

zletilosti bude dosaženo dříve, v zásadě není problém. 

1.2. Dětský voják 

 

Problém může však nastat s definicí dětského vojáka kvůli rozdílné úpravě 

nejnižšího možného věku k rekrutování do ozbrojených složek jednotlivými státy, jak 

bude vysvětleno později a neexistenci jednotné závazné definice dětského vojáka. 

Konference v Kapském Městě, která se konala v dubnu 1997 a byla zaměřena na 

prevenci rekrutování dětí do ozbrojených složek a na demobilizaci a sociální reintegraci 

dětských vojáků v Africe definovala dětského vojáka jako „…jakoukoliv osobu mladší 18 

let, která je součástí jakékoli pravidelné či nepravidelné ozbrojené složky nebo 

ozbrojené skupiny v jakémkoli postavení, včetně, ale bez omezení pouze na kuchaře, 

nosiče, kurýry a kohokoli doprovázejícího takovéto skupiny, kromě členů rodiny. Tato 

definice zahrnuje dívky rekrutované za sexuálními účely a pro nucené manželství. Tudíž 

neodkazuje pouze na děti, které nosí, nebo nosily zbraně.“8 Tato definice je však pouze 

doporučením státům, koho mají za dětského vojáka považovat. Podobně definuje 

dětské vojáky i publikace organizace zaměřující se na lidská práva Child Soldiers 

International (dříve známé jako the Coalition to Stop the use of Child Soldiers) Louder 

than words, která za dětské vojáky považuje také všechny osoby, jak chlapce, tak dívky, 

mladší 18 let. Výčet však rozšiřuje též o bojovníky a špióny. Dětský voják dle této 

definice také nikdy nemusel být přímo účasten v bojových akcích. Tato definice byla 

převzata z Pařížských principů a pokynů týkajících se dětí spojených s ozbrojenými 

složkami a ozbrojenými skupinami z roku 2007.9 Z výše zmíněných definicí vyplývá, že 

dětský voják je tedy obecně definován spíše extenzivněji a postihuje širší okruh osob. 

                                                           
8
 Cape Town Principles and Best Practices, s. 12. V orig. znění: „…any person under 18 years of age who is 

part of any kind of regular or irregular armed force or armed group in any capacity, including but not 
limited to cooks, porters, messengers and anyone accompanying such groups, other than family 
members. The definition includes girls recruited for sexual purposes and for forced marriage. It does not, 
therefore, only refer to a child who is carrying or has carried arms.“ 
9
 Louder than words, s. 8 
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1.3. Ozbrojený konflikt 

 

Jelikož dětští vojáci jsou využíváni především v průběhu ozbrojených konfliktů, je 

nutné si definovat také tento pojem. Pojem ozbrojený konflikt, jež rozšiřuje dříve 

používaný pojem válka, se začíná objevovat v polovině 20. století především z důvodu, 

že dříve užívaná definice války byla poměrně vágní a restriktivní, takže ji státy často 

obcházely a odvolávaly se, že neválčí, ale pouze vedou policejní akci či jednaní 

v legitimní sebeobraně. Pojmem ozbrojený konflikt se tedy později začaly označovat 

nejen mezistátní ozbrojená střetnutí, která dříve vyžadovala vysokou intenzitu bojů a 

formální vyhlášení, ale i ozbrojené násilí mezi vládní autoritou a organizovanou 

ozbrojenou skupinou nebo skupinami trvající delší dobu či ozbrojené násilí mezi 

organizovanými ozbrojenými skupinami navzájem v rámci jednoho státu. Tento pojem 

byl podrobně rozebrán například Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou 

Jugoslávii v případu Tadić. 

Ozbrojený konflikt lze rozdělit na konflikt mezinárodní a vnitrostátní. Zda se jedná o 

konflikt mezinárodní nebo vnitrostátní záleží buď na teritoriálním rozsahu, nebo podle 

toho, zda se konfliktu účastní i cizí subjekt mezinárodního práva. Pokud se konflikt 

odehrává na území jednoho státu, je vnitrostátní, pokud konflikt přesahuje území 

státu, jedná se o konflikt mezinárodní. Rozdělení podle stran v konfliktu spočívá v tom, 

zda jsou stranami konfliktu státy, nebo ne. Pokud ano, jedná se o konflikt mezinárodní. 

Pokud je však aspoň jedna ze stran nestátním subjektem nebo povstaleckou skupinou, 

jedná se o konflikt vnitrostátní. Smlouvy mezinárodního humanitárního práva obě 

kritéria kombinují. Členění konfliktů na vnitrostátní a mezinárodní je důležitým prvkem 

z hlediska právního režimu, který se při ozbrojeném konfliktu užije. Mezinárodní 

ozbrojené konflikty jsou chráněny 4 Ženevskými úmluvami z roku 1949, Dodatkovým 

protokolem I a všemi smlouvami haagského práva, zatímco na vnitrostátní ozbrojený 

konflikt se použije pouze článek 3. Ženevských úmluv z roku 1949, některé smlouvy 

haagského práva, případně Dodatkový protokol II, pokud se jedná o ozbrojený konflikt 

vyšší intenzity. Zásadní je toto dělení i z hlediska postavení účastníků v konfliktu. Ve 

vnitrostátním ozbrojeném konfliktu totiž není zaveden status kombatanta a válečného 

zajatce. 
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Mezinárodní ozbrojené konflikty mohou být mezistátní konflikty nebo boje za 

národní osvobození. Mezistátními konflikty jsou vyhlášené války, faktické ozbrojené 

konflikty a stav okupace. Boji za národní osvobození se rozumí ozbrojené konflikty, kdy 

národy bojují v rámci svého práva na sebeurčení proti cizí okupaci, rasistickému režimu 

nebo koloniální moci. V případě bojů za národní osvobození je však nutný souhlas 

účastníků boje o tom, že budou vázáni ustanovením Dodatkového protokolu I a v tom 

případě bude poté tento boj považován za mezinárodní ozbrojený konflikt. Je sporné, 

jaký dopad bude mít neučinění tohoto souhlasu. 

Vnitrostátní ozbrojený konflikt byl definován také v případu Tadić jako ozbrojené 

násilí mezi vládní autoritou a organizovanou ozbrojenou skupinou, případně mezi 

vládní autoritou a organizovanými ozbrojenými skupinami, které trvá delší dobu a 

ozbrojené násilí mezi organizovanými ozbrojenými skupinami vzájemně v rámci 

jednoho státu, které taktéž trvá delší dobu. Vnitrostátní ozbrojené konflikty se mohou 

dále dělit podle bojujících stran na konflikty vertikální (legální vláda X povstalci) a 

konflikty horizontální (ozbrojené skupiny nestátního charakteru proti sobě), podle 

intenzity konfliktu na konflikty vyšší intenzity (nestátní, povstalecká skupina kontroluje 

určitou část území státu) a konflikty nižší intenzity (není zde kontrola určité části 

území), podle právního režimu na konflikty podléhající společnému článku 3 

Ženevských úmluv z roku 1949 a konflikty podléhající kromě společného článku i 

Dodatkovému protokolu II z roku 1977. Někteří autoři ještě rozlišují třetí kategorii 

dělení konfliktu podle právního režimu, kterou jsou konflikty, které spadají pod článek 

8 odst. 2 písm. e) Římského statutu Mezinárodního trestního soudu. 

Dále existují zmezinárodnělé ozbrojené konflikty, kdy konflikt byl původně 

vnitrostátním ozbrojeným konfliktem, ale z určitého důvodu dochází v určitém 

okamžiku k jeho zmezinárodnění a následnému použití norem vytvořených pro 

mezinárodní ozbrojené konflikty, případně se použije smíšený právní režim. Důvodem 

zmezinárodnění bývá nejčastěji intervence cizího státu nebo států nebo zapojení 

jednotek OSN a rozpad státu, případně odtržení části státního území. 

Dalšími typy ozbrojených konfliktů jsou nové konflikty, konflikty zvnitrostátnělé a 

konflikty spojené s bojem proti terorismu. Novými konflikty jsou míněny vnitrostátní 

ozbrojené konflikty identitární (velké skupiny vytvořené na základě společné identity 

bojují proti sobě) a anarchické (ve zhroucených státech). Konfliktů spojených s bojem 
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proti terorismu je více, můžeme však například jmenovat transnacionální ozbrojené 

konflikty (stát X teroristická skupina operující z území jiného státu) a válka proti 

terorismu (globální tažení proti teroristickým organizacím). 

Ozbrojený konflikt začíná buď formálním vyhlášením války, nebo faktickým 

započetím bojů a je ukončen v případě mezinárodních ozbrojených konfliktů obecným 

uzavřením míru (posledním výstřelem) a v případě vnitrostátního ozbrojeného 

konfliktu dosažením mírového urovnání.10 

1.4. Mezinárodní humanitární právo a mezinárodní právo lidských 

práv 

 

K pochopení tématu je též nutno vysvětlit rozdíl mezi mezinárodním humanitárním 

právem a mezinárodním právem lidských práv. 

Ochranou lidských práv se zabývá kromě mezinárodního práva lidských práv 

mezinárodní humanitární právo, které je součástí práva mezinárodního. Pojem 

mezinárodního humanitárního práva byl zaveden po 2. světové válce na popud 

představitelů Mezinárodního výboru Červeného kříže a původně měl obsahovat pouze 

soubor pravidel válečného práva, která by byla určena na ochranu lidských bytostí 

v průběhu ozbrojeného konfliktu. V dnešní době bývají však mezinárodním 

humanitárním právem rozuměna mezinárodní pravidla smluvního i obyčejového 

původu, která mají řešit humanitární problémy, které vyplývají z mezinárodních či 

vnitrostátních ozbrojených konfliktů a mají též z humanitárních důvodů omezovat 

právo stran účastnících se konfliktu používat zakázané prostředky a způsoby vedení 

války a chránit objekty a osoby, které jsou konfliktem ohroženy nebo dokonce 

zasaženy. Existuje také široké chápání mezinárodního humanitárního práva, které vidí 

mezinárodní humanitární právo jako soubor mezinárodních právních opatření, která 

zajišťují plný rozvoj a respektování jednotlivce. Tímto vymezením by mezinárodní 

právo humanitární v sobě zahrnovalo i mezinárodní právo lidských práv. Mezinárodní 

humanitární právo a mezinárodní právo lidských práv jsou však dva různé obory 

mezinárodního práva, která však spolu úzce souvisí a uznávají podobné inspirační 

zdroje.11 

                                                           
10

 Ondřej J., Šturma P., Bílková V., Jílek D. a kolektiv, Mezinárodní humanitární právo, s. 37 - 61 
11

 Ondřej J., Šturma P., Bílková V., Jílek D. a kolektiv, Mezinárodní humanitární právo, s. 7 - 10 
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 Oba obory mezinárodního práva chrání lidský život, zdraví a důstojnost. 

Mezinárodní humanitární právo se aplikuje především k ochraně osob, jež se nikdy 

neúčastnily nebo již dále neúčastní nepřátelství a zavázáni jsou jím pouze kvalifikovaní 

aktéři ozbrojeného konfliktu, především státy, vláda státu, nestátní aktéři (ozbrojené 

skupiny bojující proti státu nebo mezi sebou v rámci vnitrostátního konfliktu). Toto 

právo se použije až v případě, kdy ozbrojený konflikt již vypuknul. Kdežto mezinárodní 

právo lidských práv se aplikuje v zásadě za všech situací. Je možno ustanovit výjimku, 

kdy některá ustanovení mezinárodního práva lidských práv jsou suspendována po 

dobu ozbrojeného konfliktu, ale existují též určitá lidská práva, která jsou 

nederogovatelná (není možná jejich suspendace). Těmito právy je například právo na 

život, zákaz mučení, zákaz otroctví a nevolnictví. Jednotlivé úmluvy mohou výčet 

nederogovatelných práv ještě rozšířit, jako to například udělala Americká úmluva o 

lidských právech. Mezinárodní právo lidských práv je zaměřeno ke stanovení určitých 

práv a svobod pro jednotlivce a jejich skupiny, kteří poté mohou očekávat a dokonce 

nárokovat od státu určité chování spočívající v nezasahování do lidských svobod, v 

jejich ochraně nebo aktivních opatření, jejichž účelem je realizace určitých práv.12 

 Z výše zmíněného vyplývá, že pro pochopení postavení dětského vojáka 

v mezinárodním právu je potřeba využít oba obory mezinárodního práva, jelikož dětští 

vojáci jsou většinou využíváni v průběhu ozbrojených konfliktů, kdy se využívá 

mezinárodní humanitární právo. Jelikož definice dětského vojáka však nepodmiňuje 

jeho existenci existencí ozbrojeného konfliktu, je nutno využít i mezinárodní právo 

lidských práv. Navíc některá lidská práva jsou nederogovatelná, a tudíž v určitých 

případech se bude muset mezinárodní právo lidských práv využít vždy. 

2. Důvody k využívání dětských vojáků 

 

Co se týče problematiky dětských vojáků, je nutno se též zběžně podívat na 

důvody, které vedou k tomu, že je vůbec možné dětské vojáky využívat. Těchto důvodů 

je mnoho, například důvody socioekonomické nerovnosti, nejistoty a kulturní rozdíly. 

Hlavním problémem však je, že nábor dětí do ozbrojených sil, ať již dobrovolný, 

povinný nebo nucený, formální či neformální, je reálně možný. Ukazuje se také, že 
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státy, kde jsou využíváni dětští vojáci, selhávají ve své funkci vyšetřování porušování 

ochrany dětí a umožňují účast dětí v ozbrojených skupinách, které jsou spřízněné se 

státem.13 

Nejčastějším důvodem, jak se děti dostanou do ozbrojeného konfliktu, je 

prostřednictvím národních ozbrojených složek státu.  To je možné, jelikož některé státy 

sice přistoupily k mezinárodním úmluvám, které zakazují nábor do ozbrojených složek 

státu dětem mladším 18 let, ale tento fakt jednoduše ignorují (jmenujme například 

Demokratickou republiku Kongo, Myanmar, Súdán, Jemen). Dalším problémem je 

nedostatečná evidence nově narozených dětí v některých státech (Uganda, Filipíny). 

Některé státy také výslovně nezakazují v národním právu zákaz užívání dětí mladších 

18 let v nepřátelských akcích a ustanovení, která by to zakazovala, ještě nebyla přijata. 

Problémem též je, že některé děti jsou vzdělávány ve vojenských školách v rámci 

všeobecných školních vzdělávacích programů nebo skrz účast v mládežnických 

skupinách a tím se mohou zapojit do ozbrojeného konfliktu. Obecně se předpokládá, 

že takové děti nebudou využívány v případě nepřátelského konfliktu, riziko tu zde však 

stále zůstává. To se ukázalo i v případě Mexika, kdy byli studenti z vojenských škol vzati 

do vojenských operací proti drogovým kartelům a v rámci boje proti organizovanému 

zločinu.14 

Důvodem rekrutování dětí mladších 18 let mohou být i kulturní rozdíly. V Pákistánu 

existují například kmeny, které neurčují věk osob chronologicky, ale podle jejich 

osobních schopností, postavení a kontaktů. V Iránu jsou zase děti podporovány již od 

útlého věku, aby se staly součástí polovojenské organizace Basij-e Mostaz´afin. Od 7 let 

se mohou přihlásit jako „Hopes of Basij“ („naděje Basidžu“), od 11 let se mohou stát 

řádnými členy jako neplacení dobrovolníci a od 15 let se mohou již aktivně účastnit akcí 

jako placení členi.15 

Některé státy též zakazují nábory dětí mladších 18 let, avšak pouze v době míru, 

pokud se tyto státy dostanou do války nebo jakékoliv jiné nouzové situace, tak poté 

nábory dětí do národních armád mohou být možné. Toto riziko existuje například v 

Černé hoře, San Marinu, Vietnamu a Turecku. Samozřejmě také stále existují státy, 
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které nemají stanoven žádný minimální věk pro nábor dětí, těmi jsou například Guinea-

Bissau, která povoluje nábor dětí mladších 16 let po předchozím souhlasu jejich rodičů 

a Seychely, které umožňují dobrovolný nábor dětí v jakémkoliv věku po předchozím 

souhlasu rodičů. Některé státy se snaží mezinárodní dokumenty obejít a tak je 

transponují do svých národních právních řádů vágně. Toto udělala Tanzanie, která 

povoluje nábor osob, které vypadají jako starší 18 let. Jedním z důvodů náboru dětí do 

ozbrojených složek může být i politika státu, která penalizuje či paušalizuje náboráře 

podle toho, kolik osob naberou do ozbrojených složek či stanovuje kvóty, které pokud 

náborář nesplní, tak riskuje své zaměstnání (Tádžikistán, Jemen). Samozřejmě i 

nedostatečná informovanost náborářů hraje v této problematice svou roli. Tento 

problém se objevil například v Thajsku či Afghánistánu. Stejně tak neinformovanost 

dětí, rodičů a společnosti o zákazu náboru dětí do ozbrojených složek je důvodem 

existence dětských vojáků, některé osoby dokonce falšují dokumenty dokládající věk 

dětí. Problémem též je, že některé státy nedostatečně trestají nebo stíhají porušování 

mezinárodních dokumentů týkajících se náboru dětí do ozbrojených složek 

(Středoafrická republika, Čad, Somálsko, Jemen).16 

3. Současná právní úprava postavení dětského vojáka ve vybraných 

dokumentech 

 

Právní úprava postavení dětského vojáka se nachází především v mezinárodních 

úmluvách. Podle článku 38 odst. 1 Statutu Mezinárodního soudního dvora OSN jsou 

prameny práva mezinárodní úmluvy (obecné i partikulární), mezinárodní obyčeje, 

obecné zásady právní uznávané civilizovanými národy a soudní rozhodnutí s učeními 

znalců, které jsou podpůrnými prostředky k určování právních pravidel. Mezi těmito 

jednotlivými formami neexistuje vztah nadřazenosti a podřízenosti. 

Smlouvy jsou většinou respektovány i přesto, že jejich plnění není sankcionováno 

nějakou ústřední výkonnou mocí. Toto lze vysvětlit tím, že státy mají zájem na plnění 

smlouvy z důvodu dohodnutých vzájemných výhod, které byly domluveny při uzavírání 

smlouvy.17 
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Pokud normy mezinárodního práva vykazují určitou právní nedokonalost v obsahu 

či formě, nazývají se „soft law“. Tyto normy obecně postrádají návaznost na institut 

mezinárodněprávní odpovědnosti. Pokud je obsah norem dostatečně určitý a 

jednoznačný, to znamená, že adresuje subjektům stejné měřítko chování a obsahuje 

závazná pravidla chování, jejichž porušení vyvolává právní odpovědnost, tak se o nich 

hovoří jako o „hard law“.18 

Princip nevyužívání dětí v ozbrojených konfliktech je v dnešní době přijímán téměř 

všeobecně. Počet států, které využívají ve svých ozbrojených složkách osoby mladší 18 

let, stabilně klesá a dnes již skoro 2/3 členských států OSN přijaly dokumenty, které 

zakazují rekrutovat osoby mladší 18 let. Stabilní pokles počtu osob mladších 18 let 

v ozbrojených složkách však, bohužel, neklesá ve státech, které jsou zapojeny 

do ozbrojeného konfliktu. V těchto státech je stále běžné, aby děti sloužily 

v ozbrojených složkách, které jsou pod vládní kontrolou, polovojenských jednotkách a 

v civilní obraně, stejně tak jako v ozbrojených složkách právně mimo vládní kontrolu, 

avšak skrytě podporovaných státem.19 

3.1. Úmluva o právech dítěte 

 

Dne 20. listopadu 1989 Valné shromáždění OSN přijalo Úmluvu o právech dítěte, 

která je výjimečná tím, že je jednou ze smluv, která byla doposud přijata nejvíce státy. 

Úmluva o právech dítěte byla ratifikována 194 státy a není jí vázáno pouze Somálsko, 

USA a Jižní Súdán.20 Úmluva navazuje na dřívější Deklaraci práv dítěte, která byla 

přijata v roce 1959 Valným shromážděním OSN. 

Úmluva o právech dítěte zavazuje smluvní strany, že budou chránit práva 

stanovená touto úmluvou a přiznaná jakékoliv osobě mladší 18 let, pokud není 

právním řádem jednotlivého státu dosaženo zletilosti dříve a pokud se tato osoba 

nachází pod jejich jurisdikcí, nehledě na rasu, barvu pleti, pohlaví, náboženství, jazyk, 

politické nebo jiné smýšlení, etnický, národnostní nebo sociální původ, majetek, 

duševní nebo tělesnou nezpůsobilost, rod a jiné postavení této osoby, jeho rodičů 
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nebo zákonných zástupců. Dítě musí být touto úmluvou chráněno též před jakoukoliv 

formou diskriminace nebo trestání kvůli postavení, činnosti, přesvědčení nebo 

názorům jeho rodičů, zákonných zástupců a jiných členů rodiny. Trestné činy spáchané 

dítětem nemohou být dle této úmluvy potrestány trestem smrti ani trestem odnětí 

svobody na doživotí a je vyloučeno, aby dítě bylo mučeno, nebo se s ním jinak krutě, 

nelidsky či ponižujícím způsobem zacházelo nebo se těmito způsoby trestalo. Smluvní 

strany jsou dále povinny zajistit potřebná zákonodárná, správní a jiná opatření 

k provedení všech práv obsažených v Úmluvě o právech dítěte. 

K zjištění pokroku při plnění závazků Úmluvy o právech dítěte dosaženého 

smluvními stranami byl touto úmluvou ustanoven Výbor pro práva dítěte, který je 

složen z deseti odborníků, kterými jsou uznávané osoby z oblasti předmětu úmluvy a 

osoby s vysokým morálním charakterem. Tyto odborníky volí smluvní strany z jejich 

státních příslušníků a funkci vykonávají jako soukromé osoby nezávisle na státech. Při 

volbě má být brán v potaz právní systém a zeměpisné umístění smluvní strany, jelikož 

rozdělení odborníků by mělo být spravedlivé vzhledem k zeměpisnému rozdělení a 

zastoupení hlavních právních systémů. Výbor je zodpovědný Valnému shromáždění 

OSN a každé dva roky mu předkládá prostřednictvím Hospodářské a sociální rady 

zprávu o své činnosti. 

Smluvní strany jsou k zjištění pokroku při plnění závazků Úmluvy o právech dítěte 

povinny předkládat pravidelně své zprávy výboru prostřednictvím generálního 

tajemníka OSN. V těchto zprávách mají strany poukázat na případné obtíže, které 

vyvstaly při plnění závazků Úmluvy. Výbor může na oplátku vyžadovat veškeré další 

informace, které by mohly být relevantní pro provádění této úmluvy.21 

Jelikož dětskými vojáky nejsou pouze bojovníci ozbrojených složek, jak bylo 

vysvětleno výše, použije se k ochraně dětských vojáků i článek 32 a následující články 

Úmluvy o právech dítěte. Článek 32 totiž upravuje ochranu dítěte před vykonáváním 

jakékoliv práce a před hospodářským vykořisťováním, které by mohlo neblaze poškodit 

tělesný a duševní, duchovní, mravní nebo sociální vývoj dítěte. Státy k provedení této 

ochrany mají přijmout všechna nezbytná zákonodárná, správní, sociální, výchovná 

opatření a především stanovit nejnižší možnou věkovou hranici, podmínky, pracovní 

dobu pro zaměstnávání dětí a stanovit pokuty při neplnění tohoto ustanovení. Článek 
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33 se týká ochrany dětí před nezákonným užíváním narkotických a psychotropních 

látek, jelikož někteří vojáci při svých výpovědích uvedli, že své činy páchali pod vlivem 

návykové látky.22 Následující článek 34 se týká ochrany dětí před všemi formami 

sexuálního vykořisťování a sexuálního zneužívání. Tento článek je také velmi důležitý, 

neboť se nezřídka stává, že dětští vojáci jsou dívky, které se účastní jak bojových akcí, 

tak jsou využívány i jako sexuální otrokyně. Mnoho dětských vojáků je také od svých 

rodin uneseno a nestávají se členy ozbrojených složek dobrovolně. Nejen kvůli tomuto 

problému se nachází v Úmluvě o právech dítěte článek 35, který se snaží předejít 

jakémukoliv únosu dětí.23 

Článek 38 stanovuje, že smluvní strany jsou povinny zajistit dodržování pravidel 

mezinárodního humanitárního práva, jež se týkají ochrany dětí a že děti mladší 15 let 

se nebudou účastnit nepřátelských akcí. Tímto článkem je rovněž přikázáno smluvním 

stranám, aby se zdržely verbování nebo odvodu dětí mladších 15 let do svých 

ozbrojených sil a pokud odvádí osoby starší 15 let, ale mladší 18 let, aby daly přednost 

dětem nejstarším.24 

Úmluva o právech dítěte myslí i na situaci po propuštění nebo útěku dětí 

z ozbrojených konfliktů, případně po návratu dětí domů, jelikož smluvní strany této 

úmluvy jsou v článku 39 vyzývány k tomu, aby zajistily podporu tělesného a duševního 

zotavení a sociální reintegraci dítěte, které bylo obětí zneužívání, mučení či jiných 

příkoří, nebo se účastnilo ozbrojeného konfliktu. Úmluvou o právech dítěte je také 

stanovena možnost, že státy mohou oblast ochrany dětí upravovat příznivěji. V tomto 

případě takovým ustanovením tato úmluva nebrání.25 

3.2. Všeobecná deklarace lidských práv 

 

Jak již název napovídá, Všeobecná deklarace lidských práv se týká mezinárodní 

ochrany lidských práv obecně. K rozvoji mezinárodní ochrany lidských práv dochází po 

2. světové válce jako reakce na kruté činy, které se během této války děly a vznikem 

přesvědčení, že pokud budou respektována lidská práva, tak bude i udržen a zajištěn 
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mezinárodní mír a bezpečnost, jelikož je zde úzká spojitost mezi těmito dvěma 

oblastmi. Toto přesvědčení podporuje fakt, že se ukázalo, že státy potlačující lidská 

práva uvnitř státu, bývají agresivní i vůči aktérům na mezinárodní úrovni. 

Všeobecná deklarace lidských práv byla schválena Valným shromážděním OSN 10. 

12. 1948, obsahuje 30 článků a práva v ní stanovená mohou být omezena pouze na 

základě zákonů, jejichž cílem by bylo zajištění uznání a zachovávání práv a svobod 

ostatních a vyhovění požadavkům obecného blaha, veřejného pořádku a morálky, 

které by zajišťovalo spravedlivou demokratickou společnost. Tato Deklarace měla 

původně doporučující povahu, ale jelikož mnoho států později inkorporovalo články 

v ní stanovené do svých ústav a partikulárních i univerzálních mezinárodních smluv, 

které se zaměřovaly na ochranu lidských práv, změnila se tato pravidla postupně 

v závazná smluvní a obyčejová pravidla.26 

Článek 4 Všeobecné deklarace lidských práv se týká zákazu nevolnictví a zákazu 

držení osob v otroctví. Jelikož dětští vojáci vykonávají v rámci své činnosti i nucenou 

práci, tento článek se na ně zajisté vztahuje. V rámci svého výcviku jsou dětští vojáci 

často podrobování krutým a ponižujícím trestům, aby bylo dosaženo jejich 

poslušnosti27, z toho důvodu se na ně jistě vztahuje i článek 5 Všeobecné deklarace 

lidských práv týkající se zákazu jakéhokoliv mučení, krutého, nelidského nebo 

ponižujícího zacházení a trestu. Článek 25 Deklarace výslovně stanovuje, že děti mají 

nárok na zvláštní péči a pomoc.28 

3.3. Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do 

ozbrojených konfliktů 

 

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených 

konfliktů z roku 2000 stojí přímo na pomezí mezinárodního práva lidských práv a 

mezinárodního humanitárního práva. Účast na nepřátelských akcích je zakázána dětem 

mladším 18 let. V článku 4 tohoto protokolu je stanoveno, že ozbrojené skupiny, které 

nejsou ozbrojenými silami státu, by za žádných okolností neměly nabírat nebo používat 

v nepřátelských akcích děti mladší 18 let. Tento článek je přelomový, jelikož je v něm 
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poprvé stanovena úprava směřující k nestátním aktérům. Pokud by ji však nestátní 

aktéři nedodržovali, v odstavci druhém stejného článku je stanoveno, že státy mají 

dohlédnout na dodržování tohoto pravidla všemi proveditelnými opatřeními.29 

Kromě tohoto článku je již v preambuli zmíněno, že smluvní strany odsuzují, že jsou 

povolávány, vycvičovány a používány děti v bojových akcích ozbrojenými skupinami, 

které nejsou ozbrojenými silami státu, jak na mezinárodní, tak vnitrostátní úrovni a že 

uznávají odpovědnost osob, které tak činí. Předmluva se obrací na státy, aby vzaly 

v potaz i důvody, proč je existence dětských vojáků vůbec možná a myslí i na návrat 

dětí domů a jejich reintegraci. Kromě toho, že je zakázána účast dětem mladším 18 let 

na nepřátelských akcích, je státům i zakázáno, aby povolávaly děti mladší 18 let do 

svých ozbrojených sil. Úmluva vyzývá státy, aby do svých právních řádů přijaly 

ustanovení o tom, aby se dobrovolně mohly do ozbrojených složek přihlásit pouze 

osoby starší 18 let a pokud by případně bylo povoleno dobrovolné povolávání dětí 

mladších 18 let, aby státy zajišťovaly minimálně záruky, že se děti přihlásily opravdu 

dobrovolně, na základě informovaného souhlasu rodičů, příp. zákonných zástupců 

osoby, mají dostačující informace ohledně jejich povinností, které jim budou vyplývat 

z dané vojenské služby a že tyto děti poskytly důvěryhodné potvrzení o jejich věku. 

Státy mají dohlédnout na to, aby osoby mladší osmnácti let v jejich jurisdikci, které jsou 

v ozbrojených silách, byly demobilizovány nebo jinak propuštěny ze služby a aby jim 

následně byla poskytnuta dostatečná pomoc v součinnosti s ostatními smluvními 

stranami, pokud je toho třeba. Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování 

dětí do ozbrojených konfliktů nevylučuje užití ustanovení mezinárodního 

humanitárního práva nebo mezinárodních nástrojů a práva smluvní strany, která jsou 

pro dítě příznivější.30 

3.4. Úmluva Mezinárodní organizace práce o zákazu a okamžitých 

opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce 

 

Úmluva Mezinárodní organizace práce o zákazu a okamžitých opatřeních 

k odstranění nejhorších forem dětské práce byla přijata 12. června 1999 a v platnost 

vstoupila 19. listopadu 2000. Tato úmluva je jednou z nejrychleji přijatých úmluv 
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Mezinárodní organizace práce, jelikož byla ratifikována 130 státy během dvou a půl 

roku její existence a 172 států ji přijalo přímo v době sepsání.  Tato úmluva navazuje na 

předchozí úmluvu Mezinárodní organizace práce týkající se minimálního věku pro 

přijetí do zaměstnání (Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 138 o nejnižším věku 

pro vstup do zaměstnání), tuto úmluvu však nereviduje, ani nenahrazuje, ale rozvíjí ji, 

jelikož je zaměřena na zákaz a odstranění nejhorších forem dětské práce. Opatření 

obsažená v Úmluvě Mezinárodní organizace práce o zákazu a okamžitých opatřeních 

k odstranění nejhorších forem dětské práce jsou zaměřena především na způsoby 

docílení odstranění nejhorších forem dětské práce, ne nezbytně na výsledky. Při 

definování nejhorších forem dětské práce byly zpočátku problémy, jelikož byla potřeba 

najít definici, která by se vztahovala i na prostituci dětí a jejich využívání v ozbrojených 

složkách a společné jmenovatele, které by většina států považovala za nepřípustné.31 S 

Úmluvou Mezinárodní organizace práce o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění 

nejhorších forem dětské práce souvisí také Doporučení k úmluvě Mezinárodní 

organizace práce č. 190 o nejhorších formách dětské práce, které stanoví, že státy by 

měly trestně postihovat, pokud někdo násilím nebo povinně rekrutuje děti k jejich 

cílenému využití v ozbrojeném konfliktu.32 

Stejně jako Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do 

ozbrojených konfliktů, je i v Úmluvě Mezinárodní organizace práce o zákazu a 

okamžitých opatřeních k odstranění nehorších forem dětské práce v preambuli 

naznačen důvod existence dětské práce, chudoba. Jak jsem zmínila při definování 

pojmu dítěte, za dítě je v této úmluvě považována každá osoba mladší 18 let. Nejhorší 

formy dětské práce jsou definovány v článku 3 a považují se za ně všechny formy 

otroctví, nebo práce otroctví podobných, včetně nuceného nebo povinného 

rekrutování dětí, aby se účastnily ozbrojených konfliktů, získávání, užívání a nabízení 

dětí k prostituci, získávání, užívání a nabízení dětí k provádění nezákonných činností, 

zejména obchodování s drogami a jejich výrobě a práce, která je schopna poškodit 

zdraví dítěte, nebo ohrozit jeho bezpečnost a morálku. Z tohoto článku tedy vyplývá, že 

tato úmluva postihuje pouze, když jsou vojáci z řad dětí rekrutováni násilím nebo je 

jejich povinností být členem ozbrojených složek, což nepostihuje celou problematiku 
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dětských vojáků, jelikož řada dětí se hlásí do ozbrojených složek dobrovolně. Pokud by 

někdo porušil tuto úmluvu, jsou členské státy povinny přijmout všechna potřebná 

opatření k tomu, aby byla taková osoba potrestána. Stejně jako předchozí dokumenty, 

i tento se zabývá prevencí a následnou reintegrací dětí do společnosti a nutnou 

pomocí, která jim má být poskytnuta. Při odstraňování dětské práce má být 

přihlédnuto i ke zvláštní situaci dívek. Smluvní strany si mají vzájemně pomáhat při 

provádění ustanovení této úmluvy.33 

3.5. Ženevské úmluvy o ochraně obětí ozbrojených konfliktů 

 

Ženevské úmluvy o ochraně obětí ozbrojených konfliktů z roku 1949 jsou 

pramenem jednoho ze subsystémů mezinárodního humanitárního práva, který se 

nazývá také ženevské právo. Toto právo se zaměřuje na ochranu osob, které jsou 

z boje vyřazeny, nebo se boje neúčastní a dostanou se do moci některé strany 

v konfliktu. Tyto osoby se souhrnně nazývají chráněné osoby. Osoby, které Ženevské 

úmluvy chrání, jsou nejen civilisté, ranění, nemocní a váleční zajatci, ale i osoby, které 

těmto osobám pomáhají a pečují o ně včetně zdravotnických pracovníků, objekty, kde 

je pomoc a péče poskytována a znaky, které dané osoby a objekty označují, např. 

červený kříž. V zásadě tedy ženevské právo působí mimo bojiště a snaží se o ochranu, 

respekt a lidské zacházení vůči obětem konfliktů. Soubor 4 Ženevských úmluv z roku 

1949 vyhlášených ministrem zahraničních věcí ve Sbírce zákonů České republiky pod 

číslem 65/1954 Sb., tvoří: 

 Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků 

ozbrojených sil v poli, 

 Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných, nemocných a trosečníků 

ozbrojených sil na moři, 

 Ženevská úmluva o zacházení s válečnými zajatci, 

 Ženevská úmluva o ochraně civilních osob za války. 

Dále jsou součástí ženevského práva 3 dodatkové protokoly z let 1977 a 2005, jedná se 

o Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí 

mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I), Dodatkový protokol k Ženevským 
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úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících 

mezinárodní charakter (Protokol II), oba vyhlášeny federálním ministerstvem 

zahraničních věcí jako předpis č. 168/1991 Sb., a Dodatkový protokol k Ženevským 

úmluvám z 12. srpna 1949 o přijetí dalšího rozeznávacího znaku (Protokol III) přijatý 

ministerstvem zahraničních věcí jako předpis č. 85/2007 Sb. m. s.. 

 Stranou Ženevských úmluv z roku 1949 je 196 států34, povinnost dodržovat 

závazky z Ženevských úmluv dále mají také strany v konfliktu a v omezenějším rozsahu 

i jednotlivci. Závazky Ženevských úmluv jsou kogentní, nederogovatelná, tudíž není 

možné sjednat si, že některé závazky budou omezené.35 

Ochrana dětí v Ženevských úmluvách je pouze výjimečně vyjádřena výslovně, 

většinou se pouze hovoří o chráněných osobách. Tento pojem pak v sobě zahrnuje i 

děti. 

Děti je a vždycky bude potřeba chránit během ozbrojených konfliktů. Na tuto 

skutečnost pamatuje i společný článek 3 všech 4 Ženevských úmluv z roku 1949, který 

byl do těchto Úmluv doplněn Dodatkovým protokolem II z roku 1977 a který je nutno 

dodržovat i ve vnitrostátních ozbrojených konfliktech. Tento článek chrání děti, stejně 

tak jako ostatní osoby, jež se přímo neúčastní nepřátelských akcí nebo jsou nebo byly 

příslušníky ozbrojených sil, avšak složily zbraně nebo byly z boje vyřazeny zraněním, 

nemocí, zadržením nebo jakoukoli jinou příčinou i v případě vnitrostátních ozbrojených 

konfliktů. Tato ochrana je posílena článkem 4 odst. 3 Dodatkového protokolu II 

k Ženevským úmluvám, který specifikuje jaká péče a pomoc bude poskytnuta dětem. 

Výslovně je zde též stanoveno, že děti mladší 15 let nemají být rekrutovány do 

ozbrojených sil nebo skupin a nemá jim být dovoleno účastnit se nepřátelských akcí. 

Ochrana zmíněná v tomto článku se vztahuje též na děti mladší 15 let, které se přímo 

účastnily nepřátelských akcí, i přes výslovný zákaz stanovený tímto článkem a byly 

zajaty. 

Dodatkový protokol I stanovuje výslovně, že na děti má být brán zvláštní ohled a 

mají být chráněny před jakýmkoliv nemravným jednáním. Navíc jim má být poskytnuta 

ochrana a pomoc, kterou potřebují vzhledem k svému věku. Dále je zde stanoveno 

pravidlo, že děti mladší 15 let se nemají účastnit nepřátelských akcí a především ani 
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nemají být povolávány do ozbrojených složek státu. Pokud jsou povolávány osoby 

starší 15 let, avšak mladší 18 let, má být dána přednost dětem starším.36 Tento článek 

byl později převzat do Úmluvy o právech dítěte, o které jsem pojednávala výše. 

Dodatkový protokol I však navíc stanoví, že pokud se již budou děti mladší 15 let 

bezprostředně účastnit nepřátelských akcí a padnou do zajetí protější strany, tak jim 

bude stále poskytována zvláštní ochrana, kterou zaručuje článek 77, i kdyby byly 

válečnými zajatci. Tento článek totiž stanoví, že pokud tyto děti budou uvězněny, 

zadrženy nebo internovány z důvodů souvisejících s ozbrojenými konfliktem, tak mají 

být umístěny odděleně od dospělých; s výjimkou dětí, které mají být ubytovány jako 

rodinné celky s jejich rodinou. Ve stejném článku je také stanoven absolutní zákaz 

trestu smrti za trestný čin související s ozbrojeným konfliktem na dětech, které 

spáchaly takový trestný čin v době, kdy byly mladší 18 let.37 

Článek 50 Ženevské úmluvy o ochraně civilních osob za války stanoví povinnost 

okupační mocnosti, aby usnadnila zjištění totožnosti dětí a zaregistrování jejich 

rodinného původu a výslovně zakazuje změnit dětem jejich osobní status či je odvádět 

do útvarů nebo organizací, které podléhají okupační mocnosti.38 

3.6. Římský statut Mezinárodního trestního soudu 

 

Problematiky dětských vojáků se týká i Římský statut Mezinárodního trestního 

soudu ze dne 17. července 1998, jelikož definuje válečné zločiny a v článku 8, odst. 2., 

písm. b), bodu xxvi uvádí, že válečnými zločiny jsou mimo jiné i odvody a nábor dětí, 

které jsou mladší 15 let do ozbrojených sil státu nebo pokud jsou tyto děti využívány 

k aktivní účasti v nepřátelských akcích v případě mezinárodního ozbrojeného konfliktu. 

Stejně tak je válčeným zločinem dle článku 8, odst. 2, písm. e), bodu vii, pokud jsou 

odváděny nebo nabírány děti, které jsou mladší 15 let do ozbrojených sil státu nebo 

pokud jsou tyto děti využívány k aktivní účasti v nepřátelských akcích v případě 

ozbrojeného konfliktu jiné než mezinárodní povahy. Kromě těchto dvou výše 

zmíněných ustanovení se problematiky dětských vojáků týká například i článek 8, odst. 
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2, písm. b) bod xxii a písm. e) bod vi stejného článku a odstavce rozšiřující definici 

válečných zločinů o sexuální otroctví, jak ve vnitrostátních, tak mezinárodních 

konfliktech, které je též závažným porušením Ženevských úmluv z roku 1949. Na 

vnitrostátní ozbrojený konflikt se však ustanovení odstavce 2 písm. e) vztahují pouze 

tehdy, pokud se jedná o déletrvající ozbrojený konflikt mezi státem a organizovanou 

ozbrojenou skupinou, příp. skupinami, nebo mezi takovými skupinami navzájem. 

V článku 26 je stanoveno, že Mezinárodní trestní soud nemá jurisdikci ohledně osoby, 

která byla mladší 18 let v době údajného spáchání činu.39 

4. Právní úprava ve vybraných oblastech 

4.1. Evropa 

 

Většina evropských států je vázána všemi Ženevskými úmluvami z roku 1949 i 

všemi Dodatkovými protokoly k Ženevským úmluvám z roku 1949.40 Úmluva o právech 

dítěte je jednou z nejvíce státy ratifikovaných úmluv a evropské státy jsou vázány i 

touto Úmluvou. Všeobecná deklarace lidských práv je pouze doporučujícím 

dokumentem, který se stal závazný díky obyčejové praxi, jak bylo zmíněno výše. 

Stranou Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do 

ozbrojených konfliktů je 155 států, signatářů je 129. Mezi těmito státy jsou i státy 

Evropy.41 Úmluvou Mezinárodní organizace práce o zákazu a okamžitých opatřeních 

k odstranění nejhorších forem dětské práce jsou vázány státy, které jí ratifikovaly. Do 

dnešního dne byla tato úmluva ratifikována 179 státy, včetně států evropských.42 

Římský statut Mezinárodního trestního soudu byl ratifikován všemi evropskými státy, 

kromě Běloruska a Ukrajiny.43 

 Kromě těchto dokumentů se státy v Evropě řídí i Evropskou úmluvou o ochraně 

lidských práv, která však obsahuje pouze obecné články týkající se ochrany lidských 

práv, Mezinárodním paktem o hospodářských, sociálních a kulturních právech, který ve 
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svém desátém článku přiznává zvláštní ochranu dětem před vykořisťováním a prací, 

která by mohla ohrozit vývoj dětí, Evropskou úmluvou o výkonu práv dětí a dalšími. 

4.2. Asie 

 

Úmluva o právech dítěte se aplikuje i v Asii. Stranou Opčního protokolu k Úmluvě o 

právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů se řídí také většina asijských 

států.44 Úmluvou Mezinárodní organizace práce o zákazu a okamžitých opatřeních 

k odstranění nejhorších forem dětské práce není vázána Indie.45 Pouze 2 asijské státy 

jsou vázány všemi Ženevskými úmluvami z roku 1949 a všemi Dodatkovými protokoly 

k Ženevským úmluvám z roku 1949, jedná se o Kazachstán a Filipíny. Přibližně polovina 

států je vázána pouze Ženevskými úmluvami z roku 1949 a druhá polovina Ženevskými 

úmluvami z roku 1949 a prvními dvěma Dodatkovými protokoly, některé státy (Irák, 

Vietnam…) jsou vázány kromě Ženevských úmluv z roku 1949 pouze Dodatkovým 

protokolem I.46 Římským statutem Mezinárodního trestního soudu je vázáno pouze 12 

asijských států.47 

Kromě výše zmíněných dokumentů byla také Asijským výborem pro lidská práva 

vydána nezávazná Asijská charta lidských práv, která je výsledkem dlouhotrvající 

debaty široké veřejnosti, nevládních organizací a občanských sdružení a vyjadřuje 

přesvědčení, že lidská práva jsou univerzální, podporuje dohled mezinárodních aktérů 

nad dodržováním práv, podporuje rovnoměrné rozdělení sociálního a ekonomického 

bohatství, které je nutné k tomu, aby některé státy nebyly zvýhodňovány na úkor 

jiných, avšak je si zároveň vědoma toho, že především samotné státy jsou zodpovědné 

za dodržování lidských práv. Státy mají zodpovědnost za to, že sexuální zneužívání a 

mučení bude řádně prošetřeno. Asijská charta lidských práv obsahuje v článku 4.2 

ustanovení, kde je stanoveno, že státy mají dodržovat mezinárodní závazky, včetně 

humanitárního práva k zachování míru a zdržení se použití síly. Tento dokument 

obsahuje i zvláštní kapitolu týkající se ochrany dětí. Za hlavní důvody zneužívání dětí 

vidí chudobu, nedostatečný přístup ke vzdělání a sociální rozvrstvení ve venkovských 
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oblastech. Zmiňuje i problém kulturní, kdy některé asijské země stále zastávají 

patriarchální preferenci pohlaví. Proto vyzývá asijské státy, aby ratifikovaly a 

implementovaly Úmluvu o právech dítěte a převzaly zodpovědnost za kontrolu 

dodržování práv dítěte.48 

4.3. Afrika 

 

Somálsko a nově vzniklý Jižní Súdán neratifikovaly Úmluvu o právech dítěte, ostatní 

státy však ano a jsou touto úmluvou tudíž vázány.49 Opčním protokolem k Úmluvě o 

právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů je vázána většina států 

Afriky.50 Úmluvu mezinárodní organizace práce o zákazu a okamžitých opatřeních 

k odstranění nejhorších forem dětské práce neratifikovala Eritrea.51 Většina afrických 

států je vázána všemi Ženevskými úmluvami z roku 1949 a Dodatkovými protokoly I i II. 

Uganda je vázána všemi Ženevskými úmluvami i všemi Dodatkovými protokoly, Angola 

Ženevskými úmluvami z roku 1949 a Dodatkovým protokolem I. Jelikož je Jižní Súdán 

novým státem, tak v roce 2012 nebyl vázán ani Ženevskými úmluvami ani Dodatkovými 

protokoly. Eritrea a Somálsko jsou vázány pouze Ženevskými úmluvami z roku 1949.52 

Římský statut Mezinárodního trestního soudu ratifikovalo 34 afrických států.53 

Mimo výše zmíněné dokumenty Afrika přijala i Africkou chartu práv a blaha dítěte. 

Tato úmluva vstoupila v platnost dne 29. listopadu 1999. Zdůrazňuje přesvědčení, že 

žádné zvyky, tradice, kulturní a náboženská praxe, které odporují této úmluvě, by 

neměly být dodržovány, jelikož jsou důvodem, proč je situace dětí v Africe kritická. Jak 

bylo zmíněno výše, za dítě se považuje jakákoliv osoba, která je mladší 18 let. Co se 

týče problematiky existence dětských vojáků, všechny děti mají být ihned po narození 

zaregistrovány, děti mají být chráněny před jakoukoliv prací, která by mohla být 

nebezpečná nebo je ovlivnit ve zdravém vývoji. Článek týkající se dětské práce se týká 

všech státních i nestátních subjektů. Všechny děti též mají být chráněny před 
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mučením, nelidským nebo ponižujícím zacházením a mají být zřízeny kontrolní orgány, 

které budou dohlížet nad dodržováním zákazu těchto praktik. Článek 22 Africké charty 

práv a blaha dítěte se zabývá ochranou dětí v ozbrojených konfliktech, smluvní strany 

by měly dodržovat mezinárodní humanitární právo týkající se této oblasti, přijmout 

všechna potřebná opatření k tomu, aby se žádné dítě neúčastnilo přímo nepřátelských 

akcí a ani aby děti nebyly nabírány do ozbrojených složek. Tento článek se týká i 

vnitrostátních ozbrojených konfliktů. Článek 27 této charty se poté týká sexuálního 

zneužívání dětí, kdy by státy měly před ním děti řádně chránit. Následující článek 28 

Africké charty práv a blaha dítěte chrání děti před užíváním narkotik a jiných 

psychotropních látek. V Africké chartě práv a blaha dítěte je též zmíněn zákaz 

obchodování, unášení a prodeje dětí kvůli jakémukoliv důvodu. K dohledu nad 

dodržováním Africké charty práv a blaha dítěte je zřízen speciální Výbor na ochranu 

práv a blaha dítěte.54 Touto úmluvou je vázáno 54 afrických států.55 

4.4. Amerika 

 

Spojené státy americké jako jeden ze tří států neratifikovaly Úmluvu o právech 

dítěte a tudíž jí nejsou vázány, ostatní státy na americkém kontinentu však ano. 

Opčním protokolem k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených 

konfliktů je vázána většina amerického kontinentu.56 Úmluvou mezinárodní organizace 

práce o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce 

není vázána Kuba.57 Spojené státy americké jsou vázány všemi Ženevskými úmluvami 

z roku 1949, z Dodatkových protokolů k těmto Ženevským úmluvám však pouze 

Dodatkovým protokolem III. Mexiko je vázáno Ženevskými úmluvami z roku 1949 a 

Dodatkovými protokoly I a III. Z ostatních států přibližně polovina je vázána všemi 

Ženevskými úmluvami z roku 1949 i všemi Dodatkovými protokoly a přibližně polovina 
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všemi Ženevskými úmluvami z roku 1949 a prvními dvěma Dodatkovými protokoly.58 

Většina amerických států ratifikovala Římský statut Mezinárodního trestního soudu.59 

 Organizace amerických států přijala Americkou úmluvu o lidských právech. Tato 

úmluva mimo jiné stanovuje, že trest smrti by neměl být vykonán na osobách, které 

byly mladší 18 let v době spáchání trestného činu. Nikdo by neměl být podroben 

krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo mučení. Nikdo nesmí být 

podroben otroctví nebo nedovolené službě, stejně tak vykonávat nucenou práci. Každé 

nezletilé dítě má právo na ochranu podle svého stavu, toto ustanovení je 

nederogovatelné i v případě války, veřejného nebezpečí nebo jakékoliv jiné hrozby. 

K zajištění dodržování této úmluvy byla zřízena Mezi-americká komise pro lidská práva 

a Mezi-americký soud pro lidská práva.60 

5. Efektivita právní úpravy ve vybraných oblastech 

5.1. Evropa 

 

Přestože by se mohlo zdát, že Evropy se problematika využívání dětí v ozbrojených 

složkách netýká, není to pravda. Stále se občas objevují případy, kdy se osoba mladší 

18 let přímo účastní nepřátelských akcí. Například Estonská obranná liga (Kaitseliit) a 

Litevský svaz střelců (Lietuvos Šaulių Sąjunga), polovojenské skupiny v těchto státech, 

mají mládežnické organizace, které poskytují vojenský trénink dětem a mladistvým. 

Estonská obranná liga i Litevský svaz střelců jsou součástí národní obrany v případech 

nouze. I když se zdá, že mladiství z těchto skupin se nemohou zúčastnit ozbrojených 

konfliktů, tak stejně nejsou dány jasné záruky, které by jejich účasti v těchto 

konfliktech v budoucnosti zabraňovaly.61 

 Velká Británie povoluje dobrovolné rekrutování od 16 let věku. A sice její právní 

řád obsahuje ustanovení, která limitují využívání dětí v ozbrojených konfliktech, ale 

neobsahuje ustanovení, která by ho zakazovala.62 Velká Británie již několikrát přiznala, 

že selhala v ochraně dětí před jejich využíváním v ozbrojených konfliktech. Mezi lety 
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2007 a 2010 bylo například nasazeno pět osob ve věku 17 let v Afghánistánu a Iráku a 

je doložen i případ, kdy jedna osoba, které bylo 17 let, strávila šest týdnů 

v Afghánistánu, kde se zúčastnila ozbrojeného konfliktu. 

 V Irsku je stanoveno 17 let (16 let u učňů) jako minimální věk pro nábor do 

ozbrojených složek. Takovéto děti jsou vyloučeny z jakékoliv služby mimo Irsko, avšak 

ne v rámci Irska. Teoreticky je tak tedy možno, aby se děti zúčastnily ozbrojeného 

konfliktu v rámci Irska.63 Toto samozřejmě nejsou všechny státy, které povolují 

dobrovolný vstup do ozbrojených složek osobám mladším 18 let, uvádím zde pouze 

příklady. 

5.2. Asie 

 

I když je většina asijských států vázána úmluvami týkajícími se ochrany dětí, i zde se 

dětští vojáci objevují. V Bangladéši je například nutný výcvik před tím, než se může 

osoba zúčastnit vojenské služby. Osoby se do tohoto výcviku mohou hlásit po dosažení 

17 let, avšak výcvik trvá pouze 9 měsíců. Výcviku do leteckých složek se mohou 

zúčastnit dokonce osoby od 16 let věku a výcvik trvá od 18 do 36 týdnů. V Pákistánu je 

situace podobná.64 

Mezi lednem 2010 a červnem 2012 byli dětští vojáci využíváni v Afghánistánu, 

Iráku, Izraeli, Myanmaru, na Filipínách, v Sýrii, Thajsku a Jemenu.65 

Využívání dětských vojáků v Jemenu je možné na základě kombinace několika 

faktorů, zejména socioekonomických podmínek, vysokého počtu ozbrojených konfliktů 

a tradici. Jemenská vláda se snaží o ukončení nezákonného rekrutování dětských 

vojáků a odmítá tvrzení, že by ve svých ozbrojených složkách měla osoby mladší 18 let, 

to však není pravda. Rekrutování dětí je zpolitizováno a personalizováno, navíc jsou 

zásobovací důstojníci platově ohodnocování na základě počtu vojáků, které rekrutují, a 

nezřídka se stává, že jsou tito důstojníci instruováni, aby „přimhouřili oko“ ohledně 

věku a zfalšovali dokumenty prokazující věk dětí.66 

V Myanmaru bylo násilné rekrutování dětí do ozbrojených státních složek i 

ozbrojených skupin podporujících Myanmar a jejich následné využívání v ozbrojených 
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konfliktech prokázáno, avšak v červnu 2012 Myanmar souhlasil s přijetím akčního 

plánu o propuštění dětí z těchto složek a jejich následné reintegraci do společnosti. 

Velkým problémem státu je chudoba a proto někteří chlapci o svém věku lžou, také 

evidence nově narozených dětí je v tomto státě velmi chabá. Problematika dětských 

vojáků v Myanmaru se týká pouze chlapců, jelikož myanmarské ozbrojené složky jsou 

pouze mužské. Stejně jako v Jemenu i zde jsou náboráři ohodnocování na základě 

počtu vojáků, které rekrutují, jelikož jsou zde stanoveny kvóty, které musí naplnit. Sice 

se objevují případy, kdy byli za nábor dětí mladších 18 let potrestáni, problém zde však 

stále trvá. Dalším problémem je nedostatečně nezávislý a nestranný soudní systém 

v Myanmaru. Navíc Myanmar zatím neratifikoval Opční protokol k Úmluvě o právech 

dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů.67 

5.3. Afrika 

 

Mezi lednem 2010 a červnem 2012 byli využíváni dětští vojáci v těchto afrických 

státech: Středoafrická republika, Čad, Côte d'Ivoire, Demokratická republika Kongo, 

Eritrea, Libye, Rwanda, Somálsko, Jižní Súdán, Súdán.68 

Libye je sice vázána Opčním protokolem k Úmluvě o právech dítěte o zapojování 

dětí do ozbrojených konfliktů, ale přesto umožňuje dětem, aby se účastnily 

ozbrojeného konfliktu od 17 let věku. Existuje však návrh zákona, který by toto měl 

změnit. Dle zprávy Louder than words, však není jisté, jestli byl tento dokument přijat 

před vypuknutím nepřátelských akcí v roce 2011.69 V Eritreji je každý občan povinen se 

účastnit vojenské služby a díky tomu má Eritrea největší armádu v subsaharské Africe. 

Eritrejská vláda popírá nařčení, že by odváděla do svých ozbrojených složek osoby 

mladší 18 let, ale zavedla, že se všichni studenti v posledním roce svého 

středoškolského vzdělání podrobí vojenskému výcviku. Většině studentů posledního 

roku středoškolského vzdělání je 18 let nebo více, ale přesto je v tomto ročníku i 

značné procento dětí, kterým je dokonce i pouhých 16 let. Studenti tohoto vojenského 

výcviku sice nejsou plnými členy eritrejské armády, ale i tak jsou podřízeni Ministerstvu 

obrany a vojenské disciplíně. Eritrejská vláda navíc pravděpodobně skrytě podporuje i 
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některé ozbrojené skupiny, které operují v jiném státě a rekrutují do svých ozbrojených 

složek děti (například Al-Shabaab v Somálsku).70 Demokratická republika Kongo sice 

přijala mezinárodní dokumenty zabraňující existenci dětských vojáků, neprovedla však 

reformu svých ozbrojených složek a tudíž jsou tyto dokumenty účinné pouze částečně 

a mají své limity. Také evidence nově narozených dětí je v této zemi špatná. 

Demokratická republika Kongo se snaží zabránit porušování práv dítěte, avšak jelikož 

nemá plnou kontrolu nad svými ozbrojenými složkami, tak toho nemůže dosáhnout 

bez reformy bezpečnostního sektoru. Bez této reformy bude totiž probíhat stále 

dokola osvobozování dětí z ozbrojených složek s jejich následným znovu-

rekrutováním.71 

5.4. Amerika 

 

Spojené státy americké dovolují nabírání do svých ozbrojených složek v 17 letech a 

tvrdí, že žádné dítě nebylo v posledních letech přímo účastno nepřátelských akcí, 

přiznávají však, že v roce 2008 bylo nasazeno 6 vojáků mladších 18 let, ačkoliv žádný 

z těchto vojáků se neúčastnil přímo nepřátelských akcí podle americké definice přímé 

účasti na nepřátelských akcích. Spojené státy americké totiž vykládají přímou účast na 

nepřátelských akcích velmi restriktivně a nepovažují za ně shromaždování vojenských 

informací, přenášení zbraní nebo zásob a další. Na Kubě se děti, které dovrší 16 let, 

musí zaregistrovat k povolání do vojenské služby v 17 letech.72 Podle zprávy Louder 

than words mezi lednem 2010 a červnem 2012 byli dětští vojáci přítomni v Kolumbii.73 

6. Možná řešení 

 

Snížení rizika existence dětských vojáků může být dosaženo zavedením 

vynutitelných legálních překážek. Dalším řešením by bylo snížit socioekonomické 

nerovnosti ve společnosti, jak ve svých preambulích zmiňuje řada mezinárodních 

dokumentů týkajících se problematiky dětských vojáků. Samozřejmě řešením by bylo i 

zřízení nezávislého soudu, který by dohlížel na dodržování mezinárodních smluv, 
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existuje sice Mezinárodní trestní soud, ten má však pouze komplementární povahu k 

soudům národním, dalším problémem je otázka suverenity států, jelikož si státy do své 

jurisdikce zasahovat nenechají a samozřejmě i fakt, že není možné státy nutit 

k dodržování smlouvy, kterou neratifikovaly jako v případě Somálska, které 

neratifikovalo Úmluvu o právech dítěte, jak bylo zmíněno výše. Nesmíme také 

opomenout nutnost možnosti efektivního vyšetřování ve státech, kde jsou využíváni 

dětští vojáci. 

Jak bylo zmíněno výše, tak děti často neví, jak jsou staré, proto by bylo vhodné též 

zajistit evidenci nově narozených dětí, která by odpovídala realitě. Vydávání zpráv, kde 

jsou vyjmenovány státy, které porušují práva dítěte, zajisté také napomáhá snižování 

počtu dětských vojáků. Avšak nedomnívám se, že tyto zprávy jsou dostatečně efektivní, 

jelikož nejsou závazné a státy je mohou přehlížet. 

Již dříve zmiňovaná organizace Child Soldiers International, která je momentálně 

registrována ve Velké Británii jako nezávislá dobročinná organizace, vytvořila 

nezávazné doporučení s názvem „Ten-Point Checklist to prevent the involvement of 

children in hostilities in state armed forces and state-allied armed groups“, které má 

pomoci vládám, ministerstvům, institucím zabývajícím se ochranou práv dětí, 

národním a mezinárodním nevládním organizacím a dalším organizacím, orgánům a 

osobám v hodnocení, kde a proč se děti objevují v nebezpečí jejich využití jako 

dětských vojáků. Toto doporučení se zaměřuje na otázky z tří oblastí odpovědnosti 

státu: státní ozbrojené síly, ozbrojené skupiny, které jsou spřízněny se státem a 

obchodování a přesun se zbraněmi.74 S použitím tohoto dokumentu by se také jistě 

dalo dosáhnout ještě většího snížení počtu dětských vojáků, pokud by byl závazný. 
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Závěr 

 

Jak má práce ukazuje, mezinárodněprávní ochrana dětí ve světě není moc účinná, 

jelikož stále v některých státech chybí snaha se těmito dokumenty řídit a dětští vojáci 

jsou stále využíváni nebo zde existuje alespoň možnost jejich využití v mnoha zemích. 

Počet dětských vojáků je samozřejmě rok od roku menší a menší, avšak ne dostatečně. 

V ideálním případě by děti nebyly využívány v ozbrojených konfliktech vůbec, ale 

k tomu je potřeba čas, dostatečná kontrola státu nad svým územím, spolupráce 

s ostatními státy na vyřešení problému a především vůle států, která nezřídka chybí, 

protože některé státy sledují hlavně své politické zájmy, kterých chtějí dosáhnout za 

jakoukoliv cenu. 

Dalším problémem je nedostatek aktuálních publikací ohledně využívání a pokroku 

ve snižování počtu dětských vojáků, jelikož se tyto publikace vydávají v rozmezí 4 let. 

Toto ne tak časté vydávání publikací o současné situaci má však své opodstatnění, 

jelikož určitý čas trvá, než nová právní úprava projde legislativním procesem a než jsou 

vidět nějaké výsledky.  

Ne každý stát má také speciální úpravu týkající se dětských vojáků, většina světa 

upravuje účast dětí v ozbrojených konfliktech pouze okrajově a spíše se zaměřuje na 

ochranu dětí obecně. Netvrdím, že to je špatně, jsem si totiž jistá, že k porušování práv 

dítěte dochází častěji v dobách míru. Existuje však přímá úměra mezi rizikem využívání 

dětských vojáků a počtem ozbrojených konfliktů a počet ozbrojených konfliktů ve světě 

je stále vysoký a každý rok se objevuje nový konflikt, který ne vždy skončí rychle.75 

Problematické také je, že definice dětského vojáka není závazná a různé mezinárodní 

dokumenty definují dítě, případně dětského vojáka odlišně. 

Z výše zmíněných důvodů se tudíž domnívám, že zabránit existenci dětských vojáků 

lze těžko, ale je to možné a státy a mezinárodní organizace by neměly ve svém snažení 

polevovat, jelikož děti se samy bránit nemohou a je nutno, aby někdo vystoupil na 

jejich ochranu a pokud to neuděláme my, tak kdo jiný. 
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Summary 

 

The international protection of children is not so much efficient as my bachelor 

thesis shows, because there are still some states who do not want to be bound by 

international documents and therefore there are still child soldiers or at least 

possibility of using them in many countries around the world. The number of child 

soldiers is decreasing, however not sufficiently. Time, control by states over their 

territory, cooperation between states and especially the will of states are necessary to 

disappearance of child soldiers, because many states rather fulfil their political 

ambitions than try to protect vulnerable people. Further there is a need of unification 

of legal documents, because there are many differences in definitions of a child and 

child soldier and there is no binding definition of a child soldier either. The protection 

of children is very important topic which should be highlighted, because children are 

vulnerable and they do not have enough strong voice to protect themselves.  
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