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1 Úvod 

 Mezinárodní právo lidských práv bezpochyby představuje v současné době 

velmi významné odvětví mezinárodního práva veřejného. Vývoj této oblasti lze 

sledovat a podrobovat kritice z několika různých pohledů a přístupů, přičemž zcela jistě 

lze konstatovat, že lidská práva a jejich ochrana se stala fenoménem, jenž je zkoumán 

řadou humanitních oborů, od filosofie, politologie až po sociologii. Pokud se zaměříme 

na pojetí právní úpravy, nelze si nevšimnout, že lidská práva jsou v současné době již 

logickou součástí pozitivních právních úprav jak na národní, tak mezinárodní úrovni. 

Dynamika v této oblasti se projevuje jak v rovině obsahové, materiální, kdy se objevuje 

otázka např. nových práv, tak v rovině procesní, jenž má za cíl účinně garantovat 

respektování takto upravených práv. Ale právě problematika garance a vynutitelnosti 

proklamovaných záruk znamená v kontextu mezinárodního práva lidských práv trvalou 

výzvu.  

 K tématu diplomové práce mě přivedly nejspíše i mé odborné lidsko-právní 

stáže, které jsem při studiu absolvovala, a to jak v sektoru neziskovém, tak v sektoru 

státním. Během těchto jsem měla možnost prakticky se přiblížit k fungování tzv. 

systému soft law týkající se ochrany lidských práv. Konkrétně v rámci praxe při Radě 

pro lidská práva jsem se participovala na podávání zpráv pro účely univerzálního 

periodického přezkumu při OSN, tzv. UPR (universal periodic review) proceduře, 

relativně mladého kontrolního mechanismu právně nezávazného původu. Vzhledem 

k tomu, že si plně uvědomuji důležitost procesní ochrany, procesního zabezpečení 

a institutu kontroly dodržování lidských práv, zajímala mě, oproti mým „soft law-

klinikám,“ problematika a hlubší analýza smluvního zakotvení ochrany práv. Tedy 

problematika kontrolních mechanismů mezinárodních smluv o lidských právech. 

Základní zásadou pacta sunt servanda, tedy jedním ze zásadních principů 

mezinárodního práva, je stanoveno, že smlouvy a ustanovení v nich upravené jsou mezi 

stranami právně závazné, závazky ze smluv plynoucích musí tedy každá smluvní strana 

respektovat a dodržovat. Důsledky vyplývající ze samotné mezinárodní smlouvy jsou 

však determinovány jednak obsahem samotné mezinárodní smlouvy, jednak upraveným 

mechanismem jejího dodržování.  

 Současné mezinárodní právo veřejné obsahuje několik desítek smluvních 

instrumentů, které vyhlašují určitá lidská práva a současně zavádějí i různé mezinárodní 
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mechanismy ke kontrole jejich dodržování. S pozitivně právní úpravou lidských práv 

tedy souvisí institucionální záruky v podobě mezinárodních kontrolních orgánů 

a procedur, které plynou z příslušných mezinárodních závazků smluvním stranám. 

Jednotlivé kontrolní orgány a procedury se liší, závisejí na jednotlivých smluvních 

úpravách. Z konkrétní smluvní úpravy vyplývá konkrétní kontrolní mechanismus. 

Z hlediska účinné kontroly pak jde logicky především o právní povahu a význam aktů, 

které tyto vydávají. Roli těchto orgánů v kontextu mezinárodního práva lidských práv 

považuji za velmi zásadní. 

 Jakkoliv hrají hlavní roli v mezinárodně právní ochraně lidských práv jednotlivé 

státy, jako nositelé státní suverenity, významným se zřejmě jeví v souvislosti s vývojem 

mezinárodní ochrany lidských práv „funkce“ a práva jednotlivce. Jako zásadním 

momentem v této souvislosti považuji postavení jednotlivce a jeho následnou možnost 

obrany legální cestou tím, že mu byla přiznána práva subjektu mezinárodního práva, 

tedy práva a povinnosti vyplývající z norem mezinárodního práva. Současně nelze 

opomenout, že mezinárodní ochrana má přijít až ve chvíli, kdy vnitrostátní prostředky 

ochrany práv jednotlivce selžou.  

 Ačkoliv je zřejmé, že důležitou roli a nezastupitelný význam v oblasti 

uplatňování mezinárodně chráněných lidských práv má právo vnitrostátní, tedy 

prostředky ochrany a způsoby implementace z hlediska vnitrostátního měřítka 

a příslušných vnitrostátních prostředků, ve své práci se budu věnovat problematice 

z pohledu práva mezinárodního veřejného.  

 Současně budu vycházet z pojetí univerzality lidských práv. Právě tento koncept 

je považován za obecný vzhledem k úpravě lidských práv na univerzální úrovni. Právní 

analýze prima facie nenáleží hodnocení politického vlivu, ale již teď je mi jasné, 

že především na úrovni univerzální zaštítěné Organizací spojených národů, či 

v oblastech „mladších“ rozvíjejících se demokratických systémů, je potřeba mít 

politický vliv a politizaci ochrany lidských práv na paměti. 

 Z hlediska širokého záběru mého tématu si předložená práce bude klást za cíl 

podat co nejucelenější, v rámci možností této, přehled významných mezinárodních 

a regionálních kontrolních mechanismů plynoucích z příslušných smluvních závazků, 

jehož součástí bude především nastínění základních rysů fungování těchto procedur. 

Pro pochopení tedy nelze opomenout ani částečnou deskripci materiálního práva 
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upraveného v rámci jednotlivých smluvních systémů, a to i vzhledem k aplikaci ratione 

materiae, ačkoliv se práce výslovně na hmotně-právní aspekty ochrany práv 

nezaměřuje.  

 V předložené práci budu vycházet z teze, že k efektivní, tedy účinné ochraně 

garantovaných práv jednotlivce na mezinárodní úrovni je zapotřebí fungujícího, 

kvalitního mechanismu, jenž procesně tato zabezpečuje. Co činí kontrolní mechanismus 

efektivní, účinný a kvalitní? Jaké veškeré faktory mohou mít vliv na zajištění 

a zajišťování alespoň minimálního standardu lidských práv? Obecnou teorií týkající 

se specifik smluvní problematiky mezinárodního práva lidských práv a jeho ochrany 

se budu snažit indikovat a vysvětlit ty nejdůležitější příznaky, činitele mající na účinné 

dodržování lidských práv v mezinárodním měřítku vliv, a z nich pak stanovím určitá 

kritéria efektivity mezinárodních smluv o lidských právech, jež budu dále v rámci 

jednotlivých smluvních standardů analyzovat.  

 Výzkumnou otázku své práce si formuluji takto: Jsou mezinárodní smlouvy 

o lidských právech efektivní a je možné vytvořit kvalitní mezinárodní smlouvu 

o lidských právech? 

 V první části práce bude za účelem úvodu do problematiky krátce zmíněn 

historický vývoj lidských práv, jejich ochrany a pojem lidských práv jako takových 

a pojmy související. Současně připomenu důležitost procesní ochrany zaručující lidská 

práva, charakteristiku a možnosti dělení kontrolních mechanismů. Jelikož práce 

pojednává o mezinárodních kontrolních smluvních mechanismech a jejich efektivitě, 

bude mou snahou vyjmenovat a představit alespoň ty nejzákladnější činitele mající 

na kvalitu procesních prostředků ochrany lidských práv vliv. Následně si stanovím 

kritéria, podle kterých se pokusím zkoumat a zhodnotit efektivitu jednotlivých 

mezinárodních smluv o lidských právech (pro úplnost jen dodávám, že se práce nebude 

zabývat úpravou práv, jenž nenáleží do oblasti mezinárodního práva lidských práv, tedy 

např. právo humanitární). 

 Těžištěm práce pak bude část zabývající se samotnými lidsko-právními 

standardy v rámci jednotlivých mezinárodních smluvních systémů ochrany lidských 

práv. Tedy jak na univerzální úrovni institucionalizované Organizací spojených národů 

a realizované zejména smluvními výbory, tak na regionální úrovni v Evropě, Americe, 

Africe a na asijském kontinentu. V této souvislosti bude podána charakteristika 
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jednotlivých mezinárodních mechanismů na ochranu lidských práv, včetně základních 

právních dokumentů pro danou oblast relevantních. V rámci každého smluvního 

systému se budu snažit analyzovat institucionální stránku ochrany lidských práv, 

existenci a fungování příslušného kontrolního mechanismu a popsat vztah struktury 

daného instrumentu na reálnou vynutitelnost upravených práv. Ve světle takovýchto 

výstupů pak identifikuji určité vlastnosti procesních prostředků garantujících ochranu 

lidských práv a na základě předem stanovených kritérií majících, dle mého názoru, vliv 

na kvalitu kontrolního mechanismu, danou smluvní úpravu lidských práv zhodnotím.  

 Ústředním motivem předložené práce je kritika a zhodnocení efektivní smluvní 

úpravy o lidských právech, která je zaručována na mezinárodní úrovni, a to jak v rámci 

univerzálního, tak regionálního standardu. Předpokladem realizace těchto práv 

je existence kontrolního mechanismu. Jako nejzajímavější předem hodnotím kontrolní 

mechanismus zaměřený na rozhodovací činnost, tedy systém stížností, a to jak 

individuálních, tak mezistátních, které jsou všeobecně vnímány jako neúčinné 

a nevyužívané. Zda je tento předpoklad správný a proč, představím pomocí statistik 

a podrobnější analýzy předmětného institutu v kontextu jednotlivých smluvních úprav.  

 V závěrečné kapitole se pro zajímavost a na základě posbíraných poznatků 

z předcházející části práce stručně pokusím určit, jak by měla dle mého názoru vypadat 

efektivní mezinárodní smlouva o lidských právech, jaký druh kontrolního mechanismu 

by měla upravovat, jakými pravomocemi by měl tento disponovat a zda je má představa 

o fungování kvalitní lidsko-právní úpravy v současných podmínkách reálná.  

 Práce si v souhrnu klade za cíl zmapovat systémy kontroly mezinárodní lidsko-

právní ochrany, jak na univerzální úrovni, tak v rámci jednotlivých regionů, 

a na základě podrobného popisu a pochopení fungování konkrétních instrumentů nebo 

alespoň jejich rysů tak podat jakýsi ucelený přehled toho, jaké a jak účinné procesy mají 

být vzhledem k ochraně lidských práv upraveny a nastaveny. Dále se budu snažit 

na základě analýzy výše uvedeného zodpovědět otázku, proč je regionální úprava 

kontrolních mechanismů, respektive a především evropský kontrolní mechanismus, 

považována za tu účinnější a kvalitnější, oproti standardu zajištěným na úrovni 

univerzální, a jak by měla ideálně efektivní smluvní úprava mezinárodní ochrany 

lidských práv vypadat.  
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 Při vypracování diplomové práce vycházím z široké palety zdrojů. Vzhledem 

k tématu práce byla samozřejmá potřeba pracovat především s primárními zdroji, tedy 

samotnými zakládajícími smlouvami, jednacími protokoly, statuty. Většina z tzv. 

„notoricky známých“ smluv, jako např. Evropská úmluva o ochraně lidských práv, byla 

k dispozici v českém jazyce, ale vzhledem k představení i jiných mezinárodních 

instrumentů a využití zejména zahraničních zdrojů, bylo snazší vyhledávat prameny 

zejména v anglickém jazyce. K tomuto mi velmi pomohl i můj studijní pobyt 

na univerzitě ve švýcarském Luzernu, kde jsem při studiu anglické zdroje běžně 

využívala. Dále pracuji i se sekundárními zdroji, odbornými publikacemi jak 

tuzemskými, tak zahraničními, monografiemi učebnicového charakteru, stejně jako 

využívám dokumenty z oficiálních internetových stránek příslušných mezinárodních 

organizací, institucí a mechanismů.  

 Z hlediska metodologie bude v předložené práci použita zejména, a to vzhledem 

k tématu a pojetí práce, deskriptivní metoda, v některých částech pak metoda analytická 

a komparativní. Nejdůležitějšími využitými metodami v práci budou tedy rešerše 

právních předpisů a jejich následná obsahová analýza. Práci tedy koncipuji jako 

deskriptivní právní analýzu. 

2 Úvod do problematiky 

2.1 Krátký exkurs k pojmu a vývoji ochrany lidských práv v mezinárodním 

právu 

 Současné mezinárodní právo považuje ochranu lidských práv za jeden 

z nejzákladnějších cílů. Garanci ochrany lidských práv lze dnes považovat za zásadní 

princip a zásadu demokratického právního státu, když vyspělost společnosti je možné 

posuzovat do určité míry podle úrovně zajištěné ochrany lidských práv. Ačkoliv 

chápání lidských práv není dnes přijímáno shodně, obecně platí, že „vyhlášení, uznání, 

záruka lidských a občanských práv státem, právním řádem, je jedním ze základních 

prvků právního státu, státu, jehož moci jsou stanovena pevná pravidla i meze, orgány 

i metody kontroly.“
1
  

 Pojem lidských práv je možno definovat a členit z hlediska rozličných přístupů 

a koncepcí. Lidská práva prošla dlouhým vývojem, avšak obecně představují soubor 

                                                           
1
 Občanská a lidská práva. Vyd. 1. Editor Václav Pavlíček. Praha: Aleko, 1992, 127 s. Prameny a nové 

proudy právní vědy, č. 10. ISBN 808534128x, s. 43. 
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subjektivních občanských, politických, ekonomických, sociálních a kulturních práv, 

která jsou zakotvená, krom obyčejového práva, nejen v mezinárodních lidsko-právních 

dokumentech, ale také jako součást národních ústav mnohých států představují formální 

prameny práva uvnitř vnitrostátního systému státu. Obecně zdůrazňován je původ 

lidských práv plynoucí z přirozenoprávní teorie. Podle přirozenoprávní školy je nutno 

přistupovat k pojmu základních a lidských práv jako ke katalogu přirozených, 

vrozených, věčných a nezadatelných práv a svobod přiznanému každému jednotlivci, 

nezávisle na vůli jednotlivých států. Prostor pro rozbor právně-teoretický aspektů pojmu 

lidských práv a jeho vývoji však v předložené práci není. 

 Ochrana lidských práv je primárně otázkou vnitrostátního práva, patří 

do vnitřních záležitostí a odpovědnosti jednotlivých států. Státy tak mají povinnost 

lidská práva respektovat, naplňovat a chránit. Původní, ve svém jádru absolutní, volnost 

států byla v této oblasti mezinárodním právem omezena v podstatě až od druhé poloviny 

20. století, kdy problematika lidských práv nabyla celosvětového charakteru a stala 

se jako taková kategorií mezinárodního práva. V této souvislosti hovoříme o tzv. 

internacionalizaci lidských práv. Ještě před koncem druhé světové války se vzhledem 

ke zkušenostem z válečných hrůz ze strany Hitlerovského Německa začalo o lidských 

právech mluvit jako o jednom z hlavních cílů formování nové celosvětové organizace. 

Tou se stala Organizace spojených národů (dále jen OSN), jejíž předchůdcem byla 

Společnost národů ustanovená po první světové válce v roce 1919 jako mezinárodní 

organizace na podporu celosvětového míru a bezpečnosti, která však po neúspěchu 

zabránit druhé světové válce svou činnost ukončila. Oficiálně OSN vznikla 

dne 26. 6. 1945 přijetím zakládajícího dokumentu, Charty OSN, jež vešla v platnost 

24. 10. 1945 po ratifikaci 51 zakládajících členských států. OSN tak tímto vyjádřilo 

odhodlání států, mezinárodního společenství, více spolupracovat, a na rozdíl 

od tradičního pojetí mezinárodního práva, kdy se ochrana jednotlivce odehrávala 

veskrze v rámci vnitrostátního práva, nabyla na významu myšlenka, že zajištění alespoň 

minimálního standardu ochrany lidských práv by mělo být předmětem práva 

mezinárodního. I proto byla jedním z hlavních cílů OSN zakotvena povinnost členských 

států zachovávat lidská práva a participovat se na zajištění jejich ochrany.
2
   

                                                           
2
 OSN Praha: O OSN. [online]. [cit. 2015-01-27]. Dostupné z: http://www.osn.cz/system-osn/o-osn. 
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 Za zásadní moment v této souvislosti pak lze bezpochyby považovat vyhlášení 

Všeobecné deklarace lidských práv dne 10. 12. 1948 na zasedání Valného shromáždění 

OSN, nejvyššího orgánu OSN. Poprvé v historii tak mezinárodní společenství přijalo 

katalog lidských práv, jenž má být přiznán každému jednotlivci. Z hlediska formálního 

se však jedná o rezoluci Valného shromáždění, právně nezávazný dokument. Všeobecná 

deklarace lidských práv sice není mezinárodní smlouvou, ale její odkaz je významný, 

když samotný obsah přesáhl svou formu. Text v ní obsažený se stal podkladem 

a inspirací pro další mezinárodní, nejen smluvní, instrumenty v oblasti lidských práv. 

Všeobecná deklarace lidských práv však neobsahuje procesní ustanovení ochrany 

lidských práv, přínos je tedy spatřován zejména ve formulaci univerzálního standardu 

lidských práv, některá práva v ní obsažená jsou dokonce považována za součást 

obyčejového mezinárodního práva.
3
  

 Shrnu-li tuto kapitolu, postupně docházelo k budování nejprve hmotně-právního 

katalogu lidských práv, následovně i procesních pravidel mezinárodního charakteru 

a přijímání různých lidsko-právních dokumentů pokrývajících i specifické druhy 

porušování lidských práv, a to nejen na úrovni univerzální, tedy bez geografického 

omezení, ale postupně i v rámci jednotlivých regionů. Zde je vhodné upřesnit, 

že ve druhé polovině 20. století v rámci „nového přerozdělování světa“ a vzhledem 

k zamrznutí vztahů mezi Západem a Východem se mezinárodní spolupráce v oblasti 

ochrany lidských práv začala spíše regionalizovat. Iniciativu v rámci rozvoje 

mezinárodního práva lidských práv zaštiťoval především evropský region na platformě 

Rady Evropy, mezinárodní organizace sdružující státy Evropy, které dle čl. 3 Statutu 

Rady Evropy musely přijmout princip vlády práva (rule of law) a závazek respektovat 

a chránit základní lidská práva. V rámci evropského regionu byla vytvořena úprava 

ochrany lidských práv jak z pohledu materiálního, tak z pohledu procesního, 

když Evropská úmluva o ochraně lidských práv k přijatému textu připojila i ochranný 

režim v podobě vlastního kontrolního mechanismu. Všeobecně bývá evropský model 

zajištění ochrany lidských práv považován za ten nejdokonalejší, nejúčinnější.
4
 Zda 

                                                           
3
 ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv. 3. dopl. vyd. 

Praha: C. H. Beck, 2010, 170 s. Beckova skripta. ISBN 9788074003189, s. 6. 
4
 SUDRE, Frédéric. Mezinárodní a evropské právo lidských práv. Vyd. 1. Překlad Jiří Malenovský. Brno: 

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

160. ISBN 8021014857, s. 13. 
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je tato představa odůvodněná a z jakých důvodů se pokusím rovněž zjistit v rámci 

dalších kapitol. 

2.2 Procesní aspekty ochrany lidských práv v mezinárodním měřítku 

 Bezpochyby je v souvislosti se zajištěním materiálního, hmotně-právního 

rozvoje lidských práv nutné zabezpečit jejich procesní ochranu a za účelem praktické 

realizace připojit jakýsi ochranný režim. Zajistit ochranu lidských práv není lehký úkol 

na úrovni vnitrostátní, natož na úrovní mezinárodní. V prostředí mezinárodního práva 

lidských práv tak vytvářely mezinárodní smlouvy o lidských právech jako jistou 

pojistku dodržování lidských práv své kontrolní mechanismy. Procesní prostředky, které 

mají v dané oblasti fungovat jako garant toho, aby uznaná nebo vyhlášená, tedy 

smluvně zakotvená, práva a svobody neměla pouze teoretický význam. Mohu pak zcela 

jistě zastat názor, že všechna práva a svobody jednotlivce jsou reálná tehdy, jsou-li 

uplatnitelná a vynutitelná, čili poskytují-li účinné záruky. Obdobně se vyslovil 

i profesor Sudre, když vyjádřil, že „systém ochrany lidských práv je věrohodný jen 

tehdy, nabízí-li jednotlivcům k ochraně jejich práv účinné záruky - uznaná nebo 

vyhlášená práva a svobody, která nejsou garantována, mají pouze teoretický význam.“
5
 

 V této souvislosti považuji za důležité mít explicitně na paměti, že mezinárodní 

potvrzení lidských práv nemusí nutně znamenat záruku jejich dodržování. 

 Klíčovou je v tomto ohledu i změna postavení jednotlivce, a to přiznáním jeho 

mezinárodněprávní subjektivity, díky níž mu smluvní ustanovení, hmotného 

i procesního charakteru, konkrétně umožňují dovolávat se svých práv a bránit se tak 

možné svévoli státu přímo, individuálně a v některých případech i sám. Postavením 

jednotlivce, který může dát abstraktnímu textu mezinárodních smluv konkrétní podobu, 

tedy jeho možnostem hájit se v oblasti mezinárodní ochrany lidských práv, se budu 

věnovat podrobněji v následujících kapitolách. Přitom je dle mého názoru potřeba mít 

na mysli, že lidská práva patří jednotlivci. Ten se jich zasluhuje dovolat. V konečném 

důsledku je však samotný stát pověřen ochranou a postupnou realizací lidských práv 

a nese za ně odpovědnost. V kontextu mezinárodního práva je pak důraz kladen 

na závazky států, a to zejména v podobě mezinárodních smluv. 

 Závěrem mohu shrnout svou představu o reálném fungování ochrany lidských 

práv, když za stěžejní v tomto ohledu považuji potřebu procesně zabezpečit 

                                                           
5
 SUDRE, Frédéric., op.cit., s. 14. 
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vymahatelnost práv, která jsou jednotlivými lidsko-právními dokumenty stanovena, 

tedy systém podmíněn existencí kontrolního mechanismu. Uvedené pro mě představuje 

efektivní ochranu mezinárodní smluvní ochrany lidských práv. 

2.3 Pojem efektivity 

 Výše zmíněná efektivita bývá obvykle hlavním kritériem při posuzování 

úspěšnosti, účinnosti, významu. Slovníky nabízí nesčetné množství definic efektivity. 

Všeobecné chápání napovídá, že jde o výsledný poměr mezi vstupy a výstupy, o vztah 

sledovaného cíle a faktického výsledku, jakési souhrnné vyjádření konkrétního účinku 

nějaké činnosti, tedy praktické účinnosti. Ve většině případů hovoříme o ekonomickém 

zhodnocení. Jedna z ekonomických učebnic říká, že „ekonomika je efektivní, jestliže 

při daných zdrojích a technologiích poskytuje spotřebitelům statky a služby, které si 

nejvíc přejí.“
6
 A právě v ekonomickém prostředí můžeme zjistit, že efektivita jako 

taková je údaj měřitelný, kvantifikovatelný a určitelný. 

2.4 Efektivita práva 

 Efektivnost práva, resp. efektivita právních norem, sice jako komplexní pojem 

zahrnuje hodnoty jako účelnost, prospěšnost a hospodárnost, ale je v jistých směrech 

od čistě ekonomického pojetí odlišná. Cílem práva obecně je, samozřejmě, působit 

na společnost a regulovat vztahy v ní. Otázkou však zůstává míra efektivity tohoto 

působení, faktory mající na ni vliv a výsledný, faktický a dosažený efekt. 

 Odborná literatura o teorii práva nám poskytuje tři základní chápání efektivity 

práva. Nákladově výsledkové pojetí vycházející z teorie a koncepce ekonomické, cílově 

výsledkové pojetí, které zdůrazňuje cíle právní úpravy a potřeby společenského rozvoje, 

a funkční pojetí, které chápe efektivitu jako míru možností práva ovlivněných 

podmínkami a relevantními okolnostmi, za nichž se tyto naplňují. Tedy, univerzálně 

aplikovatelný model, vzorec, jenž by jednoznačně míru efektivity právních norem 

prokázal, nelze prezentovat. Rozsah působení právních norem je totiž ovlivňován 

rozmanitou škálou různorodých faktorů, a zjišťovat a dovozovat jej závisí ve své 

podstatě na posuzovateli.
7
 

                                                           
6
 SAMUELSON, P. A.; NORDHAUS, W. D. Ekonomie: 18. vydání. Vyd. 1. Praha: NS Svoboda, 2007, 

775 s. ISBN 9788020505903, s. 158. 
7
 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6. aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2013, 310 s. ISBN 9788073804541, s. 269-270. 
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 K efektivitě jako pojmu těžko uchopitelném přispívají samozřejmě především 

faktory a činitele, jenž mohu hrubým výčtem vyjmenovat, jako je povaha regulovaných 

vztahů, kvalita právních norem, kdy přesnou, srozumitelnou a jasnou formulací snáze 

zajistíme přehledné a stabilnější právní prostředí, rozhodovací činnost příslušných 

orgánů a výklad aplikovaných norem. Také stanovení sankcí budující respekt k právu 

a naproti tedy i frekvence porušování garantovaného práva má zcela jistě vypovídací 

hodnotu. S tímto pak souvisí, v rámci přístupu ke spravedlnosti, existence účinného 

opravného prostředku, mechanismu a činnost orgánů realizující jej. Dalším faktorem by 

mohla být úroveň právního vědomí a informovanost ve společnosti související 

s veřejným míněním, kde je nyní již patrný i vliv různých institucí, především 

nevládních. 

2.5 Efektivita v mezinárodním právu  

 Tradiční mezinárodní právo je charakterizováno jako právo suverénních států, 

založené na jejich souhlasu, přičemž nejdůležitější prameny představují mezinárodní 

smlouvy jako projev samostatné a svobodné vůle států, nebo mezinárodní obyčej jako 

praxe států obecně uznávaná za právo. Vývojem v této oblasti se dostávaly do popředí 

i otázky vztahu mezinárodního a vnitrostátního práva, stejně jako role nových, dalších 

subjektů mezinárodního práva nebo nové oblasti regulované mezinárodním právem.
8
 

Pokud tedy zasadím pojem právní efektivity do prostředí mezinárodního práva 

veřejného, potažmo na oblast mezinárodních smluv o lidských právech, vyjeví 

se mi i jiné, někdy i odlišné, faktory a činitele určující efektivní realizaci daných 

zamýšlených cílů. Pokusím se o shrnutí těch, z mého pohledu, nejdůležitějších 

a k tématu práce nejvhodnějších. Nejdříve je důležité si uvědomit, že se pohybuji 

v oblasti mezinárodní smluvní ochrany lidských práv jako takové. Tudíž jakékoliv 

mimosmluvní instrumenty, soft law, činnost nevládních organizací apod., jejichž přínos 

do lidsko-právní problematiky bezpochyby znatelný je, nebudou podrobněji z mé strany 

v práci probírány.  

 Problematikou efektivity mezinárodní ochrany lidských práv se ve svých 

odborných publikacích a dokumentech zabývá řada odborníků a profesorů práv, z nichž 

vyjmenuji kupříkladu následující.  

                                                           
8
 SHAW, Malcolm. International Law. 7th Edition. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 

9781107612495, s. 6-7. 
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 Profesoři Oxfordské univerzity charakterizují efektivní institut v oblasti 

mezinárodních lidských práv jako institut, který nutně, nezbytně a bezpodmínečně 

ovlivňuje chování, který zakazuje, požaduje nebo dovoluje určitý druh akce, počínání, 

monitoruje a reguluje zásadně a podstatně vnitrostátní politickou činnost.
9
 Zpráva OSN 

z roku 1998
10

 konstatuje, že základem efektivity ochrany lidských práv na univerzální 

úrovni, tedy v rámci OSN, je dlouhodobá spolupráce s jednotlivými státy při zařazování 

lidských práv do jejich zákonů, využíváním činnosti nevládních organizací a zvýšením 

všeobecné informovanosti o problematice lidských práv. Obecné stanovení efektivní 

a skutečné garance lidských práv vyjádřil již profesor Sudre, když formuloval efektivní 

systém ochrany lidských práv jako systém umožňující účinnou garanci zakotvených 

lidských práv.11 Mohu tedy souhlasně shrnout a opětovně vyjádřit svůj názor, 

že skutečná realizace lidských práv v mezinárodním měřítku zcela jistě souvisí 

s existencí kvalitního kontrolního mechanismu, který je schopen důsledně působit 

na vnitrostátní úpravu nebo chování státu vůbec. 

 Aby bylo možné zhodnotit efektivitu, účinnost konkrétní smluvní úpravy 

a následnou vhodnost přijetí opatření konkrétních mechanismů, respektive a především 

jejich přínos v oblasti mezinárodní smluvní ochrany lidských práv, je potřeba, abych 

se nejprve v rámci jednotlivých mezinárodních smluv o lidských právech zaměřila 

na existenci kontrolního mechanismu vůbec, okolnosti vzniku, principy fungování, 

činnost jako takovou a odpovídající projevy jednotlivých kontrolních institutů 

a v podstatě i oblast upravovaných lidských práv. Dále se v této souvislosti pokusím 

v některých případech využít statistická data, zejména vzhledem k četnosti 

využívání konkrétních mechanismů, zdali něco a případně co vypovídají, v návaznosti 

na výstupy těchto, jak to vypadá s jejich implementací, jaké jsou zavedeny postupy 

pro monitorování a podporu realizace takovýchto rozhodnutí, jestli vůbec. A v souhrnu, 

jakým způsobem mohou být smluvní kontrolní mechanismy zlepšeny a zlepšovány. 

                                                           
9
 ENGSTROM, Par. Effectiveness of International and Regional Human Rights Regimes, s. 3. In  

DENEMARK, Robert Allen. The international studies encyclopedia. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 

2010. ISBN 1405152389. str. 3 
10

 Aktivní dohled na dodržování lidských práv prostřednictvím smluvně stanovených orgánů a zvláštních 

zpravodajů, 1998, [online] přístupné na www.osn.cz/zpravodajstvi/ [cit. 2015-01-27]. 
11

 SUDRE, Frédéric., op.cit., s. 14. 
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3 Faktory mající vliv na efektivitu mezinárodní smluvní ochrany 

lidských práv 

 V této části práce se pokusím určit činitele a faktory, které dle mého názoru 

efektivitu mezinárodní smluvní ochrany lidských práv ovlivňují. Na základě takto 

vyjádřeních ukazatelů si následně jasně stanovím kritéria efektivity mezinárodní 

smluvní ochrany lidských práv, podle kterých budu v dalších kapitolách tuto hodnotit. 

Na předmětné faktory se u smluvních lidsko-právních úprav, jak na univerzální úrovni 

v rámci OSN, tak na úrovni regionů, budu dále ve své práci snažit upozornit, blíže 

je popsat a shrnout tak z mého pohledu slabé a silné stránky mezinárodních smluv 

o lidských právech. Mým cílem bude rozebrat a podrobit analýze výše uvedené 

ve světle konkrétních právních úprav a institutů. Při určení těchto činitelů jsem 

vycházela například i ze zprávy Vysoké komisařky OSN pro lidská práva ze dne 

22. 6. 2012
12

, která se zabývala problematikou smluvních výborů OSN a publikovala 

návrhy, jež by mohly vést k zefektivnění nastaveného mechanismu. Pro představu mohu 

zmínit, že fungování smluvní ochrany lidských práv na univerzální úrovni považuji již 

na tomto místě za velmi nepřehledné a komplikované, jestli mě hlubší analýza 

předmětného standardu přesvědčí o opaku, si nejsem jistá. Jen namátkou z uvedené 

zprávy zmíním potřebu zavedené follow-up procedury ve všech smluvních výborech, 

tedy sledování implementace, potřebu posílení nezávislosti a odbornosti personálního 

zajištění a potřebu zjednodušené procedury podávání zpráv. Rovněž jsem jako inspiraci 

využila zprávu Rady Evropy navrženou Generálním sekretářem v roce 2012, která byla 

na úrovni Výboru ministrů finalizována.
13

 Jejím cílem bylo zmapovat situaci smluvního 

systému v rámci Rady Evropy, přičemž se tato zaměřila zejména na počet smluvních 

stran jednotlivých úmluv a důležitost procedury monitorování. Se vším uvedeným mohu 

prozatím souhlasit, tyto faktory jsem rovněž zahrnula do navazující části předložené 

práce.  

3.1 Pojetí lidských práv 

„Lidská práva jsou univerzální, nerozdělitelná, vzájemně závislá a těsně 

spjatá“.
14

 Právě tato koncepce spolu se skutečností, kdy zcela evidentně dochází 

                                                           
12

 Strengthening the United Nations Human Rights Treaty Body System. Zpráva Vysoké komisařky OSN 

pro lidská práva A/66/860 ze dne 22. 6. 2012. 
13

 Viz http://conventions.coe.int/?pg=/general/ConventionsReview_en.asp, [cit. 2015-01-27]. 
14

 Deklarace světové konference OSN ze dne 25. června 1993, §5, OSN, A/Conf.157/2. 
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ke vzájemnému obohacování jednotlivých lidsko-právních dokumentů, je považována 

za koncepci překonávající tradiční pojetí lidských práv, teorii tzv. generací
15

 lidských 

práv.
16

 Modernější přístup se přiklání k pojetí lidských práv spíše jako k povinnostem 

států na respekt, naplňování a ochranu všech práv bez rozlišení generací (obligation 

to respect, fulfil and protect). Na státech pak je, aby zajistily co nejširší realizaci 

zakotvených práv, ať už se jedná o preventivní, legislativní či jiná praktická opatření.
17

 

Já sama vnímám jako pochopitelné, že realizace některých práv zejména hospodářského 

charakteru může být vzhledem k možnostem států problematická a může k ní docházet 

postupně. I přes to by měl být alespoň minimální standard těchto práv zajištěn, např. 

postupným způsobem. 

 Pokud hovořím o minimálním standardu, musím na tomto místě zmínit práva, 

která získala univerzální přijetí a neměla by být nikdy porušována, tedy práva 

nedotknutelná a nederogovatelná. Nebudu zde analyzovat pojmy kogentních
18

 pravidel 

mezinárodního práva a závazky erga omnes, jen stručně zmíním, že naukou 

i judikaturou jsou za tyto považovány
19

 zákaz užití síly, genocidy, otroctví, mučení, 

pirátství, rasové diskriminace a zákaz bránit národům v jejich právu na sebeurčení. 

Mezi toto tvrdé jádro lidských práv podle profesora Sudreho patří právo na život, právo 

nebýt mučen ani podrobován nelidskému či ponižujícímu zacházení, právo nebýt držen 

v otroctví ani v nevolnictví, právo na zákaz zpětné účinnosti trestního zákona. Tato 

práva považuje za práva absolutní, práva všestranně závazná, jejichž právní úprava 

zakazuje státům neúplné uplatňování. Oproti tomu jsou všechna ostatní práva 

                                                           
15

 Tzv. model ideologizace lidských práv. Nejvíce reflektující charakter a obsah jednotlivých práv je 

koncepce čtyř generační. První generaci obsahují práva směřující k ochraně života a lidské důstojnosti 

(právo na život, zákaz mučení atd.), ale také procesní záruky ochrany lidských práv (právo na spravedlivý 

proces, presumpce neviny atd.). Lidská práva druhé generace zahrnují politická práva a svobody (volební 

právo, svoboda projevu atd.). Třetí generaci pojímají práva hospodářská, sociální a kulturní (právo na 

práci, právo na ochranu zdraví atd.). A konečně generace čtvrtá, v evropském právu nazývaná jako 

moderní práva, se vymezuje vůči nově se utvářejícím právům, z části tzv. kolektivními právy jako je 

právo na přírodní zdroje, právo na odzbrojení, právo na solidaritu, ale také právy ryze individuálními, 

např. právo na přístup k informacím, právo na bydlení. 
16

 GERLOCH, Aleš, ŠTURMA, Pavel. Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na 

počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu. Praha: Auditorium, 2011, 536 s. ISBN 

9788087284230. Předmluva. 
17

 ŠTURMA, Pavel. Úvod: Teorie a politika lidských práv. In ŠTURMA, Pavel. Pojem a teorie lidských 

práv. Beroun, s. 7-29. ISBN 9788087146774, s. 13-14. 
18

 Jus cogens je imperativní norma obecného mezinárodního práva, obecně platná a nederogovatelná, dle 

čl. 53 Vídeňské úmluvy o smluvním právu se jedná o normu přijatou a uznanou mezinárodním 

společenstvím, od níž se nelze odchýlit, může být změněna pouze novou normou stejné povahy. 
19

 DE SCHUTTER, Olivier. International human rights law: cases, materials, commentary. 1st pub. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2010, 967 s. ISBN 9780521748667. s. 51. 
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podmíněná, požívající relativní ochrany.
20

 Omezení těchto práv je pak možné 

za zvláštních okolností z důvodů národní bezpečnosti, veřejného pořádku, veřejného 

zdraví nebo veřejné morálky. 

 Vrátím-li se k modernějšímu pojetí lidských práv, mohu souhlasit, že zatímco 

je u práv občanských a politických hlavní těžiště jejich ochrana a respektování, u práv 

hospodářských, sociálních a kulturních jde o vytváření podmínek pro naplňování 

takovýchto práv a pozitivní kroky již z podstaty. Jsou tudíž v praxi smluvními státy 

velmi těžko realizovatelná vzhledem k závislosti na materiálních možnostech
21

 

a potřebě zajištění finančních prostředků.  

 Praktických příkladem rozdílného zacházení a přístupu v oblasti lidských práv 

může dále být i to, že v případech závažnějšího porušování lidských práv (právo 

na život) především v krizových situacích se státy dožadují důraznější ‚akce’ ze strany 

OSN. Na základě toho jsou Výborem pro lidská práva, smluvním dohlížecím orgánem 

Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, jmenováni zvláštní 

zpravodajové nebo pracovní skupiny pro konkrétní situace. Dalším příkladem by mohl 

být i podíl států, které přistoupily k mezinárodním smlouvám týkající se ochrany 

sociálních práv. Předpokládám, že pokud aspektem závazku v oblasti právě takovýchto 

práv, tedy hospodářských a sociálních, je jakési aktivní, pozitivní opatření ze strany 

státu, může být pak odhodlání přistoupit, i přistoupení samotné, k danému smluvnímu 

závazku proces dlouhodobějšího charakteru. 

 Pokud jde o obsahovou materii, za povšimnutí stojí i rozvoj nových, 

specifičtějších lidských práv objevujících se nejen na úrovni soft law, ale již i v právně 

závazných dokumentech.
22

  

3.2 Politika a její vliv  

 Právnímu rozboru, resp. oblasti platného práva, nepřísluší se prima facie zabývat 

politickými motivy, rovinu politickou a váhu politického prostředí však nelze ignorovat. 

                                                           
20

 SUDRE, Frédéric., op.cit., s. 134-136. 
21

 Vazba mezi realizací lidských práv a finanční kondicí státu je nicméně zřejmá. Věnovala se jí i Rada 

pro lidská práva, poradní a politický orgán Valného shromáždění OSN. V březnu 2008 za tímto účelem 

zřídila pozici nezávislého experta pro účinky zahraničního dluhu a jiných souvisejících mezinárodních 

finančních závazků na plné užívání lidských práv, zejména hospodářských, sociálních a kulturních práv 

(UN Human Rights Council 2008).  
22

 Nová lidská práva, moderní práva, literatura vymezuje jako práva, která se nacházejí ve stádiu zrodu, 

která byla dlouho dobu opomíjena. Např. právo na rozvoj, jehož právní úprava se objevuje pouze 

v článku 22 Africké charty práv člověka a národů (Organisation of African Unity 1981). Více např.: 

Mezinárodní vztahy, dostupné na: http://mv.iir.cz/article/view/607, [cit. 2015-02-11]. 
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Mezinárodní právo lidských práv je bezesporu právem politizovaným, profesor Sudre 

hovoří o takzvané diplomacii lidských práv. Podle něj se lidská práva stala nástrojem 

politického boje a lidská práva jsou tak vystavena rozsáhlé politizaci. Praktickým 

příkladem pro tuto tezi, kterým se budu ve své práci zabývat podrobněji, zcela zřejmě 

může být i využití institutu mezistátních stížností, které jsou velmi často, téměř vždy, 

sledovány politickým motivem. Současně ve své podstatě, níže rozebírané právní texty 

jsou výsledkem diplomatických jednání a politickým rozhodnutím.
23

 Mohu tedy 

konstatovat, že dodržování a stav lidských práv je jakýmsi politickým faktorem úzce 

spjatým se zahraniční politikou. Z hlediska mezinárodní smluvní ochrany lidských práv 

by bylo jistě zajímavé zaměřit se především na politickou vůli při uzavírání 

mezinárodních smluv o lidských právech. V rámci kontextu své práce bude podle mě 

ale důležitější vnímat politický vliv na mezinárodní smluvní ochranu lidských práv 

jinde. V souvislosti s procesem internacionalizace lidských práv se tato stala předmětem 

zájmu mezinárodních organizací, přičemž o jejich ochraně v některých případech 

je rozhodováno právě politickými orgány. To mě vede i k obecné otázce personálního 

obsazení a obsazování rozhodujících orgánů, nebo lépe kontrolních mechanismů vůbec. 

3.3 Problematika mezinárodních smluv 

 Mezinárodní smluvní ochrana má svůj právní základ v samotných smlouvách. 

Mezinárodní smlouva je písemná dohoda, kterou účastník, stát, vyjadřuje svou vůli 

a souhlas být jí vázán. V kontextu mezinárodního práva hovoříme o bilaterálních (mezi 

dvěma státy) a multilaterálních (mezi více státy). Pro oblasti uzavírání mezinárodních 

smluv
24

 je nejpodstatnější a určující Vídeňská úmluva o smluvním právu.
25

 Pouze 

smluvní texty mohou být právně závazné oproti např. deklaracím, které, ačkoliv 

se podílejí na formování práva, mají spíše hodnotu doporučující. Obecně, při uzavírání 

mezinárodních, regionálních smluv dochází k tomu, že státy výslovně vyjadřují svou 

vůli převzít závazky a omezují tím v podstatě svou volnost v chování. Aby byl stát 

lidsko-právní úmluvou právně vázán, ve smyslu zásady pacta sunt servanda, musí být 

smluvní stranou oné úmluvy, která musí následně vstoupit v platnost. Přijetí textu 

smlouvy obvykle probíhá se souhlasem států zúčastněných na jeho přípravě nebo 
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 SUDRE, Frédéric., op.cit. s. 40-41 
24

 Více k uzavírání mezinárodních smluv např. KLABBERS, Jan. The concept of treaty in international 

law. Boston: Kluwer Law International, 1996, 307 p. ISBN 9041102442. 
25

 Vienna Convention on the Law on Treaties (Vienna 1969). 
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většinou na mezinárodním fóru. Existuje několik postupů, kterými státy vyjadřují svou 

vůli a souhlas být vázán. Mohou tak učinit ratifikací, přijetím, schválením nebo 

přistoupením. Stává se stále běžnějším, že státy nejprve podepíší úmluvu, 

pak ji předloží do své legislativy ke schválení a nakonec ratifikují. Několik let tak může 

dělit stát od okamžiku přijetí smlouvy do doby kdy je ratifikována.
26

 Tato časová 

prodleva, která může být více či méně významná, je samozřejmě ochraně lidských práv 

na újmu. 

 Smlouva vstoupí v platnost až potom, co minimální počet států v ní uvedených 

vyjádří souhlas být jí vázány. Například, Mezinárodní pakt o občanských a politických 

právech stanoví, že vstoupí v platnost tři měsíce po dni uložení 35 ratifikačních listin 

nebo listin o přistoupení (čl. 49 ICCPR). 

 Státy jsou vázány smlouvami v různých podobách. Ve smlouvách může být 

smluvnímu státu povoleno omezit své povinnosti uplatněním výhrady k některým 

ustanovením a vydat tak prohlášení o rozsahu, v jakém si přejí být vázáni určitým 

ustanovením. Vedle výhrad se rozšířila i prohlášení o výkladu,
27

 která upřesňují smysl 

a způsob jak ustanovení interpretovat, a to vzhledem ke specifickému charakteru 

lidských práv. 

 Účelem těchto možností je napomoci přijetí mnohostranných úmluv, zajistit 

jejich rozsáhlejší působnost a najít tak kompromis. Váhavost některých států 

se definitivně zavázat pro ty či ony konkrétní oblasti lidských práv je stále nepřekonána, 

důkaz toho může být, v rámci geopolitického rozboru, jakási nevole afrických států. 

Na druhou stranu to v praxi může činit problémy v případě, když dochází k častému 

uplatňování výhrad. To plodí evidentně roztříštěnost smluvního režimu.  

 Pro úplnost zde rovněž mohu uvést, že součástí některých mezinárodních smluv 

o lidských právech jsou i protokoly, které se nazývají např. dodatkové, opční, revizní. 

Ty jsou nástrojem přijatým k doplnění nebo změně stávající úpravy, a to jak vzhledem 

k materiální, tak vzhledem k procesní stránce. Protokoly tak umožňují smluvním 

úpravám reflektovat příslušný vývoj v čase.   

                                                           
26

 V případě Paktů OSN jde o 9 let, v případě Evropské úmluvy o ochraně lidských práv o 3 roky, 9 let 

u Meziamerické úmluvy a 5 let v případě Africké charty. 
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 K výkladu EÚLP ŠTURMA, Pavel. Příspěvek Evropské úmluvy o lidských právech k rozvoji 

mezinárodního práva. Jurisprudence č. 7-8/2012, s. 47-55. ISSN: 1802-3843. 
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 Z toho, co jsem výše uvedla, mohu shrnout, že při posuzování efektivní ochrany 

mezinárodních lidsko-právních smluv by mohlo být zajímavé zaměřit se i na to, jaké 

faktory mohou mít vliv na skutečnost, zda se stát stane stranou oné smlouvy, na jejich 

motivaci vázat se v kontextu mezinárodního práva lidských práv. Motivace rozhodnutí 

přistoupit k mezinárodním lidsko-právním smlouvám se zdá být odlišná od tradičních 

mezinárodních smluv. Neposkytují se zde např. reciproční výhody. I tak je ochota vázat 

se v kontextu smluvních závazků v oblasti lidských práv velmi důležitá zejména 

pro mezinárodní důvěryhodnost subjektu, státu.
28

 

 Zajímavá je v této souvislosti i teorie profesorky Hathaway, ke které se přidávají 

autoři jako Hafner-Burton a Tsutsui, zabývající se takzvaným paradoxem prázdných 

slibů. Státy podle nich často ratifikují lidsko-právní smlouvy jen jako prázdné gesto 

anebo naopak se s ratifikací projevuje ještě výraznější tendence lidská práva 

porušovat.
29

 S tím bych si dovolila zatím úplně nesouhlasit. Je sice zřejmé, že samotná 

ratifikace mezinárodní lidsko-právní smlouvy neznamená absolutní záruku dodržování 

lidských práv, a že dochází k jejich porušování i ve státech, které jsou smluvními 

stranami příslušných smluv. Ale rozhodně mám za to, že už jen přistoupením vyjadřuje 

stát jistý názor a vůli lidská práva dodržovat. A naopak si myslím, že samotnému státu 

může být status „vzorného lidsko-právního aktéra“ v mezinárodním kontextu 

jen ve prospěch. A čím více dochází k přistoupení nových států, tím více se společnost 

rozvíjí a přispívá přinejmenším k celosvětové legitimitě lidských práv.   

3.4 Postavení jednotlivce  

 Pro efektivitu mezinárodních smluv o lidských právech má nezastupitelný 

význam postavení jednotlivce v této oblasti. A to nejen jako nositele, ale i aktivního 

činitele domáhajícího se ochrany svých práv. Lidská práva jsou provázána obecným 

principem stanovujícím nárok jednotlivce na určité chování a zacházení ze strany státu. 

Zlomové v kontextu mezinárodního práva je to, že se jednotlivec stal subjektem 

mezinárodního práva a mohl jako takový vstupovat do mezinárodněprávních poměrů, 

jako nositel práv a povinností. Role mezinárodní ochrany lidských práv je z pohledu 

jednotlivce zásadní až po selhání vnitrostátní ochrany. Je všeobecně uznáváno, že 
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 Více např. článek: JANKŮ, Linda a kol. Mezinárodní závazky České republiky v oblasti lidských práv. 
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pro efektivitu a praktickou realizaci mezinárodně chráněných práv má nezastupitelnou 

funkci jejich uplatňování ve vnitrostátním právu. Tím, že státy přijímají závazky 

v oblasti mezinárodní ochrany lidských práv, omezují svou volnost. Záleží však na nich, 

jakým způsobem.
30

  

 Samotný systém mezinárodní ochrany lidských práv by pak měl zcela jistě 

umožňovat jednotlivých k obraně svých práv účinné záruky a prostředky. Zajímavé 

v tomto ohledu bude zjistit, jaké úpravy umožňují jednotlivcům bránit svá práva samy, 

tedy iniciovat řízení o porušení svých práv.  

3.5 Implementace 

 Porušování lidských práv se odehrává i ve státech, které příslušné mezinárodní 

lidsko-právní smlouvy ratifikovaly. Důležitá tedy je otázka implementace smluvních 

závazků. Implementace a její způsob jak právních norem, tak případných rozhodnutí 

v rámci kontrolních systémů, lze považovat za zásadní měřítko efektivity a účinného 

fungování mezinárodní lidsko-právní smlouvy i příslušného kontrolního mechanismu, 

a to především z toho důvodu, že reálný dopad práva závisí na modalitách výkonu 

přiznaného práva. Pojem implementace či provádění, realizace nebo dostání svému 

závazku, je nutno chápat v odkazu na skutečné dodržování norem v oblasti lidských 

práv ze strany jednotlivých států s cílem zlepšit dodržování lidských práv a zabránit tak 

jejich porušování. Implementace mezinárodního standardu lidských práv s sebou nese 

celou řadu aktivit. Patří mezi ně, stručně řečeno, jak závazky negativní, tak závazky 

pozitivní. Vše v konečném důsledku záleží na postoji a přístupu toho či onoho státu. 

Zajímavé pak bude v kontextu předložené práce zaměřit se na implementaci rozhodnutí 

příslušných kontrolních mechanismů, jak jsou dané realizovány, tak, aby se konkrétní 

právo dostalo konkrétnímu jednotlivci. Přičemž stojí za zmínku, že nedodržování 

právních závazků se může teoreticky projevit ve ztrátě hospodářských partnerství 

zejména v důsledku negativní pozornosti, která poškozuje vnímání „neplnící“ země.  

3.6 Existence a druh kontrolního mechanismu 

 Smyslem kontrolních mechanismů, jsou-li v dané úpravě vytvořeny, 

je především zaručovat a monitorovat chod, vývoj, hodnotit výsledky a fungovat jako 

garant ochrany lidských práv vůbec. Procesně tak zabezpečují to, co je zaručeno. 
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Prvotní otázkou je právní povaha smluvních závazků, od které se odvíjí charakteristika 

kontrolního mechanismu.  

 Mezinárodní lidsko-právní kontrolní mechanismy zřízené na základě smluv 

lze rozlišovat podle různých hledisek. Podle kontrolního orgánu a jeho povahy 

na administrativní a judiciální, kvazijudiciální, podle oprávněného iniciátora kontroly 

na mezistátní a individuální, popř. kolektivní, podle způsobu kontroly a podle časového 

hlediska na preventivní a následné.
31

 Konkrétněji, mezi čtyři základní řadím systém 

zpravodajství (reporting procedure), mezistátních stížností, individuálních stížností 

a proceduru návštěv (in loco mission, on-site visits). 

 1. Systém zpravodajství: Většina mezinárodních smluv o lidských právech 

zahrnuje systém pravidelného podávání zpráv. Smluvní státy jsou povinni pravidelně 

informovat kontrolní orgán o provádění příslušné smlouvy na vnitrostátní úrovni 

a plnění přijatých závazků vůbec. Každá takováto smlouva formuluje obecné pokyny 

týkající se obsahu a formy a svoje vlastní pravidla a postupy. Zprávu analyzuje 

příslušný orgán dohledu, který se k této vyjadřuje, a může požádat dotčený stát, aby 

poskytl další informace. Obecně platí, že postupy pro podávání zpráv v rámci různých 

mechanismů slouží k možnosti zahájit a usnadnit „konstruktivní dialog“ mezi dozorčím 

orgánem a stranou státu. Na tomto základě pak orgány dohledu rozhodují o doporučení 

dotyčnému státu. Kvalita předkládaných zpráv jednotlivými státy se v praxi samozřejmě 

liší. Některé zprávy odrážejí značné úsilí státu k dosažení souladu s požadavky, zatímco 

jiné postrádají důvěryhodnost. V každém případě, zprávy obecně odrážejí názor 

příslušného státu. Některé zprávy však přichází později nebo prostě nejsou předloženy 

vůbec. Naštěstí, dohlížející orgány, smluvní výbory, často dostávají informace a zprávy 

o situaci v oblasti lidských práv z jiných zdrojů, včetně nevládních organizací, agentur 

OSN, jiných mezivládních organizací apod.
32

 

 2. Mezistátní stížnosti: Některé mezinárodní smlouvy o lidských právech 

umožňují smluvním státům zahájit řízení proti tomu, který neplní své závazky. 

Takovouto stížnost však lze podat pouze v případě, kdy oba státy uznaly pravomoc 

nadřízeného orgánu dohledu. Stručně se pokusím tento institut přiblížit. V případě 

kontrolního mechanismu mezistátních stížností by mělo jít ze strany států o jakousi 
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 ŠTURMA, Pavel. op.cit. č. 3. s. 1-2. 
32

 VILJOEN, Frans. International human rights law in Africa. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 

2012, 622 s. ISBN 9780199645589. s. 38. 
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sofistikovanější náhradu diplomatické ochrany jednotlivce. Institut diplomatické 

ochrany byl historicky v mezinárodním právu využíván za účelem naplnění funkce státu 

jako garanta ochrany jednotlivce. Ochrana se zde odehrává na úrovni suverénních států, 

jedná se o právo státu vykonané ve prospěch vlastních občanů, přičemž v podstatě 

jedinými kritérii je státní příslušnost a vyčerpání všech vnitrostátních prostředků. 
33

 

V případě využití mezistátní stížnosti, tedy v situaci, kdy je státu umožněno v rámci 

jednoho systému podat stížnost vůči státu jinému a následně garantováno (vzhledem 

k podmínkám přijatelnosti) její přezkoumání, se pak ocitáme v oblasti smluvní úpravy, 

kde, v teoretické rovině, za hlavní výhodu lze označit právě smluvní závazek státu erga 

omnes partes a větší míru jistoty v průběhu řízení, v celku usnadňující vynutitelnost 

nápravy. Právě vzhledem k charakteristice tohoto kontrolního mechanismu je pak 

v praxi důležitou otázkou míra politizace, přičemž si dovedeme představit (ne)využití 

mezistátních stížností pouze jako prostředku politického tlaku v případech, kdy stát 

upřednostňuje své vlastní zájmy, nebo naopak, kdy stát preferuje zachování přátelských 

diplomatických vztahů se státem porušujícím.
34

 V praxi se mechanismy mezistátní 

stížnosti využívají jen zřídka, jak si ukážeme v další části práce. Mezistátní vztahy jsou 

křehké a tento postup nemusí být ideálním. Např. v rámci evropského regionálního 

mechanismu byl tento institut použit jen párkrát: Irsko v. Velká Británie (1978), Dánsko 

v. Turecko (2000) a Kypr v. Turecko (2001) a Gruzie v. Ruská federace (2012). 

V rámci praxe smluvních výborů OSN doposud nikoliv. 

 3. Individuální stížnosti: Zdá se logické, že některé mezinárodní smlouvy,
35

 

které uznávají lidská práva, by byly bezvýznamné, pokud by neposkytovaly záruky 

přímo jednotlivcům, jak se těchto práv dovolat. Smyslem takového postupu je zajistit 

co nejširší a dalekosáhlejší ochranu lidských práv jednotlivci, jenž může poukázat 

na odpovědnost konkrétního státu u příslušné mezinárodní, soudní či kvazisoudní 

instituce. I když existují některé procesní rozdíly mezi různými mechanismy, jsou tři 

postupy, které se zdají být společné. Aby mohl jednotlivec zahájit řízení na základě 
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 SCHEU, Harald Christian. Úvod do mezinárodního práva veřejného. Vyd. 1. Praha: Auditorium, 2010, 

142 s. Instituce. ISBN 9788087284056. s. 78-82. 
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 BUDILOVÁ, D. Využívání mezistátních stížností v rámci jednotlivých kontrolních mechanismů 

smluvních lidsko-právních systémů. In: Mezinárodní ochrana lidských práv: regionální a tematická 

diferenciace. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2011, 176 s. ISBN 9788087146545. 

s. 170-171. 
35

 I v rámci soft law instrumentů lze zaznamenat procedury individuálních stížností, např. Radě OSN pro 

lidská práva je umožněno, aby přezkoumala podání či sdělení od fyzických osob nebo jiných soukromých 

subjektů s cílem prověřit hrubé porušování lidských práv (postup 1503). 
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úmluvy o lidských právech, musí být splněny následující požadavky: a) úmluva, 

případně protokol, musí být ratifikována státem dotčeným jednotlivcem, b) práva 

údajně porušena musí být zahrnuty do dané konvence a c) řízení před příslušným 

orgánem může být zahájeno až po vyčerpání všech vnitrostátních opravných 

prostředků.
36

 Mezi iniciátory tohoto kontradiktorního řízení mohou v některých 

případech patřit i skupina jednotlivců a nevládní organizace. Vzhledem k tomu, že mezi 

podáním stížnosti a finálním rozhodnutím může být velká časová prodleva, umožňují 

některé úpravy využití předběžných opatření (interim measures). A to v těch situacích, 

kde hrozí neodvratitelná újma. Důležitost tohoto institutu je zřejmá. Např. i v souvislosti 

s uplatňováním náhrad, reparací v případech, kdy je konstatováno porušení konkrétního 

práva jednotlivce. Ten má pak nárok na náležitou náhradu (appropriate remedy). 

 4. Procedura návštěv: Kromě výše uvedených druhů kontrolních mechanismů 

mohu do výčtu zahrnout i možnost tzv. in loco mission, on-site visits, neboli návštěv 

v místě. Tento institut je spjat zejména s vyšetřovací pravomocí kontrolního 

mechanismu, který je oprávněn navštívit a zanalyzovat na základě vlastních poznatků, 

výpovědí obětí, informací nevládních organizací, danou situaci dodržování, resp. 

porušování lidských práv. Výsledkem bývá publikování zprávy z místa, spolu 

s doporučením konkrétnímu státu. Důležitou roli sehrává tento institut zejména tím, 

že přitahuje pozornost na dění v oblasti lidských práv, a to konkrétními kroky, které 

se zdají být bližší a „hmatatelnější“ potencionálním obětem.
37

 

 Dále musíme rozlišovat, zda dozorčí orgány mohou být iniciátory a mohou tedy 

obecně zahájit příslušné řízení, či hrají spíše pasivní roli, a jsou pak do značné míry 

závislé na informacích předložených vládami, nevládními organizacemi nebo 

jednotlivých navrhovatelů. 

 Z hlediska členění mechanismů na administrativní, judiciální a kvazijudiciální 

je obecně přijímán přínos ochrany soudní. Např. profesor Sudre je zastáncem toho, 

že mezinárodní ochranu v oblasti lidských práv nelze důsledně uplatňovat, pokud 

ji neprovázejí přiměřené rozhodovací, kontrolní mechanismy soudního typu.
38
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A to především z důvodu rozhodovací pravomoci, soudní vymahatelnosti a tedy účinné 

garance.  

 Ne každý kontrolní mechanismus však „produkuje“ závazná, tedy vynutitelná 

rozhodnutí. 

3.7 Výstupy kontrolních mechanismů a orgány dohledu 

 Další otázkou je charakteristika projevů konkrétních mechanismů, tedy na kolik 

a jestli vůbec jsou výstupy závazné, co vyplývá z jejich případného porušení a jaký 

význam mají i nezávazná rozhodnutí. Což samozřejmě souvisí s implementací 

především soudních rozhodnutí a způsobem jejich vynutitelnosti. Význam v této 

souvislosti pak bude jistě mít existence institutu dohledu a jeho pravomoci a oprávnění. 

Dohled by se měl vztahovat především na výstupy a jejich realizaci, s cílem sledovat 

dodržování norem v oblasti lidských práv na vnitrostátní úrovni. Orgán dohledu 

některých smluvních instrumentů je v rukou samotného kontrolního mechanismu, 

dozírá nad implementací svých závěrů sám. Naopak v některých smluvních 

instrumentech je vytvořen samostatný orgán dohledu. Pokud chceme hovořit 

o efektivním kontrolním mechanismu, prioritou a nezbytností musí být právě výkon 

jeho rozhodnutí.
39

 

3.8 Sankce 

 O sankcích jako donucovacím prostředku se hovoří především v souvislosti 

s OSN a Radou bezpečnosti v situacích, ve kterých je ohrožen mír, a diplomatická 

jednání již nestačí.
40

 Otázkou pro potřeby této práce je pak spíše ve vztahu k jednotlivci, 

jehož práva byla porušena, úprava sankčních prostředků ve smyslu reparací a náhrad, 

jejich druh a uplatnění v příslušném mezinárodním standardu ochrany lidských práv. 

Jednotlivec jako držitel práva by měl mít možnost přivést povinný subjekt, stát, 

k odpovědnosti. Je pak otázkou, co může konkrétní kontrolní mechanismus 

při konstatování porušení práva nařídit jako účinný prostředek za účelem nápravy. 
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4 Kritéria efektivity mezinárodních smluv o lidských právech 

 V této části si stanovím konkrétní kritéria efektivity mezinárodních smluv 

o lidských právech, a to s ohledem na výše uvedené. Sled kritérií se odvíjí 

chronologickým systémem, nikoliv dle důležitosti a významu, který konkrétnímu 

kritériu přisuzuji. Na tomto místě ještě mohu upozornit, že pokud budu v následujících 

kapitolách hovořit o mezinárodní smlouvě o lidských právech, je touto myšlena úprava 

ve smyslu konkrétního vymezení ochrany lidských práv pro celou univerzální nebo 

regionální oblast. 

4.1 Počet ratifikujících států  

 Jelikož se jedná o oblast mezinárodních smluv a problematiku smluvních 

závazků, je zřejmé, že stát přijímaje mezinárodní závazky, omezuje svou volnost 

a je povinen jako smluvní strana materii smluvně zakotvenou dodržovat. Z tohoto 

tvrzení mohu předjímat jistou vypovídací hodnotu počtu smluvních stran konkrétní 

mezinárodní smlouvy o lidských právech, která již vstoupila v platnost. Předpokládám, 

že přistoupením k příslušné mezinárodní smlouvě projevují státy svoji vůli, ochotu 

v dané věci, vyslovují souhlas být mezinárodní smlouvou vázány. A to i s přihlédnutím 

k tomu, že přistoupení k mezinárodní lidsko-právní smlouvě může představovat výrazný 

zásah do ústavně-právní autonomie daného státu. Pokud bude smluvními stranami 

co největší počet států, bude ochrana lidských práv zajištěna více lidem. Indikuje 

to jakýsi mezinárodní konsensus na potřebě ochranu lidských práv upravit, zakotvit 

a zejména zajistit. Samozřejmě vzhledem k regionu, kterého se konkrétní mezinárodní 

lidsko-právní smlouvy týká. Relevantní stanovuji minimálně polovinu z členských států. 

4.2 Existence kontrolního mechanismu 

 Již výše jsem vyjádřila důležitost procesní ochrany při aktivním prosazování 

lidských práv nejen v mezinárodním měřítku. Proto je zcela logické stanovit jako 

zásadní kritérium efektivní mezinárodní smlouvy o lidských právech právě existenci 

institutu, jenž práva v ní obsažená procesně zabezpečí. Jinak řečeno, nepovažuji 

za efektivní smluvní úpravu tu smlouvu, která neupravuje nebo nevytváří kontrolní 

mechanismus. 

4.3 Druh kontrolního mechanismu a jeho pravomoci 

 V této souvislosti vycházím ze skutečnosti, že kontrolní mechanismus závisí 

na znění samotné mezinárodní smlouvy. Proto bude nutné, abych jednotlivé 
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mezinárodní smlouvy zabývající se lidskými právy podrobila analýze, na základě které 

zjistím konkrétní pravomoci kontrolního mechanismu. Již výše jsem uvedla, jakými 

rozličnými druhy kompetencí mohou být tyto nadány. Ať už se jedná o pravomoci 

rozhodovací, vyšetřovací, mediační nebo poradní. Nejběžnější jistě bude institut 

podávání zpráv ze stran smluvních států, za nejméně efektivní jsou obecně pokládány 

mezistátní stížnosti. S obojím lze zatím souhlasit. Za nejúčinnější považuji kontrolní 

mechanismus zajištěný pomocí individuálních stížností. Tento institut zajišťuje přímou 

ochranu jednotlivcům, stejně jako výrazně přispívá k dynamičtějšímu rozvoji lidsko-

právní judikatury.
41

 Právě jednotlivci je totiž samotná ochrana lidských práv určena. 

Jednotlivec jako adresát práv a povinností vytvořených mezinárodním právem, jemuž 

byla určitá mezinárodněprávní způsobilost přiznána, by měl mít možnost konat přímo. 

Zde pak vidím navíc rozdíl v tom, zda má tento možnost podat svou stížnost přímo 

soudnímu orgánu, který přezkoumá dodržování konkrétního práva jednotlivce, nebo 

zda se jeho případ dostane k takovému rozhodování přes jakýsi filtr posouzení 

kvazisoudního mechanismu. Většinou je navíc využití tohoto institutu současně 

podmíněno fakultativním prohlášením státu o uznání jurisdikce orgánu oprávněného 

k jeho posuzování.  

4.4 Povaha výstupů kontrolního mechanismu   

 Právní povaha výstupů kontrolního mechanismu závisí na znění příslušné 

mezinárodní smlouvy o lidských právech a na druhu a pravomocích jí stanoveného 

procesního prostředku. V této souvislosti lze rozlišit závěry bez právní relevance typu 

obecného doporučení (tomuto charakteru odpovídá například i název rozhodnutí 

Výboru pro lidská práva - „view“) a právně závazné závěry typu soudního 

autoritativního rozhodnutí (u Evropského soudu pro lidská práva se rozhodnutí nazývá 

rozsudek - „judgement“). Právní závaznost v sobě samé zahrnuje prvek donucení, 

povinnost určitého chování pod hrozbou sankce. Aby měla činnost kontrolního 

mechanismu smysl a účinek, měl by tento mít pravomoc autoritativně určit, zda došlo 

k porušení příslušné smlouvy tím kterým státem, jenž by musel následně zjednat 

nápravu. Z logiky věci považuji právně závazné závěry za více účinné, vymahatelné.  
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4.5 Vymahatelnost - existence orgánu dohledu 

 Lidská práva a jejich ochrana, která je upravena mezinárodními smlouvami, 

představuje pro jednotlivce pod jurisdikcí smluvních států jistý nárok na chování těchto 

států. Skutečnost, že jsou soudní rozhodnutí právně závazná, ještě nemusí znamenat, 

že jej příslušný stát bude respektovat. Zásadní je tedy implementace ze strany států. 

Na uvedené by měl dohlížet orgán, jehož úkolem bude nad plněním rozhodnutí dozírat. 

Jinak řečeno, garantovaná práva musí být vymahatelná, závěry kontrolních institutů 

musí být respektované a plněné. Vymahatelnost považuji, po existenci kontrolního 

mechanismu, za nejdůležitější kritérium efektivity mezinárodní smlouvy o lidských 

právech.  

4.6 Shrnutí 

 Přístup jednotlivce k orgánu soudního typu, který je schopen autoritativně 

interpretovat příslušnou smluvní materii vyhlášenou co největším počtem států, alespoň 

polovinou v rámci kontextu daného regionu, rozhodovat a produkovat právně závazné 

rozsudky, přičemž bude zajištěna nezávislým orgánem dohledu jejich vymahatelnost, 

představuje podle mě efektivní způsob vynutitelnosti a praktické realizace mezinárodní 

smlouvy o lidských právech.  

 V následujících kapitolách se budu zabývat analýzou jednotlivých 

mezinárodních smluv o lidských právech, a to jak na úrovni univerzální, tedy v rámci 

celosvětového měřítka, tak na úrovni evropského, amerického, afrického i asijského 

regionu. Nejprve popíši institucionální stránku ochrany lidských práv a zjistím, 

zda existují konkrétní platné úmluvy zakotvující lidská práva a stanovující svůj 

kontrolní mechanismus pro celou geografickou oblast. Na základě mnou stanovených 

kritérií se pak pokusím zhodnotit, zda je konkrétní smluvní úprava efektivní a účinná, 

či nikoliv. Jelikož je v rámci jednotlivých standardů ochrana lidských práv zajišťována 

několika smluvními instrumenty, jeví se mi jako systematičtější popsat shrnující 

zhodnocení až na samotný závěr jednotlivých kapitol, tedy za celý regionální, 

či univerzální systém. 

5 Efektivita univerzální smluvní ochrany lidských práv 

 Již v úvodní části práce jsem zmínila počátek ochrany lidských práv vznikající 

na univerzální úrovni, pod hlavičkou OSN. V současné době tato sestává ze 193 
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členských států.
42

 Pokud se jedná o minimální standard ochrany lidských práv, ten je 

vyjádřen Všeobecnou deklarací lidských práv. Vzhledem k potřebě upravit a právně 

zakotvit katalog lidských práv v mezinárodní smlouvě spolu s implementačním 

mechanismem začaly práce na vytvoření právně závazného paktu, které však s ohledem 

na rozdílnou materii občanských a politických práv oproti hospodářským, sociálním 

a kulturním právům, vyvrcholily v roce 1966, tedy téměř po dvaceti letech, přijetím 

dvou samostatných paktů, které níže přiblížím. 

 Rovněž doplním, že OSN zaštiťuje ochranu lidských práv paralelně ve dvou 

tzv. kolejích, a to prostřednictvím orgánů vzniklých na základě Charty OSN, tedy 

na úrovni „charter-based mechanism,“ a prostřednictvím mezinárodních smluv 

a mechanismů, které tyto smlouvy vytvářejí, tedy na úrovni „treaty based mechanism.“ 

Vzhledem k tématu práce se budu věnovat smluvní ochraně lidských práv, jež 

je tvořena systémem smluvních výborů.  

 Na úvod jen připomenu, že mezi hlavní orgány OSN patří Valné shromáždění 

(General Assembly) jako nejvyšší jednací orgán OSN zasedající řádně i mimořádně, 

sestávající ze všech zástupců členských států OSN, a dále Sekretariát OSN včele 

s generálním tajemníkem, který je Valným shromážděním jmenován na dobu 5 let jako 

mluvčí celého mezinárodního společenství.
43

 

 Níže uvedené počty ratifikujících států představených smluv jsou převzaty 

z oficiálních internetových stránek OSN, proto nebudou dále jednotlivě odkazovány.
44

 

5.1 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech 

 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (International Covenant 

on Civil and Political Rights, dále jen ICCPR, přijat dne 19. 12. 1966) vstoupil 

v platnost dne 23. 3. 1976 a doposud jej ratifikovalo 168 států (např. Čína nebo Kuba 

nejsou smluvními stranami). ICCPR má tak velmi širokou členskou základu téměř 

celého mezinárodního společenství a právě počtem smluvních států se přibližuje 

žádoucí univerzalitě. 

 Pokud jde hmotně-právní úpravu, byl ICCPR rozšířen Dodatkovým protokolem 

zakazujícím trest smrti (Second Optional Protocol to the International Covenant 
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 Viz http://www.un.org/en/sections/about-un/overview/index.html, [cit. 2015-03-18]. 
43

 Dále viz např. REHMAN, Javaid. International human rights law. 2nd ed. Harlow: Pearson, 2010, 

947 s. Longman. ISBN 9781405811811, s. 31-45 . 
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 Ke dni 18. 3. 2015 na: https://treaties.un.org/. 
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on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty, přijat dne 

15. 12. 1989), který vstoupil v platnost dne 11. 7. 1991 a doposud jej ratifikovalo 81 

států. Obsahově materie vychází ze Všeobecné deklarace lidských práv, zakotvuje 

přesněji a rozsáhleji univerzální katalog občanských a lidských práv. Text neobsahuje 

žádné ustanovení týkající se možných výhrad, suspendovat lze práva pouze 

za mimořádné situace ohrožující život národa, některá práva jsou i tak z uvedeného 

vyjmuta (čl. 4 ICCPR). 

5.1.1 Výbor pro lidská práva 

 Kontrola nad dodržováním práv obsažených v ICCPR je svěřena čl. 28 ICCPR 

Výboru pro lidská práva (Human Rights Committee, dále jen HRC), nezávislému 

orgánu 18 expertů, přičemž by mělo být přihlíženo k rovnoměrnému geografickému 

zastoupení (čl. 31 ICCPR).  

 Mandátem HRC je dle čl. 40 ICCPR obligatorní procedura přijímání zpráv 

od států, které informují o svých opatřeních v souvislosti s implementací smluvních 

závazků. První zpráva musí být podána do 1 roku od ratifikace HRC, další 

pak dle termínu HRC. HRC zprávy může připomínkovat (general comments) 

a předkládat smluvním stranám ICCPR. Ačkoliv má tato procedura představovat dialog 

mezi státem a HRC, vzhledem k tomu, že se jedná o zprávy týkající se obecné situace 

stavu lidských práv, konkrétních případů, neměl by být tento institut přeceňován.
45

 

Případná nespolupráce států se tak nanejvýš zveřejní ve výroční zprávě HRC. Vzhledem 

k tomu, že některé státy zprávy vůbec nedodávaly, začal HRC v souladu s Pravidlem 70 

Jednacího řádu HRC (Rules of procedure of the Human Rights Committee) projednávat 

státy v absenci.
46

 

 Dle čl. 41 a 42 ICCPR přijímá a posuzuje HRC stížnosti států na porušení 

závazků pouze v případě, že státy dotčené v této souvislosti deklarovaly pravomoc HRC 

o takovémto oznámení rozhodovat. Stížnost se předá dotčenému státu, který má lhůtu 

3 měsíců na vysvětlení situace. Pokud není do 6 měsíců věc vyřízena ke spokojenosti 

obou smluvních stran, je zde opět možnost obrátit se na HRC. Podmínkou přípustnosti 

je pouze vyčerpání všech vnitrostátních opravných prostředků. HRC pak může, pouze 
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 ŠTURMA, Pavel. op.cit. č. 3. s. 9. 
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 LHOTSKÝ, Jan. Ochrana lidských práv v mezinárodním právu: kontrolní mechanismy na regionální a 

univerzální úrovni a možnost vzniku Světového soudu pro lidská práva. 1. vyd. Brno: Masarykova 
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s předběžným souhlasem států, vytvořit ad hoc smírčí komisi. Komise se skládá 

z 5 členů, osob pro zainteresované státy přijatelných, a současně příslušníků 

nedotčených států, avšak států, které dle čl. 41 pravomoc HRC přijaly. Po vyšetření 

záležitosti ze strany komise se vytvoří zpráva obsahující věcná doporučení, která 

se předá dotčeným státům. Ty se musí ve lhůtě 3 měsíců vyjádřit, zda daná doporučení 

přijímají. Následně se tato vyjádření spolu se zprávou dají na vědomí všem ostatním 

smluvním státům. Ačkoliv tuto pravomoc mají i další smluvní kontrolní orgány 

univerzálních OSN úmluv, zřejmě vzhledem k citlivému charakteru tohoto institutu 

nebyla žádná mezistátní stížnost v rámci smluvního systému OSN, tedy na velmi široké 

multilaterální úrovni, doposud podána.
47

 O jeho účinnosti tak nelze vůbec diskutovat, 

jedná se o pouze a teoretickou abstraktní pravomoc. 

5.1.2 Opční protokol k ICCPR 

 Současně s ICCPR byl přijat Opční protokol (Optional Protocol 

to the International Covenant on Civil and Political Rights, dále jen OP-ICCPR) 

upravující fakultativní proceduru projednávání individuálních stížností 

(communication), který doposud ratifikovalo 115 smluvních států ICCPR. Smluvní 

strany OP-ICCPR tak autorizují HRC k přijímání stížností jednotlivců, kteří vyčerpali 

všechny dostupné a efektivní vnitrostátní prostředky, na porušení práv obsažených 

v ICCPR ze strany smluvního státu OP-ICCPR. Stížnost dále nesmí být anonymní, 

směřující ke zneužití práva, neslučitelná s ustanoveními OP-ICCPR a nesmí o věci 

právě probíhat jiné mezinárodní řízení (čl. 1-5 OP-ICCPR). Není tedy stanoven žádný 

časový limit k podání stížnosti ani překážka již v minulosti proběhnutého řízení 

před jiným orgánem.
48

 Pokud je stížnost přijatelná, má dotčený stát dle čl. 4 OP-ICCPR 

6 měsíců na předložení vysvětlení a případného přijetí nápravných opatření. Řízení je 

důvěrné a písemné a projednává se na zasedáních. HRC na základě poskytnutých 

informací od státu a jednotlivce rozhodne, či spíše vyjádří názor (view), tedy právně 

nezávazný závěr konstatující případné porušení práva a doporučující přijetí vhodných 

opatření jak konkrétního, tak obecného charakteru. Jednací řád HRC ve svém Pravidle 

92 dále umožňuje přijmout předběžná opatření. Na vyhovění závěrů dohlíží HRC jako 
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 REHMAN, Javaid., op. cit. s.119-120 nebo BUDILOVÁ, D. op. cit. s.169. 
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ESLP, více viz DE SCHUTTER, Olivier., op. cit. s. 825-826. 



34 
 

kvazisoudní kontrolní orgán sama. Zejména vzhledem k charakteru těchto závěrů, tedy 

právně nezávazného doporučení, není míra vyhovění vysoká.
49

  

 Ačkoliv tuto proceduru umožňují i další níže popsané smluvní úpravy, 

projednávání individuálních stížností pod HRC je považováno za tu nejvyužívanější
50

 

a nejrozvinutější, i s ohledem na ustálenou rozhodovací praxi.
51

 

 Shrnu-li stručně úpravu zajištěnou ICCPR, mohu konstatovat, že se jedná 

o téměř univerzální přijatou materii chránící lidská práva, nad zajištěním dohlíží 

kvazisoudní orgán HRC, který primárně přijímá zprávy od států. Míra jejich 

nespolupráce je však vysoká. OP-ICCPR autorizoval HRC k projednávání 

individuálních stížností pouze ale vůči státům, které jej ratifikovaly, což je menší počet 

než ICCPR. Výsledkem je pouze právně nezávazné doporučení. Právě absence 

autoritativního rozhodnutí a účinných donucovacích prostředků vede ke značné 

nevymahatelnosti práva.   

5.2 Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech 

 Druhým navazujícím paktem OSN je Mezinárodní pakt o hospodářských, 

sociálních a kulturních právech (International Covenant on Economic, Social 

and Cultural Rights, přijat dne 19. 12. 1966, dále jen ICESCR), jenž vstoupil v platnost 

dne 3. 1. 1976 a doposud je ratifikován 164 státy (mezi kterými není např. Kuba či 

USA).  

 Po obsahové stránce je rovněž odkazováno na Všeobecnou deklaraci lidských 

práv, jedná se však o košatější a rozvinutější katalog hospodářských, sociálních 

a kulturních práv. Právě kvůli jejich charakteru je mnohdy stanoven i nejvhodnější 

postup a etapy realizace jednotlivých práv (např. právo na vzdělání čl. 13 ICESCR). 

 Samotný ICESCR vytváří ve svém čl. 16 kontrolní mechanismus v podobě 

předkládání zpráv a to generálnímu tajemníkovi OSN, ten je následně předává 

Hospodářské a sociální radě (ECOSOC). A právě rezolucí ECOSOC ze dne 
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 Výroční zpráva 2012-2013, A/67/40/VOL.II, dostupné na: 
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28. 5. 1985
52

 byl vytvořen kontrolní smluvní orgán, který tuto pravomoc následně 

převzal.  

5.2.1 Výbor pro hospodářská, sociální a kulturní práva 

 Jak již zmíněno, rezolucí ECOSOC vznikl kontrolní orgán ICESCR, a to Výbor 

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

Cultural Rights, dále jen CESCR) sestávající se z 18 expertů, kteří se scházejí dvakrát 

ročně. K projednávaným zprávám vydává CESCR doporučení, tedy právně 

nezávazného charakteru, jejichž plnění dále sleduje. První zprávu musí stát předložit do 

dvou let od ratifikace ICESCR, dále každých pět let.
53

 Dle výroční zprávy za rok 2014
54

 

je značná nespolupráce států, které předkládají zprávy z více jako desetiletým 

zpožděním, nebo vůbec.  

5.2.2 Opční protokol k ICESCR 

 Vzhledem k tomu, že byl CESCR založen rezolucí ECOSOC, nikoliv ICESCR, 

bylo nutné rozšíření jeho pravomocí směrem k možnostem projednávat stížnosti učinit 

pomocí Opčního protokolu (Optional Protocol to the International Covenant 

on Economic, Social and Cultural Rights, přijat dne 10. 12. 2008, dále jen OP-

ICESCR). Ten vstoupil v platnost teprve nedávno, dne 5. 5. 2013 a doposud 

jej ratifikovalo 20 států. Ačkoliv je OP-ICESCR velmi mladým instrumentem, 

podporovaný velmi malým počtem států, alespoň velmi stručně přiblížím 

kvazijudiciální proceduru, jenž stanovuje a jenž může vůči několika státům již reálně 

fungovat. Nový mandát CESCR je pojat vcelku široce. Sestává z přijímání 

a projednávání jak individuálních (čl. 2 OP-ICESCR), tak mezistátních stížností (čl. 10 

OP-ICESCR) podmíněné tzv. OPT-IN prohlášením, rovněž z vyšetřovací pravomoci 

(čl. 11 OP-ICESCR), a to v případech, kdy obdrží spolehlivou informaci o vážném nebo 

systematickém porušování práv (reliable information indicating grave or systematic 

violations). 

 Pokud jde o přijímání individuálních stížností (communications), právo ji podat 

svědčí jednotlivci nebo skupině jednotlivců. Kritéria přijatelnosti jsou stanoveny 
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 Rezoluce 1985/17, dostupné na: http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx, [cit. 

2015-03-18]. 
53
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přísněji, než např. u HRC. Kromě tradičního vyčerpání vnitrostátních opravných 

prostředků a dalších musí být stížnost podána ve lhůtě jednoho roku od posledního 

vnitrostátního rozhodnutí (čl. 3 OP-ICESCR). Dle čl. 4 OP-ICESCR se CESCR nemusí 

zabývat stížností, jejímuž podateli nebyla způsobena zřejmá újma (clear disadvantage). 

Je rovněž upraven institut předběžných opatření (čl. 5 OP-ICESCR). Pokud je stížnost 

přijatelná, projednává ji CESCR na uzavřeném zasedání s ohledem na poskytnuté 

dokumenty ze stran státu, ale i jiných orgánů OSN. Při posuzování je zdůrazněn princip 

přiměřenosti (reasonableness) při realizaci práv, s ohledem na širokou škálu možných 

opatření ze stran států, jimiž mohou předmětná práva implementovat. Výsledkem 

je opět názor (view) CESCR obsahující případná doporučení, právně nezávazná. 

Dohlížecí procedura je upravena v čl. 9 OP-ICESCR, zahrnující povinnost dotčeného 

státu do 6 měsíců od přijetí závěru informovat CESCR o případných opatřeních. 

Za zhruba rok fungování byly podány 3 stížnosti.
55

 Je velmi pravděpodobné, že s růstem 

počtu států budou tyto přibývat. Přijetí OP-ICESCR tak považuji za výrazné posílení 

úpravy ICESCR. Nedostatkem však je právní povaha případných závěrů a absence 

samostatného orgánu dohledu. 

5.3 Úmluvy OSN a systém smluvních výborů 

 Tzv. tvrdé jádro smluvního systému OSN (The Core International Human Rights 

Instruments) tvoří dalších 7 mezinárodních sektorových úmluv (plus OP-ICAT) spolu 

se svými smluvními výbory jako kontrolními mechanismy. Jelikož se bude jednat 

o principielně totožné procedury s výše popsanými, budu v další části pouze stručně 

mapovat, která úprava co umožňuje, případně jak je využívána a případně jaká další 

specifika se na danou oblast vztahují. 

5.3.1 Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace 

 Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace 

(International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Dicsrimination, 

přijata dne 21. 12. 1965, dále jen ICERD) vstoupila v platnost dne 4. 1. 1969 a doposud 

ji ratifikovalo 177 států. ICERD zakládá svým čl. 8 Výbor pro odstranění rasové 

diskriminace (The Committee on the Elimination of Racial Discrimination, dále jen 

CERD) sestávající z 18 nezávislých expertů.   
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 Mezi pravomoci CERD patří hodnocení periodických (každé dva roky nebo 

v případě potřeby) zpráv států (čl. 9 ICERD), rozhodování o mezistátních stížnostech 

(čl. 11 ICERD) i individuálních. Ta je ale dle čl. 14 ICERD podmíněna fakultativním 

prohlášením tzv. OPT-IN ze strany států. Výsledkem je opět doporučení s případnými 

opatřeními, o kterých může CERD informovat ve svých výročních zprávách. K březnu 

2014 bylo podáno 55 stížností.
56

 

5.3.2 Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen  

 Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen (Convention 

on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, přijata 

dne 1. 3. 1980, dále jen ICEDAW) vstoupila v platnost dne 3. 9. 1981 a doposud ji 

ratifikovalo 188 států, téměř celé mezinárodní společenství. ICEDAW vytváří svým 

čl. 17 Výbor pro odstranění diskriminace žen (The Committee on the Elimination of All 

Forms of Discrimination against Women, dále jen CEDAW) sestávající z 23 

nezávislých expertů. 

 Mezi pravomoci CEDAW patří hodnocení periodických (každé čtyři roky nebo 

v případě potřeby) zpráv (čl. 18 ICEDAW), rozhodování o individuálních stížnostech 

vůči konkrétnímu státu je podmíněno ratifikací Opčního protokolu (Optional Protocol 

to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 

přijat dne 6. 10. 1999), který vstoupil v platnost dne 22. 12. 2000. Doposud jej 

ratifikovalo 105 smluvních států ICEDAW. Podmínky přijatelnosti jsou klasické, lhůta 

k podání stížnosti není stanovena. Dle statistik bylo podáno 67 stížností.
57

 Čl. 8 

protokolu zavádí rovněž vyšetřovací proceduru CEDAW v případě, kdy bude 

disponovat spolehlivou informací o závažném porušování práv. Institut mezistátních 

stížností není upraven. 

5.3.3 Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu 

zacházení nebo trestání  

  Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení 

nebo trestání (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Deradin 

Treatment or Punishment, přijata dne 10. 12. 1984, dále jen ICAT) vstoupila v platnost 
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dne 26. 6. 1987 a doposud ji ratifikovalo 157 států. ICAT zakládá svým čl. 17 Výbor 

proti mučení (The Committee against Torture, dále jen CAT) sestávající z 10 

nezávislých expertů. 

 Mezi pravomoci CAT patří hodnocení periodických (každé čtyři roky nebo 

v případě potřeby) zpráv států (čl. 19 ICAT), rozhodování o mezistátních stížnostech 

(čl. 21 ICAT) podmíněné prohlášením státu tzv. OPT-IN o přijetí této kompetence 

CAT, stejně tak je podmíněna pravomoc přijímat a projednávat stížnosti individuální 

(čl. 22 ICAT). Kritéria přijatelnosti jsou klasická, lhůta k podání stížnosti není 

stanovena. Výsledkem je opět doporučení (view) CAT. K roku 2014 bylo podáno 616 

individuálních stížností, pravomoc CAT uznalo 65 států.
58

 Nápad stížností je tedy 

evidentně vyšší než u ostatních úprav. Součástí mandátu CAT je rovněž vyšetřovací 

procedura (čl. 20) vůči státu, který neučinil výhradu. 

 Zajímavostí je Opční protokol (Optional Protocol to the Convention against 

Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, přijat 

dne 18. 12. 2002, dále jen OP-ICAT), který vstoupil v platnost dne 22. 6. 2006 

a doposud jej ratifikovalo 77 smluvních států CAT, tedy polovina. OP-ICAT ustanovuje 

systém pravidelných návštěv v zařízeních, kde se nachází osoby zbavené osobní 

svobody. Čl. 2 OP-ICAT byl vytvořen Podvýbor pro prevenci mučení a jiného krutého, 

nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání Výboru proti mučení (Subcommittee 

on Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment 

or Punishment of the Committee against Torture, dále jen SPT) sestávající z 25 

nezávislých expertů. Mezi jeho pravomoci náleží podnikání návštěv, a to na základě 

podnětu orgánu veřejné moci, s jeho souhlasem nebo tichým souhlasem. Výsledkem 

jsou doporučení směrem k dotčenému státu. OP-ICAT svým čl. 3 rovněž stanovuje 

povinnost ustanovit nezávislý národní preventivní mechanismus každého smluvního 

státu. V roce 2013 podnikl SPT 6 oficiálních návštěv.
59

 

5.3.4 Úmluva o právech dítěte  

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

20. 11. 1989, dále jen ICRC) vstoupila v platnost dne 2. 9. 1990 a ratifikovalo ji celé 
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mezinárodní společenství vyjma USA. ICRC vytváří svým čl. 43 Výbor pro práva dítěte 

(The Committee on the Rights of the Child, dále jen CRC) sestávající z 18 nezávislých 

expertů. ICRC je doplněn 2 opčními protokoly z roku 2000, Opčním protokolem 

o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů, a Opčním protokolem týkající se prodeje 

dětí, dětské prostituce a dětské pornografie. Jedná se o úpravu hmotného práva. 

 Mezi pravomoci CRC patří hodnocení periodických (každých pět let) zpráv států 

(čl. 44 ICRC). Vzhledem k tomu, že tento institut se s ohledem na upravovanou oblast 

ochrany dítěte nejevila jako dostačující, byl dne 19. 12. 2011 přijat Opční protokol 

zavádějící postup předkládání oznámení (Optional Protocol to the Convention on the 

Rights of the Child on a communications procedure, dále jen OP-CRC-IC). OP-CRC-IC 

vstoupil v platnost teprve nedávno, dne 14. 4. 2014 a je doposud ratifikován 16 státy. 

CRC tak rozšiřuje svůj mandát o projednávání stížností, jak individuálních, tak 

mezistátních (čl. 5 a násl. OP-CRC-IC), přičemž jako kritérium přijatelnosti je 

stanovena navíc lhůta jednoho roku od vyčerpání vnitrostátních opravných prostředků 

k podání stížnosti. Rovněž je upravena vyšetřovací pravomoc obsahující možnost 

návštěvy v místě.
60

 

5.3.5 Úmluva o právech osob se zdravotním postižením 

 Úmluva o právech osob se zdravotním postižením ( Convention on the Rights of 

Persons with Disabilities, přijata dne 13. 12. 2006, dále jen ICRPD) vstoupila jako jedna 

z nových smluvních instrumentů v platnost dne 3. 5. 2008. I přes to má již 153 

ratifikací. ICRPD vytváří svým čl. 34 Výbor pro práva osob s postižením (The 

Committee on the Rights of Persons with Disabilities, dále jen CRPD) sestávající z 18 

nezávislých expertů.  

 Mezi pravomoci CRPD náleží projednávání periodických (každé čtyři roky 

nebo v případě potřeby) zpráv států (čl. 35 ICRPD). Opčním protokolem (Optional 

Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, dále jen OP-

ICRPD), který je připojen k ICRPD, se rozšiřuje mandát CRPD o projednávání 

individuálních stížností a vyšetřovací pravomoci (čl. 1-6 OP-ICRPD). Ratifikovalo 

jej prozatím 85 států. K březnu 2014 bylo podáno pouhých 19 stížností.
61
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5.4 Další smluvní instrumenty 

 Do tzv. tvrdého jádra patří ještě dvě základní úmluvy. Mezinárodní úmluva 

na ochranu všech osob před nuceným mizením (International Convention for the 

Protection of All Persons from Enforced Disappearance, přijata dne 20. 12. 2006) 

vstoupila v platnost dne 23. 12.2 010. Doposud ji ratifikovalo pouze 45 států. Úmluva 

sice vytváří vlastní kontrolní mechanismus, Výbor pro nucené mizení (Committee 

on Enforced Disappearances), ale vzhledem k velmi nízkému počtu smluvních stran 

se jí nebudu dále zabývat. Jedná se o relativně nový smluvní instrument, který bude 

v budoucnu, doufejme, více podporován. Stejně tak Mezinárodní úmluva o ochraně 

práv všech migrujících pracovníků a členů jejich rodiny (International Convention 

on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, 

přijata dne 18. 12. 1990) vstoupila v platnost dne 1. 7. 2003. Doposud ji ratifikovalo 

pouze 47 států. Úmluva rovněž vytváří vlastní kontrolní mechanismus, Výbor 

pro migrující pracovníky (Committee on the Protection of the Rights of All Migrant 

Workers and Members of Their Families). 

 Nad rámec těchto výše uvedených, tzv. core international human rights 

instruments, vznikají na mezinárodní úrovni další smluvní úpravy, pro které zde není 

prostor. Buď se jejich materie dotýká spíše např. humanitárního práva, nejsou tedy čiště 

lidsko-právní, nebo nevytváří kontrolní mechanismus k zabezpečení svých práv. Jedná 

se např. o Úmluvu o zabránění a trestání zločinu genocida (1948), Mezinárodní úmluvu 

o potlačení a trestání zločinu apartheidu (1973) nebo Úmluvu o právním postavení 

uprchlíků (1951). 

5.5 Zhodnocení  

 Pan Ban Ki-moon, generální tajemník OSN, ve zprávě na podporu smluvního 

systému OSN vyjádřil, že „vznik a existence lidsko-právního smluvního systému OSN 

a vývoj smluvního systému je jeden z největších úspěchů ve snahách mezinárodního 

společenství podpořit a ochránit lidská práva.“
62

 Ano, ale pouze v teoretické rovině.  

 Vzhledem ke hmotně-právní úpravě, myslím, můžu na základě výše uvedeného 

konstatovat, že je na univerzální dostatečná, rozvíjí se i prostřednictvím specifických 

smluvních úprav, někdy se překrývá. Stálou výzvu však představuje procesní 

zabezpečení takto zakotvených lidských práv. Ačkoliv téměř každá z mnou 
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představených smluv má vcelku širokou členskou základnu a ustanovuje vlastní 

kontrolní mechanismus, implementační mezery jsou zřejmé. 

 Každý výše uvedený smluvní instrument upravuje proceduru podávání zpráv. 

Každý má stanoven jinou lhůtu k jejich periodickému podání, v rozmezí od dvou do pěti 

let. Stát jich tak musí teoreticky vytvořit devět. Není proto divu, že státy neplní závazky 

v časových intervalech, někdy dokonce vůbec, často proto samy, oprávněně, kritizují 

tzv. multiple reporting obligation.  

 Každý výše uvedený smluvní instrument upravuje proceduru hodnocení 

stížností, některé i mezistátních, které však nejsou vůbec využívány, proto nemá smysl 

je v tomto kontextu hodnotit. Pokud jde tedy o individuální stížnosti, jejich přijímání 

je vždy podmíněno fakultativním prohlášením tzv. OPT-IN, nebo přijetím opčního 

protokolu, nikde tedy není upravena tato pravomoc obligatorně již v úmluvě. Výbory 

pak působí jako kvazisoudní orgán, bez pravomoci vydat autoritativní rozsudek ve věci, 

přičemž výstupem rozhodovacího procesu je „pouhý“ názor (view), doporučujícího 

charakteru. Rovněž nad implementací těchto bdí výbory samy. Neexistuje žádný 

donucovací prostředek, vše závisí od autority výborů a ochotě států spolupracovat. 

V tom vidím velkou slabinu systému.  

 Souhlasím i s tím, že by uvedené smluvní výbory měly fungovat jako 

integrované prvky uceleného systému, než vzájemné izolované instrumenty. 

To oslabuje jejich celkový praktický dopad.
63

 A právě tímto směrem se vydala svou 

zprávou o posílení systému smluvních výboru OSN Vysoká komisařka OSN pro lidská 

práva. V této, z roku 2012,
64

 shrnula palčivé problémy stávajícího systému a navrhla 

opatření na zvýšení jeho efektivity. Hlavní otázkou bylo přijetí opatření, díky kterým by 

státy více spolupracovaly a řádně plnily své závazky. Jedním z nich je zjednodušení 

procedury podávání zpráv, sjednocení postupu při hodnocení stížností a zdůraznění 

procesu sledování implementace ve všech výborech. Podle mě k vyjádřenému 

nepřispívá ani fakt, že je tento systém komplikovaný a nedostatečně známý. Jen 

pro úplnost mohu uvést, že v roce 2012 a následně v roce 2014 přijalo Valné 
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shromáždění OSN rezoluce, které mají vést k výraznému posílení smluvního systému 

OSN.
65

  

 Stále se jedná o komplikovaný systém kvazisoudních kontrolních orgánů 

s pravomocemi vyjadřovat pouze doporučující názory, míra vyhovění ze stran států 

je tedy logicky velmi nízká. I s ohledem na praktickou využitelnost rozhodovacích 

mechanismů mohu konstatovat, že smluvní systém OSN je až velmi vzdálený 

konkrétnímu jednotlivci, ochrana pod OSN tak může být hodnocena jako spíše 

abstraktní. 

6 Efektivita evropské regionální smluvní ochrany lidských práv 

 Evropský smluvní systém ochrany lidských práv bývá považován a označován 

mnohými
66

 za jeden z nejvyspělejších a nejpropracovanějších úprav zajišťujících 

ochranu lidských práv, v mnohém jdoucí nad rámec standardu univerzálního přijatého 

v rámci OSN.
67

 V následující části se pokusím přijít na to, proč by tomu tak mohlo být. 

Doplním, že práce nemůže pojmout činnost všech organizací fungujících v rámci 

evropského kontinentu, a proto jsem si jako reprezentanta logicky vybrala systém 

fungující v rámci Rady Evropy. Navíc, jistě by bylo zajímavé více rozebrat např. 

ochranu lidských práv v Evropské unii, a to v souvislosti s přijetím Lisabonské smlouvy 

(2009) zakotvující Listinu základních práv Evropské unie jako právně závazný 

dokument, budoucím přistoupením Evropské unie k Evropské úmluvě o lidských 

právech a s tím souvisejících otázek, ale vzhledem k rozsahu předložené práce 

se uvedeným zabývat dále nebudu. 

 Rada Evropy (Council of Europe), jedna z nejvýznamnějších evropských 

organizací, byla založena roku 1949, s cílem iniciovat a institucionalizovat ochranu 

základních práv a svobod. Již znění čl. 3 Statutu Rady Evropy (Statute of the Council 

of Europe, přijat dne 5. 5. 1949, Londýn) stanovovalo princip vlády práva (rule of law) 

a respekt lidských práv, a to následovně: „Každý člen Rady Evropy uznává zásadu 

                                                           
65

 Rezoluce A/68/L.37, A/RES/68/268 viz 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14490&LangID=E, [cit. 2015-

03-20]. 
66

 Např. JACOBS, F. G., WHITE, R., OVEY, C., Jacobs, White and Ovey: the European Convention on 

Human Rights. 5th ed. New York: Oxford University Press, 2010, 644 p. ISBN 0199543380, předmluva, 

nebo MILANOVIC, Marko. Extraterritorial application of human rights treaties: law, principles, and 

policy. New York: Oxford University Press, 2011, 276 p. ISBN 0199696209, s. 4. 
67

 ŠTURMA, Pavel. op.cit. č. 3. s. 31. 



43 
 

právního státu a zaručuje všem osobám pod jeho jurisdikcí dodržování lidských práv 

a základních svobod. Je povinen upřímně a efektivně spolupracovat při naplňování cíle 

Rady Evropy definovaného v kapitole I.“
 
Uvedené musely přijmout všechny členské 

státy, jejichž současný počet je, v souvislosti s přijetím států střední Evropy, již 47. 

 Statutárními orgány Rady Evropy je Výbor ministrů a Parlamentní shromáždění. 

Výbor ministrů jako rozhodovací orgán Rady Evropy a tzv. kolektivní fórum, je složen 

z ministrů zahraničí jednotlivých členských států či jejich zástupců, sídlí ve Štrasburku. 

Výbor vede vždy jeden ze států, a to na funkční období 6 měsíců, schází se jedenkrát 

za rok řešíce příslušné otázky, kromě obrany. Hlavní úkolem Výboru je strážit hodnoty, 

pro něž Rada Evropy vznikla. Mezi prioritní pravomoci patří vedení politického 

dialogu, implementace koordinačních programů, přijímání úmluv a dohod, 

a co především, monitorování splnění závazků ze strany členských států spolu 

s dohlížením nad výkonem rozsudků Evropské soudu pro lidská práva. Výbor 

tak působí jako orgán dohledu.
68

 Parlamentní shromáždění je naproti tomu poradním 

orgánem sestávajícím se ze zástupců parlamentů členských států.  

 Přes prvopočáteční dojem o duplicitní ochranný standard konkurující OSN byla 

v rámci Rady Evropy vypracována mezinárodní, regionální, smlouva, Evropská úmluva 

o lidských právech, hmotně-právní zakotvení jednotlivých práv, spolu se svým vlastním 

kontrolním mechanismem, který tato procesně zabezpečoval, Evropskou komisi 

pro lidská práva a Evropský soud pro lidská práva.
69

 

 Níže uvedené počty ratifikujících států představených smluv jsou převzaty 

z oficiálních internetových stránek Rady Evropy, proto nebudou dále jednotlivě 

odkazovány.
70

 

6.1 Evropská úmluva o lidských právech 

 Evropská úmluva o lidských právech (Convention for the Protection of Human 

Rights and Fundamental Freedoms, dále jen EÚLP, přijata dne 4. 11. 1950) vstoupila 

v platnost dne 5. 3. 1953. V preambuli byl vyjádřen hlavní cíl tohoto mezinárodního 

dokumentu, a to „učinit první krok ke kolektivnímu prosazení některých práv 

zakotvených ve Všeobecné deklaraci.“ Záměrem tak bylo právní zakotvení lidských 
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práv, jenž byla vyhlášena, deklarována, již v roce 1948 Všeobecnou deklarací, 

a to formou právně závazné mezinárodní smlouvy. A s tímto samozřejmě spjatá potřeba 

vytvořit nad úmluvou účinnou kontrolu. Především z tohoto důvodu byla do EÚLP 

začleněna pouze lidská práva mající individuální charakter, která lze jednoznačně 

formulovat, definovat a tím i účinně vynucovat. Byl tak vytvořen systém nezávislých 

orgánů příslušných rozhodovat o stížnostech jednotlivců.
71

 

 EÚLP jistě nemusím podrobněji představovat vzhledem k hmotně-právní 

úpravě. Jen připomenu, že zakotvuje jednotlivá základní práva, která lze dle jejich 

povahy rozlišovat na práva absolutní, jež nesnesou žádný zásah, práva relativní, která 

lze za určitých podmínek omezit (stanoví-li tak zákon, jde-li o nezbytnost 

v demokratické společnosti a sleduje-li to legitimní cíl), a nepřímá práva, jejichž 

porušení lze namítat pouze v souvislosti s porušením dalšího práva (zákaz 

diskriminace). EÚLP dále obsahuje možnost suspendovat příslušná práva v případě 

války či veřejného ohrožení, avšak ani v takovýchto případech nelze omezit 

dle čl. 15 odst. 2 právo na život, zákaz mučení, zákaz otroctví a zákaz trestu bez zákona.  

 Co se týká EÚLP jako katalogu lidských práv, je nutno odlišovat doplňkové 

a revizní protokoly.
72

 Revizní protokoly se týkají reforem kontrolního mechanismu, 

které musí odsouhlasit, ratifikovat všechny původní státy. Oproti tomu doplňkové, 

dodatkové protokoly, rozšiřují katalog práv a to tedy formou mezinárodních smluv 

závazných pro konkrétní smluvní strany příslušného protokolu. V současné době tak 

hmotně-právní úpravu evropského standardu lidských práv vedle samotného textu 

úmluvy rozšiřují tyto protokoly, speciální smlouvy, a rovněž kazuistika Evropského 

soudu pro lidská práva, jeho výklad právních závazků a interpretační činnost vůbec.
73

 

 Vznik této právně závazné mezinárodní lidsko-právní smlouvy je považován 

za důležitý mezník na poli mezinárodní ochrany lidských práv a doposud 

nejpokročilejší instrument svého druhu. To nejen díky zakotvení hmotně-právní úpravy, 
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ale především díky vytvoření svébytného kontrolního mechanismu, který tato práva 

efektivně a úspěšně prosazuje.
74

  

 Nemyslím si, že by bylo pro účely této práce potřebné podrobněji představovat 

původní kontrolní mechanismus před Protokolem č. 11 (Protocol No. 11 to the 

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 

restructuring the control machinery established thereby, dále jen Protokol č. 11, přijat 

dne 11. 5. 1994), který vstoupil v platnost dne 1. 11. 1998. Vzhledem k tomu, že je 

zřejmá inspirace jiných regionálních mechanismů, a právě reformou evropského modelu 

lze demonstrovat možnost řešení některých slabin, alespoň stručně původní systém 

připomenu. Ten sestával z Evropské komise pro lidská práva, Evropského soudu 

pro lidská práva (obé tzv. part-time bodies, zasedající v případě potřeby) a Výboru 

ministrů, který měl rovněž rozhodovací pravomoci ve sporných věcech. Pravomoci 

projednávat stížnosti jak individuální, tak mezistátní, byly podmíněny tzv. OPT-IN 

prohlášením ze strany států. Evropská komise pro lidská práva složená z nezávislých 

expertů rozhodovala o podmínkách přijatelnosti stížností, které projednávala a vydávala 

zprávu obsahující fakta a vyjádření, zda došlo k porušení práv. Případ pak měla 

možnost postoupit soudními orgánu. Evropská komise pro lidská práva působila jako 

filtr stížností projednávaných Evropských soudem pro lidská práva. Přímý přístup 

jednotlivce k němu tedy nebyl zaručen. V případě, že případ nebyl postoupen soudnímu 

orgánu, rozhodoval v meritu věci Výbor ministrů, politický orgán z logiky věci 

ne nezávislý.
75

 

6.1.1 Evropský soud pro lidská práva  

 Absence přímého přístupu jednotlivce ke kontrolnímu orgánu soudního typu 

a rozhodování politického orgánu o meritu věci mohly vést k nutné reformě 

nastaveného mechanismu, Protokolem č. 11. Evropská komise pro lidská práva byla 

zrušena, vznikl Evropský soud pro lidská práva (European Court of human rights, dále 

jen ESLP), stálý soud sídlící ve Štrasburku s obligatorní jurisdikcí přijímání 

a rozhodování ve věcech individuálních stížností a z Výboru ministrů se stal „pouze“ 
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orgán dohledu nad výkonem soudních rozhodnutí (important role of ensuring that 

governments comply vith the Court´s judgments).
76

 

 Reforma však nesplnila očekávání. Odstraněním filtru stížností v podobě 

Evropské komise pro lidská práva a nárůstem počtu států členských států Rady Evropy 

a smluvních stran EÚLP došlo k neúměrnému zahlcení ESLP počtem stížností, které 

byly ve značné většině nepřijatelné. Jen pro přehled mohu uvést, že v období od 1998 

do 2009 vydal ESLP přes 180 tisíc rozhodnutí o nepřijatelnosti, kolem 10 tisíc rozsudků 

v meritu věci, jen např. za rok 2006 se jednalo o více než 50 tisíc nových stížností, 

téměr 1500 rozsudků v meritu věci.
77

 Tento stav byl neúnosný a další reforma s cílem 

zvýšit efektivitu jeho fungování byla nasnadě.
78

 

 Revizní Protokol č. 14
79

 (Protocol No. 14 to the Convention for the Protection 

of Human Rights and Fundamental Freedoms, amending the control system of the 

Convention, přijat 13. 5. 2004) vstoupil po v platnost dne 1. 6. 2010. Jeho hlavním 

cílem bylo odlehčit stávajícímu přehlcenému systému, a to zejména přijetím opatření 

v podobě institutu samosoudce, který může rozhodovat o přijatelnosti stížností, nového 

kritéria přijatelnosti (stěžovatel musí utrpět podstatnou újmu - significant disadvantage) 

a nové pravomoci Výboru ministrů požádat o výklad rozsudku.
80

 

 Nyní můžu přejít obecně k samotnému mandátu ESLP a jeho složení. ESLP jako 

soudní kontrolní mechanismus je složen ze soudců, jejichž počet se rovná počtu 

smluvních stran. Jako nezávislí představitelé jsou voleni na dobu 9 let bez možnosti 

znovu-zvolení. K projednání případů zasedají v podobě samosoudce, ve výborech 

složených ze tří soudců, v senátech složených ze sedmi soudců nebo ve velkém senátu 

složeném ze 17 soudců (čl. 20 a násl. EÚLP). ESLP se řídí rovněž Jednacím řádem 

(Rules of Court).
81

 

 Zásadním mandátem ESLP je projednávání stížností, a to jak individuálních, 

tak mezistátních (čl. 33 a čl. 34 EÚLP). Stížnost musí nejdříve splňovat podmínky 
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přijatelnosti upravené v čl. 35 EÚLP, k nimž se může přihlížet kdykoliv za řízení. Jedná 

se ve zkratce o vyčerpání všech vnitrostátních opravných prostředků, podání stížnosti 

v době do 6 měsíců od posledního rozhodnutí, stížnost podaná dle čl. 34 EÚLP nesmí 

být anonymní, již projednávaná, přičemž je stanovena již zmíněná podstatná újma.   

 Již zmíněný čl. 33 EÚLP umožňuje podat jakékoliv smluvní straně stížnost 

proti státu, který porušuje dodatkové protokoly a EÚLP. Pointa tohoto mechanismu je 

hlavně v tom, že každá smluvní strana je jakýmsi kolektivním garantem dodržování 

EÚLP. V podstatě v tomto smyslu je nutné zdůraznit, že právo podat mezistátní stížnost 

není limitována na případy zasahující občany toho státu, který stížnost podává. I přesto 

všechno je tento institut velmi málo využíván, a to především kvůli politickému tlaku 

a nevoli přinést stížnost proti jinému státu. Za starého systému se eviduje 15 

mezistátních stížností, které byly podány u Evropské komise pro lidská práva a pouze 

jedna byla předložena ESLP, a to byl případ Irsko vs. UK,
82

 týkající se vězňů 

v Severním Irsku. Posledním (ze dne 3. 7. 2014) rozsudkem ve věci mezistátní stížnosti 

je případ Gruzie vs. Ruská federace.
83

 Ačkoliv dnes už tento filtr není, žádný výrazný 

efekt na zvýšení počtu mezistátních stížností nezaznamenávám.
84

 I přesto evropský 

regionální systém je systémem s největším počtem podaným mezistátních stížností.
85

 

 Pokud se jedná o individuální stížnosti (čl. 34), aktivní legitimace svědčí 

jednotlivci, nevládním organizacím nebo skupině jednotlivců, kteří se prohlašují 

za oběti porušení příslušné materie. Pokud je podání shledáno přijatelné, začne ESLP 

plnit funkci vyšetřovací a smírčí. Nejdříve se má ESLP pokusit dosáhnout smíru dle 

čl. 39 EÚLP, pokud je to nemožné, rozhodne pak ve věci samé, a to i v případném 

veřejném slyšení. ESLP rovněž může nařídit předběžná opatření, tzv. interim 

measures.
86

 Hovořeno v číslech, v roce 2014
87

 bylo podáno téměř 70 tisíc stížností, 

ESLP rozhodl v 891 případech o meritu věci. Od samotného vzniku ESLP do roku 2014 

vydal okolo 18 tisíc rozsudků. Zajímavostí je, že více než polovinu stížností směřuje 

vůči 4 státům (Ruská federace, Turecko, Itálie a Rumunsko). Z toho mohu dovodit, 
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že v těchto případech může na ESLP být nahlíženo jako na soud tzv. čtvrté instance, 

to ale smyslem dané úpravy není.
88

 

 V případě porušení práva přizná ESLP poškozenému spravedlivé zadostiučinění 

(čl. 41 EÚLP). Rozsudek ESLP je pro strany sporu konečný a závazný (čl. 46 EÚLP).
89

 

Kromě finanční kompenzace může být po dotčeném státu požadováno přijetí 

individuálních opatření (např. změnu právních předpisů). Nad jejich výkonem dohlíží 

Výbor ministrů, který zjišťuje, zda stát přijal veškerá potřebná a dostatečná doporučení, 

závěr pak schválí rezolucí, kterou tak projednávání výkonu rozsudku uzavře.
90

 Rychlý 

a efektivní výkon rozhodnutí však představuje neustálou výzvu evropského systému, 

kdy sám Výbor ministrů poznamenal, že uvedené je zásadní pro důvěryhodnost a účinné 

fungování ESLP jako ústavního nástroje evropského veřejného pořádku, na kterém 

závisí demokratická stabilita kontinentu.
91

 Samostatný orgán dohledu tedy existuje. 

Vymahatelnost práva je i přes to velmi nízká, výkon rozsudků států se ukazuje jako 

nevyhovující, a to buď proto, že přijatá opatření nejsou dostatečná, nebo proto, 

že některé státy je zkrátka ignorují. Např. počet případů, které jsou pod zvýšeným 

dohledem Výboru ministrů (enhanced supervision) déle jak 5 let, se zvýšil ze 128 v roce 

2014 na 160 v roce 2015. Ve výroční zprávě rovněž zaznělo, že situace ukazuje, že jsou 

zapotřebí nové nástroje, které by vedly ke zlepšení národní schopnosti zajistit výkon 

soudních rozhodnutí, zejména v rámci časového rámce.
92

 

 Neměla bych opomenout alespoň zmínit rovněž interpretační roli a výkladovou 

roli ESLP, doktrínu volného uvážení, tzv. margion of appreciation, a např. systém 

pilotních rozsudků
93

, na které mi v práci nezbývá přílišného prostoru.
94

 

 Závěrem mohu dodat, že vzhledem k permanentnímu nápadu stížností je logická 

potřeba ESLP neustále reformovat. Proto byly od roku 2010 svolány již tři konference 
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(např. Interlaken) týkající se budoucnosti nastaveného systému. Výsledkem bylo přijetí 

dalších protokolů, konkrétně Protokol č. 15 a č. 16, které však nejsou platné. Ve zkratce 

přiblížím, že revizní Protokol č. 15 (přijatý v roce 2013) se týká procesní reformy 

ESLP, kdy přibude do preambule EÚLP odkaz na princip subsidiarity a zásady volného 

uvážení, rovněž se sníží doba k podání stížnosti z 6 na 4 měsíce. Oproti tomu Protokol 

č. 16 je volitelný a týká se možnosti národních soudů zažádat ESLP o poradní 

stanovisko k zásadním otázkám aplikace a interpretace závazků EÚLP.
95

 

 Dynamika a rozvoj v rámci kontextu EÚLP je evidentní, potřeba reformy 

permanentní.  

6.2 Evropská sociální charta (revidovaná) 

 Evropská sociální charta (European Social Charter, přijata dne 18. 10. 1961), 

jež vstoupila v platnost dne 26. 2. 1965, ratifkována 27 státy, je druhou základní 

smluvní úpravou lidských práv v Evropě zakotvující práva hospodářská a sociální. Dne 

3. 5. 1996 byla přijata revidovaná Evropská sociální charta (European Social Charter 

revised), která vstoupila v platnost dne 1. 7. 1999 jako mezinárodní smlouva 

na předchozí chartě nezávislá, avšak přebírající analogicky její strukturu, obsahově 

rozsáhlejší. Doposud ji ratifikovalo 33 členských států Rady Evropy. Proto dále bude 

myšleno Evropskou sociální chartou obé. 

 Charta je charakteristická svým přístupem tzv. á la carte. Ve svém první části 

vyjmenovává základní principy, druhá část obsahuje již hmotně-právní úpravu. Každý 

smluvní stát si musí vybrat jakýsi minimální standard, kterým bude vázán. Tento 

flexibilní způsob evidentně reflektuje odlišnosti a možnosti jednotlivých zemí. 

6.2.1 Evropský výbor pro sociální práva 

 Kontrolní mechanismus Evropské sociální charty představuje administrativní 

procedura sestávající se z podávání každoročních periodických zpráv smluvních států 

o aplikaci příslušných ustanovení, a to k rukám Evropského výboru pro sociální práva 

(European Committee of Social Rights). Konečnou kontrolní zprávu předkládá Výbor 

ministrů příslušných státům s doporučeními. V praxi tento institut má pouze nepatrnou 

využitelnost.
96
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 V roce 1995 byl přijat Dodatkový protokol (Additional Protocol to the European 

Social Charter Providing for a System of Collective Complaints, přijat dne 9. 11. 1995), 

který vstoupil v platnost dne 1. 7. 1998, doposud ratifikován pouze 13 státy. Tento 

protokol posílil dosavadní systém zavedením institutu kolektivních stížností 

na porušování práv. Aktivní legitimaci mají dle čl. 1 Dodatkového protokolu 

mezinárodní a reprezentativní národní organizace zaměstnavatelů nebo odborů, ale také 

mezinárodní nevládní organizace mající poradní status při Radě Evropy. Navíc, pokud 

stát vydá prohlášení tzv. OPT-IN, zavazuje se, že bude přijímat kolektivní stížnosti 

od národních nevládních organizací. Stížnost musí být písemná, musí se týkat porušení 

konkrétního ustanovení charty, kterým se příslušný stát zavázal. Evropský výbor 

pro sociální práva po provedeném šetření vypracuje zprávu se závěrem, zda dotyčná 

smluvní strana dostála svých závazků či nikoliv. Řízení je důvěrné a finální slovo v něm 

má Výbor ministrů, jenž rozhodne o případném porušení a následně může, pokud 

je přijato kvalifikovanou většinou, vydat doporučení, které je poté spolu se závěry 

zveřejněno.
97

 

 V období od zavedení institutu kolektivních stížnosti do roku 2013 obdržel 

Evropský sociální výbor těchto v počtu 103. Z výroční zprávy za rok 2013 současně 

vyplývá, že za poslední tři roky byl zaznamenán značný roční nárůst stížností 

a že systém a řízení kolektivních stížností má pozitivní vliv na praxi smluvních států 

v oblasti sociálních práv. 
98

 

 Shrnuli výše uvedené, je zřejmé že Evropská sociální charta vytváří evropský 

standard sociálních práv. Má vcelku velký počet smluvních států a vytváří vlastní 

kontrolní mechanismus. Ten sestává z administrativní procedury podávání zpráv 

a Dodatkovým protokolem upravený systém kolektivních stížností. Tento protokol 

je přijat menším počtem smluvních států, ale reálně funguje a využívá se. Jestli je právě 

tento institut výhodnější pro oblast sociálních práv, nedokážu momentálně posoudit. 

Každopádně jej hodnotím jako výrazný posun a vývoj v této oblasti. Spíše kriticky bych 

ale hodnotila roli Výboru ministrů, který v závěrečné fázi svou rezolucí ve sporném 

řízení rozhoduje. Výbor ministrů je politický orgán, rozhodování by mělo být 
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na nezávislém expertním kontrolním mechanismu, Evropském sociálním výboru. 

Přínosem pak současně bude, až přijme Dodatkový protokol více členských států. Ale 

i tak hodnotím tuto smluvní úpravu jako potencionálně kvalitní, která by si zasloužila 

další a dynamičtější vývoj. 

6.3 Evropská úmluva o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu 

zacházení či trestání 

 Zajímavým smluvním instrumentem je z mého pohledu Evropská úmluva 

o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení či trestání (European 

Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment 

or Punishment, přijata dne 26. 11. 1987), která vstoupila v platnost dne 1. 2. 1989 

a ratifikovalo ji všech 47 států Rady Evropy. Specifikem této úmluvy je to, 

že představuje čistě procesní mechanismus, když vytváří Evropský výbor pro zabránění 

mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (European Committee 

for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punisment, dále 

jen CPT). Ve hmotně-právním ohledu se odkazuje na čl. 3 EÚLP, jenž stanoví, 

že „nikdo nebude vystaven mučení nebo nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo 

trestu.“ 

6.3.1 Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu 

zacházení nebo trestání  

 CPT se skládá z nezávislých expertů početně odpovídajícím počtu smluvních 

stran a volených Výborem ministrů. Hlavním mandátem CPT je uskutečňování návštěv 

smluvních států v zařízeních, kde jsou umístěné osoby zbavené svobody, např. věznice, 

psychiatrické léčebny, policejní stanice. Prostřednictvím těchto návštěv, které jsou 

pravidelné (jedenkrát za čtyři roky), ad hoc či následné, CPT zjišťuje a kontroluje, zda 

nedochází k mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení či trestání na svobodě 

omezených osob. Každý smluvní stát pak musí CPT návštěvu zařízení podléhající jeho 

jurisdikci umožnit a následně spolupracovat. Jelikož Evropská úmluva o zabránění 

mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení či trestání neobsahuje derogační 

klauzuli, ani uplatnění výhrad, jedinou obranou státu je pak právo vznést námitky 

a požádat o odklad návštěvy. CPT po každé návštěvě vypracuje zprávu obsahující 

konkrétní zjištění spolu s právně nezávaznými doporučeními. Dotčený stát má poté 

povinnost se ke zprávě ve stanoveném termínu vyjádřit. Jelikož je celé řízení důvěrné, 

http://www.cpt.coe.int/en/documents/ecpt.htm
http://www.cpt.coe.int/en/documents/ecpt.htm
http://www.cpt.coe.int/en/documents/ecpt.htm
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CPT tuto předá pouze kontrolovanému státu, kterou lze na jeho žádost spolu s reakcemi 

na daný problém zveřejnit. Pokud však stát nespolupracuje nebo odmítne doporučení, 

má CPT právo dle čl. 10 odst. 2 úmluvy učinit tzv. veřejné prohlášení. Mimo to CPT 

každoročně zveřejňuje a předkládá Výboru ministrů svou výroční zprávu shrnující jeho 

činnost za dané období. Podle oficiálních informací bylo ke dni 24. 2. 2015 podniknuto 

371 návštěv, z toho 221 periodických a 150 ad hoc, zpráv bylo zveřejněno 323.
99

  

 Sama CPT ve své výroční zprávě 2013-2014
100

 hodnotí své 25leté působení jako 

dosahující stupně zralosti s konsolidovanými pracovními metodami. Zdůrazňuje však, 

že její činnost a efektivita jako preventivního institutu založeného na faktech zjištěných 

během návštěv velmi závisí právě na kooperaci zainteresovaných států. S tím musím 

souhlasit. CPT jako kontrolní mechanismus návštěv respektovaný všemi členy Rady 

Evropy disponuje pravomocemi vydávat pouze právně nezávazná doporučení. 

I přes to je značná aktivita CPT i ochota států spolupracovat. Ačkoliv Evropská úmluva 

o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení či trestání vytváří kontrolní 

mechanismus mimosoudního charakteru, který nedisponuje vzhledem k absenci 

hmotně-právní úpravy žádnými rozhodovacími pravomocemi, může vydávat pouze 

doporučení a v podstatě jediným prostředkem obrany při nespolupráci států je veřejné 

prohlášení, považuji tuto smluvní úpravu za přínosnou. CPT reálně funguje. 

6.4 Další smluvní instrumenty 

 Pod hlavičkou Rady Evropy vzniklo a neustále vzniká spousta dalších 

specifických mezinárodních smluv, které především rozvíjí hmotně-právní katalog 

lidských práv. Není v možnostech a ani cílem práce představit kompletně všechny, 

mohu jen shrnout, že většina z nich zde nepředstavených má buď malou členskou 

základnu, nebo nevytváří žádný kontrolní mechanismus, případně kontrolní 

mechanismus jiný než podávání zpráv. Názorně jsem vybrala tyto.  

 Evropská charta regionálních a menšinových jazyků (European Charter 

for Regional or Minority Languages, přijata dne 5. 11. 1992) vstoupila v platnost 

dne 1. 3. 1998 a doposud ji ratifikovalo 25 členských států Rady Evropy. Z hlediska 

hmotně-právního se jedná o zakotvení závazků k podpoře regionálních a menšinových, 

ohrožených jazyků jako výrazu evropského kulturního bohatství. Volba závazků 

je tzv. á la carte, stejně jako u Evropské sociální charty, kdy smluvní strany mohou 
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 Viz www.cpt.coe.int/en/about.htm, oficiální internetové stránky CPT, [cit. 2015-03-18]. 
100

Viz www.cpt.coe.int/en/docsannual.htm, [cit. 2015-03-18]. 
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převzít pouze určitý počet. Kontrolním mechanismem je zde podávání pravidelných 

zpráv Výboru expertů (The Committee of Experts of the European Charter for Regional 

or Minority Languages), o jejichž plnění ze stran smluvních států tento informuje Výbor 

ministrů.  

 Obdobně funguje i např. Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin 

(Framework Convention for the Protection of National Minorities, přijata 

dne 1. 2. 1995), která vstoupila v platnost dne 1. 2. 1998 a doposud ji ratifikovalo 39 

členských států Rady Evropy.  

 Evropská úmluva o státním občanství (European Convention on Nationality, 

přijata dne 6. 11. 1997) vstoupila v platnost dne 1. 3. 2000. Doposud ji ratifikovalo 

pouze 20 členských států Rady Evropy. Úmluva navíc nevytváří žádný kontrolní 

mechanismus. 

 Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí 

(Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women 

and domestic violence, přijata dne 11. 5. 2011) vstoupila v platnost dne 1. 8. 2014. 

Doposud ji ratifikovalo pouze 16 členských států Rady Evropy a ke kontrole dodržování 

se stanovuje speciální monitorovací výbor expertů, který má dohlížet na implementaci 

závazků. 

6.5 Zhodnocení 

 Základním mezinárodním smluvním instrumentem zakotvujícím ochranu 

lidských práv je bezpochyby EÚLP. Její jedinečnost je spatřována zejména 

v institucionálním zajištění zakotvených práv, jež představuje existence kontrolního 

soudního mechanismu, ke kterému mají přímý přístup i jednotlivci. Využitelnost tohoto 

institutu je značná, ESLP produkuje právně závazná rozhodnutí, orgán dohledu 

nad jejich výkonem je samostatně rovněž ustanoven. Reálná vymahatelnost práva 

optimistická ale není. Kritika nastaveného systému je směřována zejména 

na nedůraznost rychlého a spravedlivého rozhodování. Zásluhy EÚLP, resp. ESLP jsou 

přičítány naopak v tom ohledu, že vytváří bohatou judikaturu, která je mnohými státy 

následována, někdy rovněž reflektována do vnitrostátních úprav.
101

 S uvedeným musím 

souhlasit.  
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 Pokud se jedná o zajištění ochrany sociálních a hospodářských práv, smluvním 

instrumentem je Evropská sociální charta, ratifikována značným počtem členských 

států, vytvářející svůj vlastní kontrolní mechanismus. Základním mandátem je podávání 

zpráv. Dodatkovým protokolem je sice zajištěn systém projednávání kolektivních 

stížností, ten se však vztahuje na pouhých pár členských států. Nastavený systém 

považuji za vcelku kvalitní, na významu podle mě nabude až v souvislosti s větším 

počtem ratifikujících států.     

 Vedle toho vznikají v rámci Rady Evropy mnohé specifické mezinárodní 

smlouvy. Po jejich analýze musím konstatovat, že většina z nich nemá prozatím 

dostatečnou členskou podporu nebo nevytváří specifický kontrolní mechanismus. 

Zajímavým instrumentem je pro mě Evropská úmluva o zabránění mučení a nelidskému 

či ponižujícímu zacházení či trestání, ratifikována všemi členskými státy Rady Evropy, 

na základě které byl vytvořen procesní kontrolní orgán s vyšetřovacími pravomocemi 

a možností vydávat právně nezávazná doporučení, Evropský výbor pro zabránění 

mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání. CPT podniká aktivně 

pravidelné návštěvy v místě, i návštěvy ad hoc. Ačkoliv jsou její závěry pouze 

doporučující, zdá se, že jsou respektovány.  

 Ačkoliv bývá evropský systém ochrany lidských práv, jak již výše zmíněno, 

považován za ten nejúčinnější, a to zejména v souvislosti se zajištěním přímého přístupu 

jednotlivce k orgánu soudního typu v rámci EÚLP, myslím, že i přesto by měla Evropa 

zůstat otevřená a hledat inspiraci v některých ohledech i v jiných zejména regionálních 

úpravách. Přínos na poli ochrany lidských práv je podle mě ale rozhodně záslužný, 

oprávněně.   

7 Efektivita americké regionální smluvní ochrany lidských práv 

 Regionální ochrana lidských práv na americkém kontinentu se rozvíjí 

pod hlavičkou Organizace amerických států (Organization of American States, dále jen 

OAS). Organizace amerických států, panamerická mezinárodní spolupráce, vznikla 

v roce 1948 na mezinárodní konferenci amerických států v Bogotě, kde byla podepsána 

Charta OAS (Charter of the Organization of American States, přijata dne 30. 4. 1948, 

Kolumbie), která vstoupila v platnost dne 13. 12. 1951. OAS sestává ze všech 35 

nezávislých států Ameriky, které rovněž ratifikovaly Chartu OAS. Tato obsahuje spíše 

obecná ustanovení týkající se lidských práv. Jako vrcholným orgán OAS bylo zřízeno 
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Valné shromáždění (General Assembly), které jedná v rámci řádných i mimořádných 

zasedání. 

 Níže uvedené počty ratifikujících států představených smluv jsou převzaty 

z oficiálních internetových stránek OAS, proto nebudou dále jednotlivě odkazovány.
102

 

 Historicky prvním lidsko-právním dokumentem, jenž o zhruba osm měsíců 

předběhl přijetí Všeobecné deklarace lidských práv, byla Americká deklarace práv 

a povinností člověka (American Declaration of the Rights and Duties of Man, 1948) 

jejíž text představuje určitý minimální standard dodržování lidských práv, zakotvující 

však jak práva, tak povinnosti. Jako deklarace představuje právně nezávazný 

instrument.  

7.1 Americká úmluva lidských práv 

 Hlavní smluvní nástroj inter-amerického systému představuje Americká úmluva 

lidských práv (American Convention on Human Rights, přijata dne 22. 11. 1969, Costa 

Rica, dále také Americká úmluva). Tento tzv. Pakt ze San José vstoupil v platnost dne 

18. 7. 1978 jako mezinárodní a právně závazná smlouva, která dala podobu současnému 

regionálnímu systému ochrany lidských práv na americkém kontinentu obsahující 

konkrétní ustanovení a definice lidských práv. V současné době ji ratifikovalo 25 států 

z celkových 35 členů OAS. Mimo tento smluvní mechanismus tak zůstávají např. 

Kanada i USA. 

 Z obsahového hlediska se jedná o katalog práv politických a občanských 

inspirující se EÚLP a ICCPR. Jistá hmotně-právní specifika lze najít např. v čl. 5 

Americké úmluvy, na základě kterého má být právo na život v zásadě chráněno již 

od početí. V Americké úmluvě je taktéž zakotvena možnost práva v ní definovaná 

suspendovat, a to dle čl. 27 dočasně a za jasně stanovených podmínek v případě války, 

veřejného ohrožení či jiného stavu nouze ohrožujícího nezávislost a bezpečnost státu. 

Taxativně jsou pak vymezena práva nederogovatelná, jež byla prohlášena za výraz 

obecného mezinárodního práva a je tak aplikováno na všechny státy OAS, nikoliv jen 

na strany Americké úmluvy.
103
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 Ke dni 11. 2. 2015 na: http://www.oas.org/. 
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Rights Practice, edited by Hurst Hannum. 4th ed. Ardsley, NY: Transnational Press, 2004,  s. 127-141 
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 Úmluva dále zakotvuje a specifikuje svůj vlastní regionální kontrolní 

mechanismus, a to v podobě Inter-americké komise pro lidská práva a Inter-amerického 

soudu pro lidská práva.   

7.1.1 Inter-americká komise pro lidská práva 

 Interamerická komise pro lidská práva (Inter-American Commission on Human 

Rights, dále jen Inter-americká komise) vznikla pod hlavičkou OAS roku 1959 jako 

instituce prosazující lidská práva v rámci amerického kontinentu, jenž Protokol k Chartě 

OAS z Buenos Aires z roku 1967 (Protocol of Amendment to the Charter of the 

Organization of American States) zahrnul mezi hlavní orgány této mezinárodní 

spolupráce. Posílení této instituce přišlo i s Americkou úmluvou, která z Inter-americké 

komise učinila autonomní orgán. Komise tak má pravomoci jak vůči členům OAS 

(aplikace Americké deklarace), tak vůči smluvním stranám Americké úmluvy (aplikace 

Americké úmluvy).
104

 Tato dualita se explicitně projevila i ve Statutu Inter-americké 

komise (Statute of the Inter-American Commission on Human Rights, 1979), konkrétně 

v čl. 1 odst. 2.  

 Inter-americká komise má své sídlo ve Washingtonu a je složena ze 7 

nezávislých členů, odborníků s potřebnou kvalifikací, pocházejících z členských států 

OAS a volených Valným shromážděním na dobu 4 let s možností jednoho 

znovuzvolení. Jejím hlavním úkolem je podpora dodržování lidských práv a jejich 

ochrana (čl. 41 Americké úmluvy – prosazování, respektování a ochrana lidských práv). 

Za svou činnost se zodpovídá Generálnímu sekretariátu OAS.  

 Cílem činnosti tohoto kontrolního mechanismu je zejména podpora dodržování 

lidských práv a jejich ochrana, a to prostředky jak preventivními, tak reparačními. Mezi 

hlavní kompetence Inter-americké komise
105

 patří vydávání tzv. country reports, zpráv 

o stavu lidských práv v jednotlivých státech obsahujících konkrétní doporučení, které 

však nejsou publikovány každoročně, a ni nejsou prováděny pro všechny příslušné 

země. Inter-americká komise současně může provádět šetření v jednotlivých 

konkrétních státech, tzv. in loco mise. Ty se provádějí zejména za účelem ověření faktů 

v rámci projednávání stížnosti nebo ke zjištění situace v konkrétní zemi. Dle oficiálních 
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 Tento přístup tak umožňuje Komisi kontrolovat dodržování práv i v těch státech, které se na vytvoření 

závazné smluvní regionální úpravy nepodílely, např. v případě Lenahan v. USA (2011), ve kterém byla 

dána odpovědnost USA za oběti domácího násilí, byla měřítkem práva obsažená v Americké deklaraci. 
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 Viz oficiální internetové stránky OAS - http://www.oas.org/en/iachr/mandate/what.asp, [cit. 2015-02-
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zdrojů bylo takovýchto návštěv do současné doby uskutečněno již 93, přičemž nejvíce 

jich bylo v 90. letech 20. století. Do mandátu Inter-americké komise patří od roku 1990 

vytváření tematických úřadů zpravodajů směřujících kupříkladu k ochraně práv menšin, 

konkrétně zpravodajové pro práva žen, dětí, původních obyvatel, ale i zvláštní 

zpravodaj pro svobodu slova. 

 Další pravomocí Inter-americké komise je šetření individuálních stížností. 

Proceduru individuálních stížností (petitions) na konkrétní porušení práva ze strany 

státu upravuje Americká úmluva. Stížnosti mohou podávat jednotlivci, skupina osob ale 

i nevládní organizace. Mezi podmínky přípustnosti patří vyčerpání opravných 

prostředků, lhůta 6 měsíců od posledního vnitrostátního rozsudku a taktéž to, že případ 

nesmí být projednáván u jiného mezinárodního orgánu (čl. 46-47 Americké úmluvy).  

 Řízení je důvěrné, pro přijetí stížnosti Inter-americká komise požádá příslušný 

stát o stanovisko nebo může provést šetření sama. Následně, pokud nedojde ke smírčí 

dohodě, vyhotoví zprávu shrnující fakta, obsahující názor Inter-americké komise, zda 

došlo k porušení práva a obsahující závěrečné doporučení, tzv. Article 50 report. Státu 

pak dává konkrétní lhůtu doporučením vyhovět. Případ může Inter-americká komise 

postoupit do 3 měsíců Inter-americkému soudu, ale jen v případě, že je stát smluvní 

stranou Americké úmluvy a rovněž přijal jurisdikci Inter-amerického soudu. 

Dle výroční zprávy za rok 2013
106

 tak Inter-americká komise učinila v 11 případech. 

 Vedle individuálních stížností je umožněno podat také mezistátní stížnost, 

a to za následujících podmínek přípustnosti. Vyčerpání vnitrostátních prostředků, lhůta 

6 měsíců od posledního vnitrostátního rozhodnutí, neexistence řízení v téže věci 

před jiným orgánem, ale také dle čl. 45 Americké úmluvy o lidských právech je další 

a stěžejní podmínkou přípustnosti, že oba dotčené smluvní státy uznaly pravomoc Inter-

americké komise takovouto stížnost posuzovat. V odst. 3 téhož článku se stanovuje, 

že prohlášení o uznání pravomoci Inter-americké komise může být učiněno 

bez časového omezení, na určitou dobu nebo jen pro konkrétní případ. Mezistátní 

stížnosti tak vyplývají z Americké úmluvy oproti individuálním stížnostem fakultativně. 

Přičemž pravomoc Inter-americké komise v této souvislosti uznalo jen několik států. 

Zajímavá je zde spojitost s čl. 18 Jednacího řádu, který Inter-americké komisi umožňuje 

využít institut zpráv o stavu lidských práv v místě dotčeného státu. Inter-americká 
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komise se tak může začít zabývat předmětnou věcí i z vlastní iniciativy a v rámci své 

diskrece, kdy při nařčení státu z porušení práv podnikne návštěvu místa a sepíše 

zprávu.
107

 To vše je ve své podstatě snadnější a méně konfliktnější cestou než v případě 

uchýlení se k mezistátním stížnostem, které mimo jiné vyžadují návštěvu Inter-americké 

komise v místě taktéž. S ohledem na počet smluvních států uznávajících pravomoc 

Inter-americké komise ve věcech mezistátních stížností, na možnosti Inter-americké 

komise využít jednodušší proceduru předcházející potenciální řízení o mezistátní 

stížnosti a taktéž v souvislosti se specifickým kulturním a politickým kontextem není 

divu, že doposud k podání mezistátní stížnosti nedošlo v rámci amerického regionu 

ani jednou.
108

 

 Co se týká výstupů činnosti v souvislosti s individuálními stížnostmi, v podstatě 

nejen, vytváří Inter-americká komise pouze doporučení, tudíž právně nezávazné akty. 

Implementace v tomto ohledu ze strany států je zcela logicky podstatným problémem, 

a to jak v souvislosti s implementací práva obsaženém v textu Americké úmluvy, tak 

s implementací či vyhověním předmětných doporučení. Dalším problémem je aktuální 

narůstající počet stížností.
109

  

7.1.2 Inter-americký soud pro lidská práva 

 Inter-americký soud pro lidská práva (Inter-American Court of Human Rights, 

dále jen Inter-americký soud) se sídlem v San José v Kostarice vznikl v roce 1979 jako 

čistě smluvní orgán OAS na základě Americké úmluvy. Status soudu byl schválen o rok 

později (Statute of the Inter-American Court of Human Rights, 2009), načež se 

v současné době dále řídí Jednacím řádem (Rules of Procedure of the Inter-American 

Court of Human Rights). Soud tvoří sedm soudců pocházejících z různých členských 

států OAS. Voleni jsou na dobu 6 let s možností jednoho znovuzvolení a musí splňovat 

vysoké profesionální a morální kvality. Výhodou je, že soudci musí být oproti členům 

Inter-americké komise právníky v oboru lidských práv. Vzhledem k poměrně malému, 

ale konstantnímu (u ESLP má každá smluvní strana 1 soudce) počtu soudců se tito 

schází jen několikrát do roka, přičemž funkci soudce Inter-amerického soudu pro lidská 
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 Viz http://www.oas.org/en/iachr/docs/annual/2013/TOC.asp, [cit. 2015-02-11]. 

http://www.corteidh.or.cr/index.php/en/about-us/reglamento/reglamento-vigente
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práva vykonávají jen na částečný úvazek, když vedle toho působí ve svých domovských 

státech.
110

 

 Úkoly soudu vymezuje Americká úmluva, která ve svém čl. 35 přisuzuje soudu 

společně s Inter-americkou komisí kompetenci dohlížet nad dodržováním smluvních 

závazků z ní vyplývajících. Činnost soudu lze dělit na vcelku speciální, poradní – čl. 46 

Americké úmluvy, v rámci níž má soud pravomoc vydávat právní posudky v souvislosti 

s interpretací mezinárodních lidsko-právních smluv, především pak Americké úmluvy, 

či jej může členský stát požádat o posouzení kompatibility vnitrostátního práva 

s mezinárodním,
111

 a na rozhodovací činnost v oblasti sporného řízení, čl. 61-63 

Americké úmluvy. Ačkoliv byl první rozsudek ve věci samé Inter-americkým soudem 

vydán až několik let od svého ustanovení, přičemž následně řešil dva, tři případy ročně, 

do současné doby vytvořil Inter-americký soud vcelku bohatou rozhodovací praxi.
112

 

 Pokud jde o rozhodovací činnost sporných případů, je nutné, aby smluvní strana 

Americké úmluvy pro přijetí jurisdikce Inter-amerického soudu, která 

se na ni nevztahuje obligatorně a automaticky, vydala tzv. OPT-IN – prohlášení dle 

čl. 62, že jurisdikci přijímá. Toto lze učinit pro všechny případy, pouze pro jeden, 

na dobu určitou či s podmínkou reciprocity. 

 Řízení předchází řízení o individuální stížnosti před Inter-americkou komisí, 

která spolu s příslušným státem má možnost ve lhůtě 3 měsíců od vydání předběžné 

zprávy podle čl. 50 Americké úmluvy postoupit stížnost Inter-americkému soudu. Právo 

předložit případ soudu má tak pouze Inter-americká komise a smluvní strany (čl. 61 

odst. 1 Americké úmluvy), jednotlivci tedy nemohou podat stížnost Inter-americkému 

soudu na porušování lidských práv, nemají přímý přístup k Soudu. V podstatě mohou 

být účastníky řízení pouze v případě, že se jedná o kompenzaci újmy.
113

 V tomto 

smyslu funguje Inter-americká komise obdobně jako v evropském systému Evropská 

komise pro lidská práva před přijetím a reformou 11. Protokolem. 

                                                           
110

 LHOTSKÝ, Jan. op. cit. s. 50-51. 
111

 Inter-americký soud má mnohem širší jurisdikci v oblasti posudků než ESLP, jeho interpretační 

činnost lze považovat za značný přínos v oblasti mezinárodního práva veřejného. 
112

Dle oficiálních stránek soudu na: 

http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/busqueda_casos_contenciosos.cfm?lang=en, [cit. 2015-02-

11]. 
113

 MALÍŘ, Jan. Interamerický systém ochrany lidských práv : Základní dokumenty, instituce a 

mechanismy (2.část). In:Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. Svazek 11. Praha: C. H. 

Beck, 2003, s. 558-562. ISSN 1210-6410, s. 560. 



60 
 

 V návaznosti na rozhodovací činnost Soudu je vhodné zmínit institut 

předběžných opatření, který se v praxi velmi hojně využívá,
114

 a to v případech zvlášť 

závažných a naléhavých, a pokud je to nutné pro předcházení nenapravitelné újmy 

osobám, může soud v souladu s čl. 63 odst. 2 Americké úmluvy vydat předběžné 

opatření. Tatáž pravomoc náleží Inter-americké komisi, která na žádost vydá předběžné 

opatření, pokud případ není ještě ve fázi před Inter-americkým soudem. 

 Zajímavý je přístup Inter-amerického soudu k systému odškodnění v případě 

konstatování porušení práva. Ten má dle čl. 63 odst. 1 Americké úmluvy sestávat 

v kompenzaci, satisfakci a garanci plného výkonu porušeného práva (full enjoyment), 

V oblasti reparací je rozhodovací praxe Inter-amerického soudu považována 

za novátorskou a velmi široce pojatou. Dokazuje to i nesčetně případů, ve kterých Inter-

americký soud nařídil vedle finanční kompenzace taktéž další, nezvyklá, opatření. Např. 

povinnost státu zajistit vzdělávací programy pro oběti, publikaci rozsudku v médiích, 

změnu zákona,
115

 postavení pomníku jako památky pro oběti atd.
116

 

 Rozsudek Inter-amerického soudu (čl. 66-69 Americké úmluvy) je závazný 

a konečný, s možností každého soudce připojit své odlišné stanovisko. Dohled 

nad výkonem rozsudků má však pouze Inter-americký soud sám (oproti např. evropské 

úpravě, kdy nad rozsudky soudu dohlíží Výbor ministrů). Jediným způsobem a formou 

donucení při nespolupráci států je podat na řádném zasedání Valného shromáždění OAS 

zprávu o činnosti Inter-amerického soudu, ve které má tento specifikovat neplnění 

svých rozsudků a učinit doporučení. Vzhledem k politickým tlakům, zájmům a výrazné 

nečinnosti států implementovat nařízené reparace
117

 se mi nejeví tento způsob jako 

účinný. Pochybnosti o řádné implementaci rozsudků jsou naznačovány i ve výroční 

zprávě Inter-amerického soudu z roku 2014,
118

 která ačkoliv fungování amerického 

soudního orgánu hodnotí spíše kladně, zdůrazňuje roli národních institucí 

při zajišťování ochrany lidských práv. Z výroční zprávy současně vyplývá, že během 

                                                           
114

 Dle oficiálních statistik soudu na: 

http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/busqueda_medidas_provisionales.cfm?lang=en, [cit. 2015-

02-11]. 
115

 V případu The last temptation of Christ v. Chile (2001, týkající ústavně zakotvené cenzury došlo skrz 

rozhodnutí Komise a následně Soudu ke změně vnitrostátní úpravy a dokonce i ústavy). 
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 ANTKOWIAK, Tom. Remedial Approaches to Human Rights Violations: The Inter-American Court 

of Human Rights and Beyond, 46 COLUM. J. TRANSNAT'L. L. 351 (2008), s. 365-387. 
117

 From Judgment to Justice: Implementing International and Regional Human Rights Decisions, op. cit. 

s. 68. 
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Viz http://www.corteidh.or.cr/tablas/ia2014/ingles/files/assets/common/downloads/publication.pdf, 

[cit. 2015-02-11]. 
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svého 35letého fungování vydal Inter-americký soud téměř 300 rozsudků a jeho 

jurisdikci přijalo 20 států (jedná se např. o Argentinu, Bolívii, Kolumbie, Mexiko, 

Paraguay). Oproti evropskému modelu vydává Inter-americký soud řádově méně 

rozsudků. 

 Shrnu-li výše uvedené, je zřejmá inspirace evropským modelem. Americká 

úmluva disponuje vcelku širokou členskou základnou, stanovuje specifický kontrolní 

mechanismus v podobě Inter-americké komise produkující pouze právně nezávazná 

doporučení, ale i Inter-amerického soudu vydávající právně závazné rozsudky. 

Jurisdikce tohoto soudního orgánu musí být výslovně přijata. Přístup jednotlivce 

v souvislosti s projednáváním individuálních stížností Inter-amerického soudu 

je nepřímý, tedy možný pouze prostřednictvím Inter-americké komise. Nutno dodat, 

že vztah těchto kontrolních orgánů je vymezen. Absence samostatného orgánu dohledu 

pak dle mého názoru činní implementaci výstupů problematickou a neefektivní. 

7.2 Dodatkový protokol k Americké úmluvě o lidských právech v oblasti 

hospodářských, sociálních a kulturních práv  

 V souvislosti s úmluvou obsahující katalog práv politických a občanských 

vznikla následně potřeba smluvní úpravy týkající se práv hospodářských, sociálních 

a kulturních. V roce 1988 byl tak podepsán Dodatkový protokol k Americké úmluvě 

o lidských právech v oblasti hospodářských, sociálních a kulturních práv, tzv. Protokol 

ze San Salvadoru (Additional Protocol to the American Convention on Human Rights 

in the Area of Economic, Social and Cultural Rights, přijat dne 17. 11. 1988, Salvador). 

Ratifikovalo jej pouze 16 států. Po přečtení textu mohu konstatovat, že např. 

ve srovnání s univerzální úpravou se jedná o širší materiální rámec chráněných práv. 

Pokud jde o procesní zabezpečení těchto práv, implementační systém je odlišný 

od úpravy evropského regionu, kde ochranu hospodářských, sociálních a kulturních 

práv zabezpečuje Evropská sociální charta s vlastním kontrolním mechanismem. 

Protokol ze San Salvadoru stanovuje ve svém čl. 19 pouze povinnost smluvních států 

předkládat pravidelné zprávy, které jsou přezkoumávány Inter-americkou hospodářskou 

a sociální radou nebo Inter-americkou radou pro výchovu, vědu a kulturu. Specificky 

je zakotvena možnost podání individuálních stížností v případě porušení 2 konkrétních 

ustanovení (právo na účast v odborech, právo na vzdělání) k rozhodovací pravomoci 

Inter-americké komise a následně případně Inter-amerického soudu. Tento protokol 
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tedy evidentně nemá širokou podporu členských států, kontrolní mechanismus tkví 

v podávání zpráv a ve velmi specifických případech je vázán na kontrolní mechanismus 

Americké úmluvy. Nepovažuji proto tuto smluvní úpravu jako účinnou a efektivní. 

7.3 Protokol o zrušení trestu smrti 

 K Americké úmluvě byl přijat Protokol o zrušení trestu smrti (Protocol to the 

American Convention on Human Rights to Abolish the Death Penalty, přijat 

dne 8. 6. 1990, Paraguay). Tento protokol po vzoru Protokolu č. 6 k EÚLP zrušil trest 

smrti. Dodnes jej ratifikovalo pouze 13 členských států OAS, mezi nimiž chybí např. 

USA a Kanada. 

 Další smluvní instrumenty upravující specifické oblasti lidských práv jsou 

zejména následující čtyři sektorové úmluvy. 

7.4 Inter-americká úmluva o předcházení a trestání mučení 

 Inter-americká úmluva o předcházení a trestání mučení (Inter-American 

Convention to Prevent and Punish Torture, přijata dne 9. 12. 1985, Kolumbie), 

je sektorovou smlouvou, která vstoupila v platnost dne 28. 2. 1987 a doposud 

ji ratifikovalo 18 členských států OAS. Jako kontrolní mechanismus je v čl. 17 

stanovena procedura podávání zpráv o přijatých opatřeních (any legislative, judicial, 

administrative, or other measures they adopt in application of this Convention) k Inter-

americké komisi. Ta hodnotí plnění a aktuální situaci v oblasti předcházení a trestání 

mučení ve své výroční zprávě (annual report). Vlastní kontrolní mechanismus není 

stanoven, institut podávání zpráv k Inter-americké komisi nepovažuji za nijak zvlášť 

účinné.  

7.5 Inter-americká úmluva o násilném mizení osob 

 Inter-americká úmluva o násilném mizení osob (Inter-American Convention 

on Forced Disappearance of Persons, přijata dne 9. 6. 1994, Brazílie) vstoupila 

v platnost dne 28. 3. 1996 a doposud ji ratifikovalo pouze 15 členských států OAS, tedy 

ani ne polovina. Proto se jí nebudu dále významněji zabývat. Jen pro představu mohu 

stručně představit, že právě tato úmluva reflektuje specifika zejména států latinské 

Ameriky a jako kontrolní mechanismus odkazuje ve svém čl. 13 a 14 na institut 

stížností u Inter-americké komise a případně Inter-amerického soudu.  
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7.6 Inter-americká úmluva o předcházení, trestání a eliminaci násilí vůči ženám  

 Inter-americká úmluva o předcházení, trestání a eliminaci násilí vůči ženám 

(Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication 

of Violence against Women, přijata dne 9. 6. 1994, Brazílie) vstoupila v platnost 

dne 5. 3. 1995 a ratifikovalo ji 32 členských států OAS, tedy téměř naprostá většina. 

Jedná se o smluvní úpravu zakotvující ochranu žen před násilím a explicitně potvrzující 

práva žen stanovená mezinárodními dokumenty. Kontrolní mechanismus je vázán 

na Inter-americkou komisi žen (The Inter-American Commission of Women, vytvořena 

1928, v roce 1948 se stala specializovaným orgánem OAS, v současně době sestává 

z 34 zástupců z každého členského státu OAS),
119

 ke které dle čl. 10 této úmluvy státy 

podávají národní zprávy (national reports) o implementaci závazků. Čl. 11 úmluvy 

současně stanovuje možnost smluvních států i Inter-americké komise žen požádat Inter-

americký soud o posudek k výkladu ustanovení Inter-americké úmluvy o předcházení, 

trestání a eliminaci násilí vůči ženám. Důležitou pravomocí je v souladu s čl. 12 úmluvy 

možnost uplatnit individuální stížnost na porušení práv v ní zakotvených k Inter-

americké komisi. V této souvislosti je tedy mechanismus vázán na systém ochrany 

Americké úmluvy.  

7.7 Inter-americká úmluva o odstranění všech forem diskriminace zdravotně 

postižených osob 

 Inter-americká úmluva o odstranění všech forem diskriminace zdravotně 

postižených osob (Inter-American Convention on Elimination of All Forms 

of Discrimination against Persons with Disabilities, přijata dne 8. 6. 1999, Guatemala) 

vstoupila v platnost dne 14. 9. 2001 a doposud ji ratifikovalo 19 členských států OAS. 

Ke kontrole dodržování práv je zřízen čl. 6 úmluvy Výbor pro eliminaci všech forem 

diskriminace zdravotně postižených osob (Committee for the Elimination of All Forms 

of Discrimination against Persons with Disabilities). Jeho pravomoci jsou však pouze 

v přijímání zpráv o plnění úmluvy Inter-americké úmluvy o odstranění všech forem 

diskriminace zdravotně postižených osob. Podle dostupných oficiálních informací
120

 

a výroční zprávy z roku 2010 mohu tento mechanismus považovat za velmi slabý. 

                                                           
119

 Více o činnosti Inter-americké komise žen na: www.oas.org/en/cim/about.asp, [cit. 2015-02-11]. 
120

 Viz http://www.oas.org/en/sedi/ddse/pages/index-4_reports.asp, [cit. 2015-02-11]. 
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7.8 Zhodnocení 

 Základní mezinárodní smlouvou o lidských právech působící na americkém 

regionu je Americká úmluva ratifikovaná 25 státy z celkového počtu 35 členských států 

OAS. Vytváří specifický kontrolní systém, dvoustupňový, zaštítěný Inter-americkou 

komisí a Inter-americkým soudem. Inter-americká komise působí na poli mezinárodní 

ochrany lidských práv již přes padesát let, nelze tedy hovořit o novém kontrolním 

mechanismu. Byla původně vytvořena rezolucí OAS, přičemž následně získala místo 

jako jeden z hlavních orgánů OAS. Přestože prvotní znění jejích kompetencí bylo 

formulováno velmi obecně, Inter-americká komise jej pojala do široka a začala vydávat 

tzv. country reports s relevantními závěry. Až později byla autorizována k projednávání 

stížností, jak individuálních, tak mezistátních. Tudíž přístup jednotlivce je zajištěn, 

nutno však dodat, že vzhledem k charakteru tohoto orgánu nemá pravomoci vydávat 

právně závazná rozhodnutí. Samostatný orgán dohledu v této souvislosti není 

ustanoven. Komise má však možnost v případě neplnění případ zveřejnit či postoupit 

soudní instanci, jež může určitá opatření nařídit. Za specifické a potencionálně 

inspirující považuji institut návštěv v místech, kde dochází k porušování lidských práv. 

Dalším aspektem, jejž hodnotím spíše pozitivně, jsou pravomoci Inter-americké komise 

vůči smluvním stranám Americké úmluvy i vůči členským státům OAS, tedy je 

zajištěno širší spektrum jurisdikce, téměř v rámci celého kontinentu. I přes velmi slabou 

vymahatelnost závěrů vnímám Inter-americkou komise jako dynamický orgán se široce 

vymezeným mandátem, který činí, co může. 

 Hlavním důvodem vzniku a přínosem Inter-amerického soudu je dle mého 

názoru skutečnost, že tento jako soudní orgán může na rozdíl od Inter-americké komise, 

kvazisoudního orgánu, vydávat právně závazná finální rozhodnutí, rozsudek, 

prostřednictvím kterého lze porušujícímu státu nařídit určité reparační opatření. Ačkoliv 

musím podotknout, že přístup k Inter-americkému soudu, oproti Evropě, nemá celý 

region, jeho jurisdikci je nutno přijmout. Doposud tak učinilo 20 států. Stejně tak není 

zajištěn přímý přístup jednotlivce k Inter-americkému soudu ve věci projednání 

stížnosti. Takové řízení je nejdřív šetřeno Inter-americkou komisí, která vystupuje jako 

„filtr“ Inter-amerického soud. Jako kladný je tedy třeba hodnotit přístup Inter-

americkému soudu k otázce používání reparačních prostředků. Toto je nutné považovat 

za nemalý úspěch, ke kterému spolu s bohatou judikaturou a interpretační činností 



65 
 

dospěl vývoj inter-amerického systému ochrany lidských práv. Jako slabinu lze pak 

vnímat institut dohledu nad výkonem rozsudků, který je svěřen pouze Inter-americkému 

soudu samotnému, jenž musí často plnění svých výstupů sledovat dlouhodobě. Jediná 

možnost jakéhosi dalšího dohledu je prostřednictvím předložení zprávy na Valném 

Shromáždění OAS. 

 Americká úmluva nastavuje teoreticky kvalitní systém ochrany lidských práv 

v rámci svého regionu. Největším problémem je vymahatelnost a míra plnění 

kontrolních závěrů jak Inter-americké komise, tak Inter-amerického soudu. V nejvyšší 

míře je plněno v případech finanční kompenzace, naopak nejméně je míra vyhovění 

v oblasti potrestání viníků.
121

 

 Dynamika a rozvoj ochrany lidských práv v rámci Americké úmluvy je zřejmá. 

Pokud v takto nastaveném systému ochrany dodržování lidských práv vidíme systém 

jdoucí po stopách evropského modelu, nabízí se otázka umožnění přímého přístupu 

jednotlivce ke kontrolnímu orgánu soudního typu? Hovořím-li o inspiraci, jsem 

přesvědčena, že naopak z amerického regionálního modelu lze taktéž čerpat. Dovedu 

si to představit zejména v souvislosti s institutem in loco misí. 

 V rámci amerického regionu je zakotveno samozřejmě i několik dalších 

specifických, sektorových úmluv o ochraně lidských práv, některé dokonce zavádí své 

vlastní kontrolní mechanismy. Tyto však považuji za spíše slabé a neefektivní. 

8 Efektivita africké regionální smluvní ochrany lidských práv 

 Na úvod zkoumání africké smluvní ochrany lidských práv se mi zdá vhodné 

zdůraznit složitost africké reality. Tento světadíl je i v současnosti sužován masivním 

porušováním lidských práv, která jsou odepřena jak jednotlivcům, tak celým skupinám 

osob. Ať už jde o neustálé ozbrojené konflikty,
122

 veskrze občanské války, nebo 

o nedostatečné životní a hygienické
123

 podmínky. 
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 From Judgment to Justice: Implementing International and Regional Human Rights Decisions, op. 

cit.,  s. 65-69 
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 Od šedesátých let 20. století postihlo africký kontinent více než 30 konfliktů, převážně vnitrostátních, 
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z Afriky a více jak půlka obyvatelstva starších 15 let je negramotná.  
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 I přes komplikovanost situace na africkém kontinentě zde byly položeny základy 

mechanismu na ochranu lidských práv s celoafrickou působností. 

 Stejně jako v Evropě a Americe je vznik afrického systému smluvní ochrany 

lidských práv spojen s hlavní regionální organizací, původně Organizací africké jednoty 

(dále jen OAJ), která se po vzoru Evropské unie transformovala na Africkou unii (dále 

jen AU). Sdružuje 54
124

 afrických států, tedy všech s výjimkou Maroka.
125

 

 Níže uvedené počty ratifikujících států představených smluv jsou převzaty 

z oficiálních internetových stránek AU, proto nebudou dále jednotlivě odkazovány.
126

 

 OAJ byla založena v roce 1963 v Addis Abebě (Etiopie) na základě Charty OAJ 

(Charter of the Organization of African Unity, přijata dne 25. 5. 1963). Již samotná 

Charta kladla důraz na svobodu, rovnost, důstojnost a nezasahování do vnitřních 

záležitostí jako předpoklad pro vykořenění kolonialismu a zlepšení života Afričanů jako 

takového. Jako jeden ze svých cílů však výslovně ochranu lidských práv nestanovila 

a v počátcích porušování lidských práv, ke kterým rozsáhle docházelo a stále dochází, 

ani nevěnovala příliš velkou pozornost. To učinil až později v roce 2001 Zakládající akt 

Africké unie (Constitutive act of the African Union, přijat dne 11. 7. 2000), který 

ve svém čl. 4 již výslovně prohlašuje respekt lidských práv. OAJ se tak přeměnila 

na AU. 

 Jen pro úplnost zde zmíním, že vrcholným orgánem AU je Shromáždění 

(Assembly of the Union) složené z hlav států a vlád členských států, které se schází 

minimálně jednou ročně. Shromáždění je upraveno zejména čl. 5 až 9 Zakládajícího 

aktu AU, jako zákonodárný a zároveň výkonný orgán AU může přijímat rozhodnutí 

závazná pro členské státy AU. Dalším výkonným orgánem je Rada AU složená 

ze zástupců ministrů a členů vlád členských států.
127

 

8.1 Africká charta práv člověka a národů  

 Jako základní regionální smluvní katalog lidských práv byla přijata 

Shromážděním hlav států a vlád OAJ Africká charta práv člověka a národů (African 

Charter of Human and People´s Rights, schválena v červnu 1981 v Naroibi, v platnost 
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 Viz http://www.au.int/en/member_states/countryprofiles, [2015-02-01]. 
125

 Marocké království neuznalo samostatnost Saharské arabské demokratické republiky, kterou považuje 

za část svého území. 
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 Ke dni 11. 2. 2015 na: www.au.int/en/treaties. 
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 Pro další informace viz www.au.int/en/organs/assembly. 
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vstoupila 21. 10. 1986, dále jen Africká charta)
128

 je koncipována jako klasická 

mezinárodní smlouva, tudíž má povahu závazného dokumentu. Africká charta 

je poměrně rozsáhlý a zevrubně formulovaný dokument, z části se inspirující Evropskou 

a Americkou úmluvou o lidských právech, ale taktéž obsahující řadu originálních prvků. 

A hlavně první systém garance lidských práv v celo-regionálním měřítku.  

 Africkou chartu dodnes ratifikovalo 53 států AU (všechny státy AU vyjma 

Jižního Súdánu). Tedy téměř celý region.  

 Charta jako taková má poměrně originální strukturu. Sestává se z preambule 

a 68 článků rozdělených do částí. První kapitolu I. části charty tvoří katalog práv 

člověka a národů, konkrétně soubor práv jak individuálních,
129

občanských a politických 

i sociálních, tak práv kolektivních, resp. práv národů.
130

 Můžeme zde pozorovat 

i několik zvláštností vyplývající především z africké tradice a kulturního pozadí. Jedná 

se o důraz na práva kolektivní, resp. práva třetí generace, která jsou právě v Africké 

chartě, jako v jediném z mezinárodních smluvních dokumentů, dosti široce 

zakotvena.
131

 Dalším specifikem vycházející z africké sociální koncepce,
132

 je důraz 

na lidské povinnosti. Právě v tomto aspektu je Africká charta zcela výjimečná 

při porovnání s jinými mezinárodními smluvními instrumenty. I v preambuli je kladen 

akcent na povinností každého jednotlivce spolu se společenskou solidaritou. Např. 

čl. 29 mimo jiné zahrnuje povinnost respektovat rodiče, sloužit národnímu společenství, 

chránit africké kulturní hodnoty a podporovat dosažení africké jednoty.  

 Oproti americké či evropské lidsko-právní úpravě neobsahuje Africká charta 

obecné ustanovení o tom, za jakých podmínek lze výkon práv a svobod omezit, a to 

především z důvodů obav dalšího omezování a porušování lidských práv. Práva 

zaručená Africkou chartou tak nelze derogovat a jsou považována za práva 

nezrušitelná.
133

 Tento regionální ius cogens se však může dostávat do rozporu 
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 Na počest této události byl 21. říjen vyhlášen jako Africký den lidských práv. 
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 Z individuálních práv chybí v Chartě právo na soukromý život nebo právo sdružovat se v odbory. 
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 Patří sem např. zákaz diskriminace (čl. 2 Africké charty), právo na život a osobní integritu (čl. 4 

Africké charty), právo na spravedlivý proces (čl. 7 Africké charty), ale také právo na zdraví (čl. 16 

Africké charty), právo na vzdělání a účast na kulturním životě (čl. 17 Africké charty) atd. 
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 Jedná se o právo národů na rovnost, právo na mír, právo na uspokojivé životní prostředí a právo 

na existenci, sebeurčení a odpor proti koloniální nadvládě atd. (čl. 19-24 Africké charty). 
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 Jednotlivec není chápán jako izolovaná jednotka, ale ve svazku se svou rodinou a společenstvím.  
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 Derogovat práva nelze ani za občanské války - viz případ Commission Nationale des Droits l´Homme 

et des Libertes v. Chad, Communication no. 74/92 Africká komise lidských práv. 
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se závazky jednotlivých členských států, které jim vyplývají z jiných mezinárodních 

smluvních instrumentů, kde je derogace možná. 

 Africká charta jako základní regionální smluvní katalog lidských práv vytváří 

rovněž svůj vlastní specifický systém kontrolního mechanismu. V současné době 

se skládá ze dvou orgánů, kvazijudicální komise a soudu.  

8.1.1  Africká komise pro práva člověka a národů 

 Africká komise pro práva člověka a národů (African Commission on Human and 

People´s Rights, dále jen Africká komise) byla založena na základě čl. 30 Africké 

charty. Jedná se o nezávislý expertní orgán sídlící v gambijském Banjulu složený z 11 

členů vybíraných ad personam (čl. 31 Africké charty) dle potřebné kvalifikace 

a odborné praxe, dohlížející na dodržování rozsáhlého katalogu práv a svobod Africkou 

chartou garantovaných. Členové
134

 jsou voleni na šestileté funkční období, Africká 

komise je dále částečně obnovována po 2 a dalších 4 letech, členové však mohou být 

zvoleni i opětovně. Komisaři mají vykonávat svou funkci nestranně a nezávisle, 

a ačkoliv Africká charta explicitně neupravuje problematiku neslučitelnosti funkcí, 

Jednací řád (Rules of Procedure of the African Commmission on Human and Peoples` 

Rights, Banjul, 2010) v důsledku možného napojení členů na státní aparát, ve svém 

Pravidle 7 stanovuje, že funkce komisaře je neslučitelná s jakoukoliv činností, jež by 

narušovala nestrannost a nezávislost úřadu.  

 Podle čl. 45 Africké charty má Africká komise plnit 4 základní funkce, jež lze 

tradičně dělit na ochranné (protective mandate) a prosazující (promotional mandate). 

Jsou jimi informační, vzdělávací a výzkumná činnost v oblasti lidských práv. V tomto 

směru může Africká komise vydávat doporučení vládám, jakož i zabezpečovat 

součinnost s ostatními organizacemi. Další z funkcí Africké komise je funkce 

interpretační, tzn. pravomoc vykládat ustanovení Africké charty, a to na žádost 

kteréhokoliv smluvního státu, instituce AU, jakož i africké organizace, které jsou AU 

oficiálně uznány. Africká komise tak dále může být ad hoc pověřena i jinými úkoly, 

kterými ji Shromáždění AU zmocní. V roce 1988 byla např. pověřena hodnocením 

pravidelných zpráv předkládaných smluvními státy. Podle čl. 62 Africké charty jsou 

smluvní státy povinny každé dva roky předkládat zprávu o její implementaci, mimo jiné 
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 Zajímavostí je, že většinu tvoří v současné době ženy, viz www.achpr.org/about/, [cit. 2015-02-11]. 
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i o opatřeních přijatých za účelem posílení ochrany lidských práv. Ze současných 

statistik vyplývá, že tento institut bývá ze strany států velmi často ignorován.
135

 

 Africká komise pak taktéž v souvislosti se svou vyšetřovací pravomocí dle čl. 46 

Africké charty může činit tzv. mise do afrických států za účelem zjištění stavu lidských 

práv (protective, fact-finding missions), ať už na základě stížností či z vlastní iniciativy, 

nebo za účelem prosazování lidských práv (promotional missions). Každoročně také 

Africká komise zpracovává zprávu o své činnosti (activity report), kterou předkládá 

Shromáždění AU. Africká komise při své činnosti dále může využít institut zvláštního 

zpravodaje (special rapporteurs) pověřeného zpracováním zprávy o ochraně určitých 

práv či osob, pracovní skupiny (working groups) a vydávat tématické rezoluce 

(thematic resolutions) nebo rezoluce na konkrétní stát (country-specific resolutions).
136

 

Vzhledem k nízké pozornosti ze strany států, charakteru výsledných doporučení 

a absenci autoritativního orgánu tak lze tento druh institutu považovat za nedostatečný, 

mající charakter stálé výzvy v rámci rozvoje činnosti komise. 

 Nejdůležitější funkcí Africké komise je však funkce ochranná, tzn. zajistit 

ochranu práv člověka a národů za podmínek stanovených v Africké chartě a to pomocí 

institutu stížností (čl. 47-59 Africké charty, tzv. communications), jak mezistátních, tak 

individuálních. Primárně by měla Africká komise urovnávat spory diplomatickou 

cestou, a pokud se to nepodaří, vydá rozhodnutí (decision) a o zjištěném stavu sepíše 

zprávu, kterou zašla příslušnému státu a Shromáždění AU (Pravidlo 92 odst. 1 

Jednacího řádu). 

 Pokud jde o mezistátní stížnosti, kompetence Africké komise je dána 

již ze samotné Africké charty, tudíž na rozdíl od americké úpravy, obligatorně. 

Podmínky přijatelnosti stížnosti jsou však obdobné, a to vyčerpání všech vnitrostátních 

opravných prostředků, uplynutí rozumné časové lhůty od posledního rozhodnutí 

(na rozdíl od evropské či americké úpravy, která stanovuje konkrétně lhůtu 6 měsíců) 

a neexistence jiného mezinárodního řízení v téže věci. Stát podávající stížnost 

má k dispozici dvě formy řízení. Čl. 47 Africké charty zakotvuje možnost smluvního 

státu, který má „dobrý důvod k nařčení“ (good reason to believe) jiného smluvního státu 
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 Viz www.achpr.org/states/reports-and-concluding-observations/, [cit. 2015-02-11]. 
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 SSENYONJO, Manisuli. The African regional human rights system: 30 years after the African 

Charter on Human and Peoples' Rights. Boston: Martinus Nijhoff publishers, 2012, 583 p. ISBN 

9789004218147, s. 237-238. 
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z porušení práv obsažených v Africké chartě, adresovat tuto stížnost přímo dotčenému 

státu (tzv. communications-negotiations). Současně se tato stížnost zasílá generálnímu 

tajemníkovi OAJ a předsedovi Africké komise. Nařčený stát se musí ve lhůtě 3 měsíců 

ke stížnosti vyjádřit, poskytnout vysvětlení nebo uvést nápravná opatření. Pokud v této 

lhůtě není věc smírně vyřešena, může se každý z daných zainteresovaných států obrátit 

následně na Africkou komisi, která vydá zprávu obsahující fakta, vlastní zjištění 

a případná doporučení. Zpráva je poté zaslána příslušným státům a zprostředkována 

Shromáždění AU. Druhou možností je obrátit se na Africkou komisi přímo (čl. 49 

Africké charty), přičemž stížnost je opět současně zasílána generálnímu tajemníkovi 

OAJ a druhému státu (tzv. communications-complaints). Zajímavý je v této souvislosti 

případný postup Africké komise při hodnocení stížností, kdy jí samotná Africká charta 

v čl. 23, 60 a 61 dává možnost posuzovat stížnost vzhledem k ustanovením nejen 

Africké charty a Charty OAJ, ale také Chartou OSN, Deklarací OSN o přátelských 

vztazích mezi státy, stejně tak subsidiárně k právním principům mezinárodního práva, 

precedentům a doktríně. Přesně takto se odkazovala Africká komise v prvním případě 

mezistátní stížnosti ve věci Democratic Republic of Congo (DRC) v. Burundi, Rwanda 

a Uganda, jež byla publikována až v roce 2006.
137

 Stížnost směřující k ochraně práv 

občanů DRC se, co do skutkové podstaty, týkala přítomnosti cizích vojsk, která 

operovala v příhraničních oblastech právě DRC. Z textu stížnosti se lze domnívat, 

že pod zástěrkou lidsko-právního aspektu šlo zřejmě o zpolitizovaný případ využití 

tohoto smluvního kontrolního mechanismu. V samotném rozhodnutí Africké komise, 

která se ani tak nezaměřovala na konkrétní body stížnosti, aby na ně aplikovala 

příslušná ustanovení Africké charty, či tuto v kontextu předmětné stížnosti a za účelem 

obohacení ‚africké judikatury‘ vykládala, se pak objevují spíše široké formulace 

a mechanické dovozování porušení lidských práv. Je však nutno připomenout, že se 

jednalo o první stížnost, při jejímž posuzování neměla Africká komise k dispozici 

‚seznam obdobné literatury‘, kterým by mohla být inspirována, jako tomu je např. 

v rámci evropského systému.
138

 V praxi institut mezistátních stížností však není téměř 

využíván, chybí motivace a vůle států. 
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 Podle čl. 55 Africké charty může Africká komise přijímat i jiné než mezistátní 

stížnosti, což bylo vyloženo ve vztahu k jednotlivci a nevládním organizacím, kdy je 

možná i actio popularis.
139

 Z textu úmluvu je hned jasné, že individuálním stížnostem, 

označeným jen jako other communications, je věnována menší pozornost. Stížnosti však 

musí projít hned několika filtry. Nejdřív jsou zapsány na seznam, ze kterého si 

konkrétní stížnost musí odsouhlasit většina členů Africké komise. Dále se posuzuje 

sedm podmínek přípustnosti. Mezi ně patří údaje o stěžovateli, slučitelnost s Chartou 

OAJ a Africkou chartou, vyčerpání vnitrostátních opravných prostředků (pokud se 

nejedná o nepřiměřené prodlužování), stížnost musí být podána v rozumné časové lhůtě 

od vyčerpání vnitrostátních opravných prostředků, nesmí se týkat případů již 

projednávaných podle Charty OSN, Charty OAJ či Africké charty, nesmí se opírat 

pouze o tvrzení z hromadných sdělovacích prostředků a nesmí být urážlivého 

charakteru.  

 Právě po rozhodnutí o přípustnosti lze rozhodnout o meritu věci, v této 

souvislosti je možné využít i institutu předběžných opatření (provisional measures - 

Pravidlo 98 Jednacího řádu). Pokud je konstatováno porušení Africké charty, může 

vydat Africká komise doporučení spolu s nápravným opatřením a kompenzací pro oběti. 

Zprávy Komise jsou, pokud nerozhodne vrcholný orgán OAJ jinak, důvěrné. To bývá 

považováno jako velmi neefektivní a podrývající samotnou autoritu Africké komise.
140

 

 Rozhodovací právo je dáno čl. 60-61 Africké charty (podpůrně lze využít i jiné 

mezinárodní úmluvy, africké zvyklosti jsoucí v souladu s mezinárodními lidsko-

právními normami). Výsledkem je rozhodnutí. Africká komise jako kvazisoudní orgán 

může vydávat pouze doporučení, tedy formálně právně nezávazná rozhodnutí. Tato 

doporučení však schvaluje Shromáždění AU, což podle některých autorů přidává 

na závaznosti výsledného projevu Africké komise.
141

 

 Pokud jde o otázku přezkumu a sledování implementace (follow-up), přesné 

podmínky Africká charta nestanovuje, neupravuje dohled nad prováděním zpráv 

a doporučení Africké komise. Bližší a konkrétnější úpravu určil až Jednací řád Africké 
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komise (Pravidlo 111 a 112), kdy přezkum rozhodnutí je možno iniciovat jak ze strany 

Africké komise, tak na žádost. V případě negativního postoje dotčené státu pak může 

tato informovat Shromáždění AU. 

 Přínosem aktivity a činnosti Africké komise se zabývalo několik autorů,
142

 

souhrnně lze i s ohledem na výše uvedené souhlasit, že tento kontrolní mechanismus 

působí jako slabý kontrolní orgán. Ačkoliv má širokou škálu pravomocí, právě absence 

autoritativního rozhodování je mu na škodu. A zejména s ohledem na nespolupráci států 

přijdou pak velmi ambiciózní cíle vniveč. Pro úplnost mohu podat informace týkající 

praktické využitelnost stížností, kdy Africkou komisí bylo do začátku roku 2015 

rozhodnuto 218 stížností, z nichž pouze v 83 případech v meritu věci.
143

 Uvedené značí 

velmi nízkou aktivitu. Míra implementace těchto rozhodnutí je rovněž velmi nízká.
144

 

 Postavení Africké komise, kvazijudiciálního orgánu, při prosazování lidských 

práv bylo velmi omezené, tudíž potřeba přijetí silnějšího a efektivnějšího instrumentu 

ochrany lidských práv na africkém kontinentu byla pochopitelná. Afrika se tak nechala 

inspirovat především americkým a evropským systémem a vytvořila nový orgán 

demonstrující snahu o zefektivnění ochrany a podpory lidských práv v Africe, Africký 

soud pro práva člověka a národů. 

8.2 Protokol k Africké Chartě a vznik Afrického soudu pro práva člověka a 

národů 

 Africký soud pro práva člověka a národů (African Court on Human nad People´s 

Rights, dále jen Africký soud) je regionální soudní orgán sídlící v Arushe (Tanzánie), 

který byl zřízen na základě Protokolu k Africké Chartě (Protocol to the African Charter 

on Human and Peoples’ Rights on the Establishment of an African Court on Human and 

Peoples’ Rights, přijat dne 9. 6. 1998, Burkina Faso). V současné době jej ratifikovalo 

27 členských států AU, což je přesně polovina. Jeho cílem mělo být především doplnění 

ochranného mandátu Africké komise (complete the protective mandate), a to 

kontrolovat dodržování lidských práv ze strany členských států AU. Přijetí konečného 

návrhu Protokolu k Africké chartě předcházelo několik konferencí expertů a debat 

především ohledně přípustnosti individuálních stížností. Samotná ratifikace probíhala 
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taktéž velmi pomalu, ale nakonec nejspíše díky atmosféře související s transformací 

OAJ na AU vstoupil protokol v platnost.
145

 Reálně soud začal fungovat v roce 2006. 

Jednací řád (Rules of Procedure of the Court) byl přijat v roce 2008, přičemž byl v roce 

2010 novelizován.
146

 

 Soud se skládá z 11 soudců volených Shromážděním AU na dobu 6 let. Znovu 

zvoleni mohou být pouze jednou (čl. 15 Protokolu k Africké chartě). Soudce musí být 

občan členského státu OAJ, resp. AU, a měl by reprezentovat vždy jednu z hlavních 

oblastí Afriky a její právní tradice, musí být právníkem s potřebnou kvalifikací a praxí. 

Při volbě není opomenuto ani přiměřené zastoupení mužů a žen (čl. 14 Protokolu 

k Africké chartě). Nestrannost a nezávislost soudců je zesílena institutem neslučitelnosti 

funkcí a vyloučením soudce z projednávané věci týkající se státu jeho příslušnosti 

(články 17, 18 a 22 Protokolu k Africké chartě). Africký soud se schází k řádným 

i mimořádným schůzím.  

 Jurisdikce Afrického soudu je vymezena vcelku do široka. Dle čl. 3 Protokolu 

k Africké chartě mezi pravomoci soudu patří veškeré spory týkající se interpretace 

a provádění Africké charty, Protokolu k Africké chartě a jakýchkoliv jiných instrumentů 

ratifikovaných dotčenými státy. Takto je dána ochrana širšího spektra lidských práv, než 

jen práv v Africké chartě, což může vést ke konkurující si jurisdikci a odlišné 

interpretace jak na regionální tak univerzální úrovni, a k fenoménu tzv. forum shopping 

(volba příznivějšího orgánu). Tento problém je však zčásti řešen přístupem k Africkému 

soudu a jeho podmínkami. Mezi pravomoci Afrického soudu patří tedy pravomoc 

poradní (čl. 4 Protokolu k Africké chartě), kdy může tento vydávat posudky tzv. 

advisory opinion ohledně právních otázek v oblasti Africké charty a jiných smluvních 

instrumentů týkajících se lidských práv, pokud se jejich předmět netýká záležitosti 

přezkoumávané Africkou komisí. Posudky se vyhotovují na žádost členského státu 

OAJ, resp. AU, kteréhokoli z jejích orgánu či africké organizace uznané OAJ, resp. AU.  

 Významnější pravomocí je posuzování stížností. Ve sporných věcech má právo 

předložit případy Africkému soudu (čl. 5 odst. 1 Protokolu k Africké chartě) Africká 

komise, smluvní strana, která podala stížnost Africké komisi, smluvní strana dotčená, 
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smluvní strana, jejíž občan je obětí porušení lidských práv nebo africké mezivládní 

organizace. Soud může na žádost povolit intervenci i zainteresovanému státu, dokonce 

i nevládní organizaci mající statut pozorovatele před Africkou komisí.  

 Zajímavá je problematika individuálních stížností. Jelikož jednotlivci nemají 

automatický přímý přístup k soudu, jejich jediná možnost je přednést svou stížnost 

prostřednictvím Africké komise, africké mezivládní organizace či domovského státu 

majícího k Africkému soudu přímý přístup. Dalším způsobem je využít čl. 34 odst. 6 

Protokolu k Africké chartě, který umožňuje jednotlivci, aby přímo zahájil řízení 

u Afrického soudu, ale jen proti státu, který tuto pravomoc uznal speciálním 

prohlášením. Takto učinilo však jen pár států (Burkina Faso, Ghana, Mali, Malawi, 

Rwanda, Tanzanie a Republika Pobřeží slonoviny).
147

 

 Před zahájením řízení Africký soud nejdřív zkoumá podmínky přípustnosti, 

ovšem i s přihlédnutím ke kritériím platné pro stížnost u Africké komise. Pokud je 

případ přípustný, soud by se měl nejdříve pokusit o smír. Vlastní řízení, nestanoví-li 

Jednací řád jinak, je veřejné. Při jednání může soud provádět i své vlastní zjišťování, 

rozsudek musí vydat ve lhůtě 90 dnů od ukončení projednávání. Rozsudek je závazný 

a konečný. Odvolání sice není přípustné, ale Africký soud, v rámci své pravomoci 

interpretovat své vlastní rozhodnutí (čl. 28 Protokolu k Africké chartě), může přistoupit 

k revizi ve světle nových důkazů. Pokud Africký soud rozhodne, že k porušení práva 

došlo, nařídí vhodnou nápravu včetně spravedlivé kompenzace či reparace. 

Ve výjimečných případech může soud přijmout nezbytná předběžná opatření (čl. 27 

Protokolu k Africké chartě).  

 Smluvní strany Protokolu k Africké chartě se zavázaly výkon rozsudků 

ve stanovené lhůtě zajistit (čl. 30). Pro zvýšení efektivity afrického systému ochrany 

lidských práv se rozsudek soudu předkládá mimo dotčených stran i členským státům 

OAJ, resp. AU a Africké komisi. Na výkon rozhodnutí dohlíží Shromáždění AU a Rada 

AU. Při nedodržení závazku může AU přistoupit k uvalení sankcí dle čl. 23 odst. 2 

Zakládajícího aktu AU. Ačkoliv je implementace rozsudků zajišťována samostatným 

orgánem odlišným od toho, kdo je vydává, jedná se o politický orgán, což mi svědčí 

spíše pro politické tlaky než pro výkon soudní povinnosti.  
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 Od zahájení činnosti soudního orgánu si mnozí slibovali posílení ochrany 

v oblasti lidských práv. Ostře sledovaný první případ, Yogogombaye v. Senegal 

(Application No. 001/2008), však skončil stručným konstatováním, že stížnost je 

nepřípustná. Ačkoliv první rozsudek tak nenaplnil očekávání veřejnosti a mnohé utvrdil 

v tom, že instituce opravdu bránící lidská práva v Africe jen tak nevznikne, samotný 

zrod Afrického soudu znamenal bezesporu velký posun v této oblasti. Zásadním 

problémem pro většinu stále zůstával přístup jednotlivce k soudu. Je to tak spíš 

výsledek přirozené neochoty států podpořit institucionální ochranu lidských práv nejen 

slovy, ale i skutky.
148

 Pro úplnou představu mohu dodat, že z dostupných statistik 

vyplývá, že od roku 2008 do současné doby obdržel Africký soud 35 žádostí, z toho 

pouze 4 podané Africkou komisí, rozhodnuto bylo o 26 případech, z nich pouze 

v jednom o meritu věci.
149

 

 Ačkoliv reálně fungující soud v rámci regionu je pouze jeden, jen velmi stručně 

zmíním i možný vývoj do budoucna ve smyslu judicializace. Transformací OAJ na AU 

se vytvořil i Soudní dvůr Africké unie (Court of Justice of the African Union), a to 

Prokolem o Soudním dvoru AU (Protocol of the Court of Justice of the African Union, 

přijat dne 11. 7. 2003, Maputo), který vstoupil v platnost v roce 2009. Do současně 

doby má 16 ratifikací. Každý soud měl mít na starosti jiné otázky – Africký soud lidská 

práva, Soudní dvůr AU především spory mezi státy. Vzhledem k možným problémům 

v souvislosti s proliferací Afrického soudu a následným možným rozporům 

v interpretaci právních norem, zřejmě i z důvodů finančních a personálních, byla 

započata integrace obou soudů. Schválením návrhu o sloučení obou soudů, Protokolem 

o sloučení Afrického soudu pro práva člověka a národů a Soudního dvora Africké Unie 

(Protocol on the Statute of the African Court of Justice and Human Rights, přijat 

dne 1. 7. 2008, Egypt), došlo k zastavení příprav ustavení Afrického soudu. Pod tlakem 

zejména nevládních organizací, které na lidsko-právní soud velmi dlouho čekaly, však 

nakonec AU ustoupila a soud začal pracovat.
150

 Z důvodu předpokládaného sloučení tak 

nedošlo ke vzniku Soudního dvora AU. Současně bylo rozhodnuto, že nový, sjednocený 

soud (merged court) převezme okamžikem jmenování svých soudců (nově 16) agendu 

                                                           
148

 HANZLÍČKOVÁ, Lucie. op. cit. 
149

 Viz http://www.african-court.org/en/index.php/2012-03-04-06-06-00/cases-status1 nebo 

http://caselaw.ihrda.org/afchpr/, [cit. 2015-02-11]. 
150

 HANZLÍČKOVÁ, Lucie. op. cit. 



76 
 

stávajícího Afrického soudu. Tento spolu se Statutem nového soudu vstoupí v platnost 

dle čl. 11 Protokolu o sloučení 30 dní po uložení ratifikačních listin ze strany 15 

členských států. Do současné doby má však tento protokol pouhých 5 ratifikací (Lybie, 

Mali, Burkina Faso, Benin a Kongo). Na vznik Sjednoceného afrického soudu je třeba 

si ještě počkat. Jen pro zajímavost lze zmínit, že v roce 2012 byl přijat the Draft 

Protocol on Amendments to Protocol on the Statute of the African Court of Justice and 

Human Rights, který by měl rozšířit jurisdikci sjednoceného soudu o mezinárodní 

zločiny.
151

 

8.3 Africká charta o právech a blahu dítěte 

 Africká charta o právech a blahu dítěte (African Charter on the Rights and 

Welfare of the Child, přijata dne 11. 7. 1990, Addis Abeba) vstoupila v platnost 

dne 29. 11. 1999. Dodnes ji ratifikovalo 47 států AU. To považuji za širokou členskou 

základnu. 

 Africká charta o právech a blahu dítěte vznikla jako regionální nástroj v boji 

proti protiprávnímu zacházení s dětmi a s cílem posílit jejich ochranu. Můžeme zde 

pozorovat jistou analogii s univerzální Úmluvou o právech dítěte (1989). Úmluva mimo 

jiné definuje dítě jako osobu mladší 18 let, ve svém čl. 4 stanovuje hlavní zásadu – 

ochrana nejlepších zájmů dítěte a především reaguje na africká specifika, zejména 

na problematiku migrace, uprchlictví, ozbrojených konfliktů atd. v souvislosti 

s postavením dítěte. 

8.3.1 Africký expertní výbor pro práva a blaho dítěte 

 Ke kontrole dodržování zakotvených práv zřídil dokument Africký expertní 

výbor pro práva a blaho dítěte (African Committee of Experts on the Rights and 

Welfare of the Child). Jedenáctičlenný orgán (čl. 32-46 Africké charty o právěch 

a blahu dítěte) je volen Výkonnou radou AU na dobu pěti let bez možnosti 

znovuzvolení. Experti se schází dvakrát ročně. Výbor je pak povinen každé dva roky 

podat zprávu o své činnosti Shromáždění AU, které rozhoduje o jejím zveřejnění. 

  Pravomocí tohoto výboru jsou vcelku široké. Jedná se samozřejmě o interpretaci 

Africké charty o právech a blahu dítěte a vyhodnocování pravidelných zpráv členských 

států, které předkládají každé 3 roky. Vzhledem k nespolupráci některých států 
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a absenci follow-up procedury v tomto ohledu se jeví institut podávání stížností jako 

velmi neúčinný.
152

 

 Zajímavější je pak institut stížností (communications) vyjádřen čl. 44 Africké 

charty o právech a blahu dítěte na potencionální porušení práv v ní zakotvených. 

Pro stanovení bližších pravidel byla vytvořena směrnice Guidelines for the 

Consideration of Communications provided for in Article 44 of the African Charter 

on the Rights and Welfare of the Child (AC-ERWC/8/4).
153

 Aktivní legitimace svědčí 

jak jednotlivci, skupině osob, nevládním organizacím, tak státům. Dokonce je stanovena 

pravomoc přijmout stížnost i od neratifikujícího státu, a to za účelem nejlepší ochrany 

dítěte. Současně jsou ve směrnici upraveny podmínky přijatelnosti, jedná se zejména 

o vyčerpání dostupných prostředků, uplatnění stížnosti v rozumné časové lhůtě 

a skutečnost, že věc není řešena jiným orgánem. Jako specifikum tohoto institutu 

hodnotím účast dítěte, které z pozice oběti, může k projednávané věci vyjádřit svůj 

názor. Stížnosti jsou projednávány v rámci jednotlivých zasedání Afrického expertního 

výboru pro práva a blaho dítěte, může být dokonce ustanovena pracovní skupina. Není 

však stanoven způsob náhrady v případě konstatování porušení práva, které je ve formě 

pouhého rozhodnutí doporučující povahy. Jako orgán dohledu ustanovuje výbor 

jednoho svého člena, který je odpovědný za plnění rozhodnutí. Znění rozhodnutí se 

předkládá Shromáždění AU, které zprávu publikuje. 

 Ačkoliv se zdá být procedura stížností nastavena obecně a velmi teoreticky 

dobrým směrem, do současné doby byly podány pouze dvě takovéto stížnosti. Centre 

for Human Rights, University of Pretoria v. Uganda (Communication No. 001/2005), 

doposud nerozhodnuta, a Nubian Children in Kenya v. Kenya (Communication 

No 002/2009), případ rozhodnut až v roce 2011. Právě velká časová prodleva je 

považována v této souvislosti za velký problém a negativní aspekt fungování systému 

stížností, který může spíše odradit od využitelnosti tohoto institutu.
154

 

  Výbor dále provádí šetření ohledně dodržování ustanovení Africké charty 

o právech a blahu dítěte.
155

 Působnost se vztahuje pouze na smluvní státy, výsledkem je 
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zpráva (mission report) obsahující doporučení směrem k příslušnému státu. Zpráva se 

opět předkládá Shromáždění AU, které ji může zveřejnit. Dohled nad stanovenými 

doporučeními vykonává výbor sám. Hlavním problémem se v této souvislosti zdá být 

financování těchto misí.
156

 

 Shrnu-li výše uvedené, mám za to, že jistý potenciál být kvalitní smluvní 

úpravou tato smlouva má. Je zde široká členská základna, úmluva vytváří svůj vlastní 

kontrolní mechanismus, jenž má vcelku široké pravomoci, ať se jedná o podávání zpráv, 

místní šetření, ale i proceduru stížností. Slabou stránkou pak je povaha závěrů 

kontrolního mechanismu, jenž se podobá spíše kvazijudicálnímu institutu, kdy právní 

závaznost těchto absentuje. Jedná se pouze o doporučení, které při neexistenci 

kvalitního orgánu dohledu vesměs plněny nejsou.  

8.4 Protokol k Africké chartě práv člověka a národů o právech žen v Africe 

 Dalším smluvním instrumentem je Protokol k Africké chartě práv člověka 

a národů o právech žen v Africe (Protocol to the African Charter on Human and 

People´s Rights on the Women in Africa, přijatý dne 11. 7. 2003, Maputo, dále také 

Protokol o právech žen v Africe). Protokol o právech žen v Africe vstoupil v platnost 

dne 25. 11. 2005, dodnes jej ratifikovalo 36 členských států AU. Jen pro zajímavost 

mohu zmínit, že Egypt tento dokument ani nepodepsal. Ale i tak hodnotím tento 

protokol jako smluvní instrument se značnou podporou téměř celého regionu. 

 Protokol o právech žen v Africe není jen pouhou regionální odezvou na podobné 

úmluvy jak na univerzální, tak na regionální úrovni. Po přečtení textu vnímám 

skutečnost, že reaguje na palčivé a specifické problémy afrických žen a má tím tak 

kompenzovat absenci ochrany práv žen v Africké chartě.
157

 Obsahuje bohatý katalog 

práv s cílem odstranit všechny formy diskriminace žen a jako vůbec první mezinárodní 

instrument zavádí výslovně reproduktivní práva žen (práva související se sexualitou, 

početím a mateřstvím ženy), mj. právo kontrolovat vlastní plodnost, volit počet dětí, 

právo chránit se před sexuálně přenosnými chorobami atd. Nezanedbatelnou se stala 

povinnost smluvních států zajistit efektivní soudní ochranu práv žen. 

                                                           
156

 SSENYONJO, Manisuli. op. cit. s. 262. 

 
157

 MALÍŘ, Jan. Regionální systém ochrany lidských práv v Africe (1. část). In: Právní rozhledy: časopis 

pro všechna právní odvětví. Svazek 12. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 605-610. ISSN 1210-6410, s. 609-

610. 



79 
 

 Protokol o právech žen v Africe však nevytváří samostatný kontrolní 

mechanismus, nýbrž je zde tento vázán na Africkou chartu a rozšiřuje tak její působnost 

i na oblast ochrany práv žen. A to předkládáním zpráv o plnění do rukou Africké 

komise a pravomocí Afrického soudu rozhodovat o výkladu jednotlivých ustanovení 

tohoto smluvního instrumentu (čl. 26 a čl. 27 Protokolu o právech žen v Africe).   

 Ačkoliv má tato smlouva širokou členskou základnu, nevytváří svůj vlastní 

kontrolní mechanismus. Ten je vázán na úpravu vyjádřenou Africkou chartou, a to 

ve formě podávání zpráv a výkladu ustanovení. Proto nepovažuji Protokol o právech 

žen v Africe za dostatečně efektivní smluvní úpravu ochrany lidských práv. 

8.5 Další smluvní instrumenty 

 Pro úplnost zmíním další smluvní instrumenty upravené v rámci afrického 

regionu, kterými jsou sektorové smlouvy lidských práv se dotýkající. Nejedná se tedy 

o čistě lidsko-právní instrumenty, proto se jimi nebudu dále zabývat.  Jde zejména 

o Úmluvu OAJ upravující specifické aspekty problémů uprchlictví v Africe (OAU 

Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa, 1969), 

Cultural Charter for Africa (1976), jenž byla nahrazena v roce 2006 Charter for African 

Cultural Renaissance, dále Convention for the Elimination of Mercenarism in Africa 

(1977), African Charter on Democracy, Elections and Governance (2007), African 

Union Convention on Preventing and Combating Corruption (2003), African Youth 

Charter (2006) a African Union Convention for the Protection and Assistance of 

Internally Displaced Persons in Africa (2012). Současně není v práci zmíněna 

problematika smluvních lidsko-právních dokumentů pod hlavičkou sub-regionálních 

organizací. 

8.6 Zhodnocení  

 Základním mezinárodní smlouvou o lidských právech působící na africkém 

regionu je zcela bezpochyby Africká charta. Smluvními stranami je bez jednoho 

členského státu AU celý region. Velký přínos Africké charty je možné zaznamenat 

i na úrovni hmotného práva. Pokud jde o existenci kontrolního mechanismu, zakotvuje 

Africká charta jako mechanismus kontroly dodržování zakotvených práv Africkou 

komisi. Jedná se o nezávislý kvazisoudní orgán se širokou škálou pravomocí, které 

dokonce umožňují přístup jednotlivce k projednání stížností na porušení svého práva. 

Vzhledem k nízké praktické využitelnosti pak mohu dovodit, že je tento institut 
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běžnému jednotlivci vzdálený a spíše nedostupný. Co se týká povahy rozhodnutí 

Africké komise, jsou tato považována z právního hlediska za doporučení, tedy 

za formálně právně nezávazná. Jejich relevance pak závisí od autority Africké komise 

a jejich členů jako takových. Způsob dohledu nad implementací je sice nastaven, o jeho 

efektivitě nejsem přesvědčena. Nízká implementace rozhodnutí Africké komise 

a neochota odkazovat tato rozhodnutí Africkému soudu důvěryhodnosti v tuto instituci 

nepřispívá. Další slabinou je míra transparentnosti v rámci činnosti Africké komise, 

konkrétně pak při řešení jednotlivých sporů, a to především s ohledem na důvěrnost 

řízení o stížnostech. Velký nedostatek vidím v samotné právní povaze výstupů tohoto 

kontrolního mechanismu. Spolu se značnou nespoluprací ze strany států a politickým 

dohledem nad jejich výkonem rozhodně nemůže takto nastavené přispívat ke zcela 

účinnému uplatňování ochrany lidských práv. 

 Protokolem k Africké chartě byl vytvořen Africký soud, a to zejména z důvodu 

nedostatečně silného kontrolního mechanismu postrádajícího určité, zásadní pravomoci. 

Samotný Protokol k Africké chartě uvádí, že Africký soud doplňuje ochranný mandát 

Africké komise, není tak revizí Africké charty. Ratifikován byl pouze polovinou 

členských států AU. Pokud jde o pravomoci Afrického soudu, disponuje jednak 

interpretační, jednak rozhodovací. Co se týká přístupu jednotlivce, je zde zvoleno 

zajímavé řešení jak přímým (které je však omezeno na prohlášení státu, přičemž dodnes 

jej učinilo pouhých 7 států), tak nepřímým způsobem přes stát či Africkou komisi. 

Pokud jde o nápravná opatření, mohu hodnotit jako pozitivní relativně širokou možnost 

reparací v případě konstatování porušení práva. Africký soud jako kontrolní 

mechanismus soudního typu může vydávat formálně právně závazná rozhodnutí.  

Dohled nad výkonem těchto rozsudků je svěřen Výkonné radě AU, tedy politickému 

orgánu. Ačkoliv v takto nastaveném dohledu může být spatřována výhoda vzhledem 

k tomu, že se státy chtějí samy před sebou prezentovat v dobrém světle, já jsem 

v podmínkách afrického kontextu spíše odlišného názoru. Právě jako nevýhodu vidím 

možnost prosazování politických zájmů. Dalším negativem je i slabá rozhodovací 

praxe.  

 Samotnou úpravu ochrany lidských práv prostřednictvím Africké charty 

a Protokolu k Africké chartě hodnotím optimisticky spíše pozitivně. Zcela jednoznačně 

vidím, s ohledem na rozvoj, dynamiku a dané možnosti a instituty výše upravené, 
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potenciál být účinným systémem ochrany lidských práv. Nastavený mechanismus musí 

být však reálně jednotlivými státy podporován. 

 Africká charta a Protokol k Africké chartě není jediným smluvním instrumentem 

zakotveným za účelem ochrany lidských práv v rámci afrického regionu. Africká charta 

o právech a blahu dítěte je ratifikována většinou členských států AU, vytváří dokonce 

svůj vlastní kontrolní mechanismus, Africký expertní výbor pro práva a blaho dítěte. 

Jedná se o kvazisoudní orgán se vcelku široce definovanými pravomocemi, přičemž 

nejdůležitější z nich je projednávání stížností. Absentuje zde však právní závaznost 

výsledných závěrů, stejně jako samostatný orgán dohledu nad výkonem těchto. Dalším 

negativním aspektem je rovněž téměř nijaká využitelnost institutu stížností.  

 Existenci této specifické smluvní úpravy kvituji, ačkoliv musím kriticky uznat, 

že se jedná v realitě o prakticky slabý mechanismus, který zcela jistě má co zlepšovat, 

a to zejména v oblasti vymahatelnosti. Je překvapivé, že doposud byly podány pouze 

dvě stížnosti na porušení definovaných práv.  

 Dalším relevantním instrumentem je Protokol o právech žen v Africe, který 

ratifikovala nadpoloviční většina členských států. Kontrolní mechanismus je zde vázán 

na úpravu Africké charty, a to vzhledem k institutu podávání zpráv a výkladu 

ustanovení. Jediným pozitivem je pak dle mého názoru skutečnost, že Protokol 

o právech žen v Africe rozšířil působnost úpravy Africké charty o tato specifická práva, 

která by jistě zasluhovala větší pozornost.  

 Závěrem mohu konstatovat, že regionální systém ochrany lidských práv v rámci 

afrického kontinentu má potenciál být účinným systémem, ale aby byl jako takový 

hodnocen, čeká jej ještě dlouhá cesta.  

9 Efektivita smluvní ochrany lidských práv v rámci asijského 

regionu 

Specifickým regionem z pohledu lidskoprávní problematiky je region asijský. 

Hovoříme zde nikoliv o regionálních mezinárodních organizacích, které by vytvářely 

jednotnou smluvní úpravu ochrany lidských práv a jí odpovídají kontrolní mechanismus 

pro celou geografickou oblast, nýbrž o organizacích sub-regionálních. A to především 

z důvodu vysoké rozmanitosti ekonomické, hodnotové či náboženské, vzhledem k níž je 

nalezení „regionální“ shody velmi obtížné. Mezi nejvýznamnější organizace v tomto 
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regionu patří Liga arabských států (League of Arab States), Organizace islámské 

konference (Organisation of the Islamic Conference),  Sdružení národů jihovýchodní 

Asie (Association of South-East Asian Nations,) Společenství nezávislých států 

(Commonwealth of Independent States).  

Vzhledem k absenci regionální právně závazné smluvní úpravy ochrany 

lidských práv zřizující kontrolní mechanismus se v předložené práci asijským regionem 

zabývat dále nebudu.
158

 

10 Závěr 

 Mezinárodní smlouvy o lidských právech obsahují a právně zakotvují lidská 

práva náležející jednotlivci, který se jich potřebuje dovolat. Míra poskytované ochrany 

se odvíjí od procesních záruk a postupů, které slouží jednotlivcům k uplatňování jejich 

práv. To považuji za zásadní předpoklad efektivní a účinné smluvní úpravy lidských 

práv na mezinárodní úrovni. Platí totiž, že „efektivita mezinárodní úpravy ochrany 

lidských práv závisí především na kvalitě kontrolního mechanismu.“
159

 

 Cílem předložené práce tak bylo podat ucelený přehled mezinárodních smluv 

o lidských právech, představit činnost jejich kontrolních mechanismů a mezinárodní 

smluvní systém ochrany lidských práv kriticky zhodnotit. Za tímto účelem jsem 

si stanovila základní kritéria, na které jsem se pokusila v rámci jednotlivých smluvních 

systémů ochrany lidských práv zaměřit a indikovat tím jejich slabé a silné stránky. 

Analýze jsem podrobila systém smluvních výborů OSN jako reprezentanta 

univerzálního standardu. Následně pak systém evropský, v rámci Rady Evropy, systém 

americký, v rámci OAS, a systém africký, v rámci AU, jako reprezentanty standardu 

regionálního. Asijský region vzhledem k absenci úpravy vůči celé geografické oblasti 

zůstal stranou mé kritiky. 

 V průběhu své práce jsem se snažila stanovit dílčí závěry pro jednotlivé aspekty, 

které jsem si vymezila v úvodu, proto nyní pouze obecně shrnu výsledky mého 

zkoumání.  

                                                           
158

 Více např. HANKO, Jitka. Jak vnímá lidská práva islám? In GERLOCH, Aleš; ŠTURMA, Pavel a kol. 
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 Dokázala jsem zhodnotit efektivitu vybraných mezinárodních smluv o lidských 

právech? Nevím. Jsem přesvědčena, že téma by zasluhovalo hlubší analýzu, která by 

dalece přesahovala rozsah předložené práce. Rámcově jsem však snad problematiku 

efektivnosti mezinárodních smluv o lidských právech představila. 

 Z toho, co jsem charakteristikou jednotlivých mezinárodních lidsko-právních 

instrumentů, jak na univerzální, tak na regionální úrovni, vyzkoumala, se mohu nyní 

pokusit alespoň stručně a v obecné rovině definovat, jak by měla efektivní mezinárodní 

smlouva o lidských právech vypadat, tedy vzhledem k procesnímu zabezpečení 

obsažených lidských práv. Přitom mám na paměti, že mezinárodní smlouvy jako takové 

jsou spíše rigidní právní instrument, který lze měnit jen velmi pozvolna, proto je potřeba 

je „nastavit“ již v prvopočátku kvalitně. 

 Základními kritérii, která jsem si v předcházející části práce zvolila, jsou:  

- široká podpora států 

- existence kontrolního mechanismu 

- soudní orgán umožňující přímý přístup jednotlivce 

- právně závazný výstup autoritativně rozhodující  

- orgán dohledu zaručující vymahatelnost práva. 

Ideální mezinárodní smlouvou o lidských právech by pak byla smlouva, kterou 

by dobrovolně ratifikovalo celé mezinárodní společenství, tedy alespoň všech 193 

členských států OSN. Smlouva samotná, nikoliv opční protokol, jejichž existence 

se příliš neosvědčila, by dále vytvořila vlastní kontrolní mechanismus soudního typu 

s obligatorní procedurou přímých individuálních stížností, tedy mezinárodní soud 

zabývající se lidskými právy. Ten by autoritativně rozhodoval o stížnostech jednotlivců 

na porušování lidských práv (vymezení předmětu ochrany nechám stranou, ideální 

by byly všechny smluvní instrumenty uzavřené na ochranu lidských práv 

na mezinárodní úrovni, jak obecného, tak specifického charakteru), tedy vydával 

rozsudky právně závazné pro strany sporu. Při rozhodování by soud, složený 

z nezávislých právních expertů pracujících na plný úvazek, navíc mohl zjišťovat 

prostřednictvím návštěv v místě nebo informací od nevládních organizací aktuální stav 

v konkrétním státě. Na výkon každého jednotlivého rozsudku by dohlížel nikoliv sám 

soud, ale samostatný apolitický a nezávislý orgán, který by přivedl pomocí dialogu 

a případných sankčních prostředků (o jejichž charakteru nemám prozatím jasnou 
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představu) povinný stát k odpovědnosti. Tím by se dostal abstraktní text smlouvy přímo 

k jednotlivci.  

Jen pro ilustraci na tomto místě zmíním, že myšlenkou vytvoření soudní 

kontrolní instituce na univerzální úrovni, tedy vznikem Světového soudu pro lidská 

práva,
160

 se zabýval zejména profesor Nowak
161

 a kol., který za předpoklad reálných 

lidských práv považuje existenci účinného opravného prostředku. Možnost vytvoření 

Světového soudu pro lidská práva na základě mezinárodní smlouvy odvozuje rovněž 

od vzniku Mezinárodního trestního soudu, zakládající smluvní instrument by tedy 

neměl obsahovat hmotně-právní ustanovení, nýbrž pouze procesní prostředek. Centrem 

pozornosti má být jednotlivec, kdy právě rozsudek, právně závazné rozhodnutí, posiluje 

ochranu jeho práv. Účelem existence univerzálního soudu pro lidská práva by byla 

snaha zesílit a zkvalitnit vnitrostátní úpravu a aplikaci lidských standardů. Profesor 

Nowak je přesvědčen o ochotě států takovouto mezinárodní smlouvu ratifikovat 

a jurisdikci soudní instance se v rámci celosvětového měřítka podřídit. Státy by tím tak 

demonstrovaly svůj pozitivní přístup k ochraně lidských práv. Dalším pozitivem by byla 

i jednotná interpretace lidských práv. V této souvislosti tedy vypracoval konkrétní znění 

a návrh Statutu Světového soudu pro lidská práva absentující např. ustanovení 

upravující lhůtu k podání stížnosti jednotlivce, ale naopak umožňující soudní instanci 

činit vyšetřovací mise v místě. 

Reálné? Nikoliv. Přímý přístup jednotlivců na univerzální úrovni by mohl vést, 

stejně jako v případě ESLP, k nezvladatelnému zahlcení soudu. Variantou by bylo 

řešení jakéhosi filtru, viz inter-americký systém. Kritéria přijatelnosti stížností by měla 

rozhodně obsahovat lhůtu k jejich podání, stejně jako překážku věci rozhodnuté. Ochota 

států podřídit se jurisdikci autoritativního orgánu na tak široké multilaterální úrovni 

je nepravděpodobná. Pokud jde o charakter orgánu dohledu, jsou názory, že právě 

politické tlaky mohou vést k účinnému donucení. S tím nesouhlasím úplně. Možná 

si to dovedu představit vůči zemím demokratickým, které by na jistý diplomatický tlak 

mohly reagovat. Naopak ve státech teprve se demokratickým směrem rozvíjející mi 

připadá pravděpodobnější, že by se politický vliv vyvíjel opačně. Myslím si, že zajistit 

efektivní mezinárodní smluvní úpravu o lidských právech na univerzální úrovni není 
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reálné. Svědčí o tom i aktuální nastavený systém „fungující“ v rámci OSN, který 

se potýká se značnými institucionálními nedostatky. Jedním z důsledků je i to, že nejsou 

procedury využívány a jednotlivci tak zůstávají pouhé nehmatatelné záruky. Činnosti 

OSN směrem ke smluvní ochraně lidských práv bych připsala zásluhy spíše na úrovni 

práva hmotného. 

Pozornost by se proto měla soustředit na samotné regiony, které jsou jednotlivci 

blíže. A opět, smlouva by měla představovat vůli celého regionu. Měla by vytvářet 

vlastní kontrolní mechanismus soudního typu, který by umožňoval obligatorní 

proceduru projednávání individuálních přímých stížností. Soud, totožného složení viz 

výše, by opět navíc prostřednictvím návštěv v místě nebo informací od nevládních 

organizací autoritativně rozhodoval o konkrétním porušení práva. Nad vyhověním 

rozsudku ze strany státu by dohlížel samostatný, nejlépe apolitický, orgán. Ten by ale 

musel být nadán pravomocí účinně vymáhat jednotlivá rozhodnutí. Reálné? Ano. 

V regionech již obdobný systém funguje, především v rámci Evropy, využívá se. Jejich 

základ považuji za vcelku dostačující, ačkoliv je jasné, že i regionální systémy smluvní 

ochrany lidských práv se potýkají s kvalitativními nedostatky, zejména v oblasti nápadu 

stížností (přímý či nepřímý přístup jednotlivce) a účinného donucovacího mechanismu. 

Vymahatelnost práva je i při existenci teoreticky efektivní mezinárodní lidsko-právní 

smlouvy v realitě velmi nedosažitelná. Vždy naráží na ochotu a vůli toho kterého státu, 

na němž ve své podstatě závisí ochrana lidských práv již v prvopočátku.  

Optimisticky věřím, že řešením je vzájemná inspirace jednotlivých regionálních 

smluvních systémů, které by se měly od sebe navzájem „učit“ ze svých chyb, 

„vyměňovat“ si zkušenosti a recipročně se obohacovat. I nadále jsem přesvědčená 

o nutnosti existence soudního kontrolního orgánu. O přímém přístupu jednotlivce již 

ne zcela. Variantou potýkání se zahlcením stížností je dvoustupňový systém nebo 

přísnější kritéria přijatelnosti. Důležité totiž je, aby se soud zabýval a stihl zabývat 

relevantními případy, tam, kde je to potřeba. 

Stranou jsem záměrně vynechala institut mezistátních stížností, který 

je nevyužívaný nebo zneužívaný, a institut podávání zpráv. Ten hodnotím 

po zkušenostech jak na univerzální úrovni, tak na regionální úrovni, velmi neúčinný, 

spíše neúčelný. Smysl by měl v případě, kdy by představoval konstruktivní dialog mezi 

státy a kontrolním orgánem. Tím však v realitě není.  
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11 Seznam zkratek 

Africká komise  Africká komise pro práva člověka a národů 

Africká charta   Africká charta práv člověka a národů 

Africký soud   Africký soud pro práva člověka a národů 

Americká úmluva  Americká úmluva lidských práv 

AU    Africká unie 

CAT    Výbor proti mučení 

CEDAW   Výbor pro odstranění diskriminace žen 

CERD    Výbor pro odstranění rasové diskriminace 

CESCR   Výbor pro hospodářská, sociální a kulturní práva 

CPT    Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či  

    ponižujícímu zacházení nebo trestání 

CRC    Výbor pro práva dítěte 

CRPD    Výbor pro práva osob s postižením 

ECOSOC   Hospodářská a sociální rada 

ESLP    Evropský soud pro lidská práva 

EÚLP    Evropská úmluva o lidských právech 

HRC    Výbor pro lidská práva 

ICAT (OP-ICAT)  Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či  

    ponižujícímu zacházení nebo trestání (Opční protokol) 

ICCPR (OP-ICCPR)  Mezinárodní pakt o občanských a politických právech 

ICEDAW   Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen 

ICERD   Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové  

    diskriminace 

ICESCR (OP-ICESCR) Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a   

    kulturních právech 

ICRC (OP-CRC-IC)  Úmluva o právech dítěte 

ICRPD (OP-ICRPD)  Úmluva o právech osob se zdravotním postižením 

Inter-americká komise Inter-americká komise pro lidská práva 

Inter-americký soud  Inter-americký soud pro lidská práva 

OAJ    Organizace africké jednoty 

OAS    Organizace amerických států 

OSN    Organizace spojených národů 

SPT    Podvýbor pro prevenci mučení a jiného krutého,   

    nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání Výboru 

    proti mučení 
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12 Seznam použité literatury a pramenů 

Prameny 

Africká charta o právech a blahu dítěte 

Africká charta práv člověka a národů (včetně protokolů) 

Americká deklarace lidských práv 

Americká úmluva lidských práv (včetně protokolů) 

Evropská charta regionálních a menšinových jazyků  

Evropská sociální charta (revidovaná, včetně protokolu) 

Evropská úmluva o lidských právech (včetně protokolů) 

Evropská úmluva o státním občanství 

Evropská úmluva o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení či 

trestání 

Charta Organizace africké jednoty 

Charta Organizace amerických států (včetně protokolu) 

Charta OSN 

Inter-americká úmluva o násilném mizení osob 

Inter-americká úmluva o odstranění všech forem diskriminace zdravotně postižených 

osob 

Inter-americká úmluva o předcházení a trestání mučení 

Inter-americká úmluva o předcházení, trestání a eliminaci násilí vůči ženám 

Jednací řád Africké komise pro práva člověka a národů 

Jednací řád Evropského soudu pro lidská práva 

Jednací řád Výboru pro lidská práva 

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (včetně protokolu) 

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (včetně protokolů) 

Mezinárodní úmluva na ochranu všech osob před nuceným zmizením 

Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace 

Mezinárodní úmluva o ochraně práv všech migrujících pracovníků a členů jejich rodin 

Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin 

Rezoluce ECOSOC 1985/17 

Rezoluce OSN A/68/L.37, A/RES/68/268 

Statut Inter-americké komise pro lidská práva 
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Statut Inter-amerického soudu pro lidská práva (včetně jednacího řádu) 

Statut Rady Evropy 

Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen 

Úmluva o právech dítěte (včetně protokolů) 

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením (včetně protokolu) 

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

trestání (včetně protokolu) 

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí 

Vídeňská úmluva o smluvním právu 

Všeobecná deklarace lidských práv 

Zakládající akt Africké unie 

 

Literatura 

ABASS, Ademola. International law: text, cases, and materials. New York: Oxford 

University Press, 2012, 737 s. ISBN 0199578702. 

ANTKOWIAK, Tom. Remedial Approaches to Human Rights Violations: The Inter-

American Court of Human Rights and Beyond, 46 COLUM. J. TRANSNAT'L. L. 351 

(2008). 

BATES, Ed. The evolution of the European Convention on Human Rights: from its 

inception to the creation of a permanent court of human rights. New York: Oxford 

University Press, 2010, 571 p. ISBN 0199207992. 

BUDILOVÁ, D. Využívání mezistátních stížností v rámci jednotlivých kontrolních 

mechanismů smluvních lidsko-právních systémů. In: Mezinárodní ochrana lidských 

práv: regionální a tematická diferenciace. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

Právnická fakulta, 2011, 176 s. ISBN 9788087146545. 

DE SCHUTTER, Olivier. The European Social Charter. In KRAUSE.., Ed. by 

Catarina.. International protection of human rights: a textbook. 2., revised ed. Turku 

/ Åbo: Åbo Akademi Univ., Inst. for Human Rights, 2012. ISBN 9789521227585. 

DE SCHUTTER, Olivier. International human rights law: cases, materials, 

commentary. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2010, 967 s. ISBN 

9780521748667. 



89 
 

ENGSTROM, Par. Effectiveness of International and Regional Human Rights Regimes, 

In  DENEMARK, Robert Allen. The international studies encyclopedia. Malden, 

MA: Wiley-Blackwell, 2010. ISBN 1405152389. 

From Judgment to Justice: Implementing International and Regional Human Rights 

Decisions, New York: Open society Foundations. 

GERLOCH, Aleš, ŠTURMA, Pavel. Ochrana základních práv a svobod v proměnách 

práva na počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu. Praha: 

Auditorium, 2011, 536 s. ISBN 9788087284230. 

GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6. aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 

Aleš Čeněk, 2013, 310 s. ISBN 9788073804541. 

HANKO, Jitka. Jak vnímá lidská práva islám? In GERLOCH, Aleš; ŠTURMA, Pavel 

a kol. Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století 

v českém, evropském a mezinárodním kontextu. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2011, 

s. 413- 424. ISBN 9788087284230. 

HANZLÍČKOVÁ, Lucie. Africký soud pro práva člověka a národů. Mezinárodní 

politika [online]. Ústav mezinárodních vztahů, 2012, č. 7. 

Harris, O'Boyle & Warbrick: law of the European Convention on Human Rights. Third 

edition. Oxford: Oxford University Press, 2014, lxv, 1006 pages. ISBN 

9780199606399. 

HONUSKOVÁ, Věra. Ochrana lidských práv v asijském a americkém regionu. 

In ŠTURMA, Pavel (ed.) Mezinárodní ochrana lidských práv: regionální 

a tematická diferenciace. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta a Eva 

Rozkotová - IFEC, 2011, s. 22-29. ISBN 9788087146545. 

HUBÁLKOVÁ, Eva. Evropská úmluva o lidských právech a Česká republika: 

judikatura a řízení před Evropským soudem pro lidská práva. Praha: Linde Praha - 

Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana 

Tuláčka, 2003, 743 s. ISBN 807201417x. 

JACOBS, F. G., WHITE, R., OVEY, C., Jacobs, White and Ovey: the European 

Convention on Human Rights. 5th ed. New York: Oxford University Press, 2010, 

644 p. ISBN 0199543380. 



90 
 

JANIS, Mark W., KAY, Richard S. a BRADLEY, A.. European human rights law: text 

and materials. 3rd ed. Editor J Murdoch. Oxford: Oxford University Press, 2008, 

957 s. ISBN 9780199277469. 

JANKŮ, Linda a kol. Mezinárodní závazky České republiky v oblasti lidských práv. 

Středo Evropské politické studie Central European political studies review [online]. 

2012, roč. 14, č. 2-3. Dostupné z: http://www.cepsr.com/. ISSN 1212-7817. 

KLABBERS, Jan. The concept of treaty in international law. Boston: Kluwer Law 

International, 1996, 307 p. ISBN 9041102442. 

LHOTSKÝ, Jan. Ochrana lidských práv v mezinárodním právu: kontrolní mechanismy 

na regionální a univerzální úrovni a možnost vzniku Světového soudu pro lidská 

práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 321 s. ISBN 9788021060661. 

MALÍŘ, Jan. Interamerický systém ochrany lidských práv : Základní dokumenty, 

instituce a mechanismy (2.část). In:Právní rozhledy: časopis pro všechna právní 

odvětví. Svazek 11. Praha: C. H. Beck, 2003, s. 558-562. ISSN 1210-6410. 

MALÍŘ, Jan. Regionální systém ochrany lidských práv v Africe (1. část). In: Právní 

rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. Svazek 12. Praha: C. H. Beck, 2004, 

s. 605-610. ISSN 1210-6410. 

Mezinárodní ochrana lidských práv: regionální a tematická diferenciace. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2011, 176 s. ISBN 9788087146545. 

MILANOVIC, Marko. Extraterritorial application of human rights treaties: law, 

principles, and policy. New York: Oxford University Press, 2011, 276 p. ISBN 

0199696209. 

NEUMAYER, Eric (2005) Do international human rights treaties improve respect 

for human rights? Journal of Conflict Resolution, 49 (6). pp. 925-953. ISSN 1552-

8766. 

NOWAK, Manfred, On the Creation of World Court of Human Rights (April 6, 2012). 

NTU Law Review7(1):257~291. 

Občanská a lidská práva. Vyd. 1. Editor Václav Pavlíček. Praha: Aleko, 1992, 

127 s. Prameny a nové proudy právní vědy, č. 10. ISBN 808534128x. 

REHMAN, Javaid. International human rights law. 2nd ed. Harlow: Pearson, 2010, 

947 s. Longman. ISBN 9781405811811. 



91 
 

Research handbook on international human rights law. Editor Sarah Joseph, Adam 

McBeth. Cheltenham: Edward Elgar, c2010, 596 s. ISBN 9781847203687. 

SAMUELSON, P. A.; NORDHAUS, W. D. Ekonomie: 18. vydání. Vyd. 1. Praha: NS 

Svoboda, 2007, 775 s. ISBN 9788020505903. 

SHAW, Malcolm. International Law. 7th Edition. Cambridge: Cambridge University 

Press. ISBN 9781107612495. 

SHELTON, Dinah. The Boundaries of Human Rights Jurisdiction in Europe, 

13 DukeJournal of Comparative & International Law 95-154 (2003). 

SHELTON, Dinah. The Inter-American Human Rights System. In Guide 

to International Human Rights Practice, edited by Hurst Hannum. 4th ed. Ardsley, 

NY: Transnational Press, 2004, s. 127-141 ISBN 15571053204. 

SHELTON, Dinah. The Oxford handbook of international human rights law. First 

edition. Oxford: Oxford University Press, 2013, 1018 pages. ISBN 0199640130. 

SCHEU, Harald Christian. Úvod do mezinárodního práva veřejného. Vyd. 1. Praha: 

Auditorium, 2010, 142 s. Instituce. ISBN 9788087284056. 

SSENYONJO, Manisuli. The African regional human rights system: 30 years after the 

African Charter on Human and Peoples' Rights. Boston: Martinus Nijhoff 

publishers, 2012, 583 p. ISBN 9789004218147. 

Strengthening the United Nations Human Rights Treaty Body System. Zpráva Vysoké 

komisařky OSN pro lidská práva A/66/860. 

SUDRE, Frédéric. Mezinárodní a evropské právo lidských práv. Vyd. 1. Překlad Jiří 

Malenovský. Brno: Masarykova univerzita, 1997, 364 s. Edice učebnic Právnické 

fakulty Masarykovy univerzity v Brně, č. 160. ISBN 8021014857. 

ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských 

práv. 3. dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, 170 s. Beckova skripta. ISBN 

9788074003189. 

ŠTURMA, Pavel. Příspěvek Evropské úmluvy o lidských právech k rozvoji 

mezinárodního práva. Jurisprudence č. 7-8/2012, s. 47-55. ISSN: 1802-3843. 

ŠTURMA, Pavel. Úvod: Teorie a politika lidských práv. In ŠTURMA, Pavel. Pojem 

a teorie lidských práv. Beroun, s. 7-29. ISBN 9788087146774. 



92 
 

UMOZURIKE, U. Oji. (2007) "The African Charter on Human and Peoples' Rights: 

Suggestions for More Effectiveness," Annual Survey of International & Comparative 

Law: Vol. 13: Iss. 1, Article 8. 

VILJOEN, Frans. International human rights law in Africa. 2nd ed. Oxford: Oxford 

University Press, 2012, 622 s. ISBN 9780199645589. 

 

Internetové zdroje 

www.acerwc.org 

www.african-court.org 

www.achpr.org 

www.au.int 

www.cepsr.com 

www.coe.int 

www.corteidh.or.cr 

www.ihrda.org 

www.oas.org 

www.ohchr.org 

www.opensocietyfoundations.org 

www.osn.cz 

www.radaevropy.cz 

www.un.org 

 

  



93 
 

Resumé 

 Současné mezinárodní právo obsahuje několik desítek smluvních instrumentů 

zakotvujících a upravujících oblast lidských práv. Ta se rozvíjí jak na úrovni 

univerzální, tedy v rámci OSN, tak v rámci jednotlivých regionů. Aby byla mezinárodní 

smluvní úprava lidských práv efektivní, musí obsahovat účinné procesní prostředky, 

které by ochranu lidských práv zajišťovaly, a abstraktní text se tak dostal v konkrétní 

podobě k jednotlivci. Kvalita mezinárodní smlouvy o lidských právech je tak závislá 

na kvalitě kontrolního mechanismu a jeho existenci vůbec. 

 Cílem práce je podat charakteristiku a představit fungování jednotlivých 

mezinárodních smluvních úprav a jejich kontrolních mechanismů, a ty pak na základě 

předem stanovených kritérií zhodnotit. 

 Práce je rozdělena na několik částí, kdy v úvodní popisuji obecnou teorií stručný 

úvod do problematiky, stejně jako faktory mající na efektivní smluvní úpravu vliv. 

V následující části si stanovuji výchozí kritéria, na základě kterých jsou předložené 

mezinárodní smluvní úpravy hodnoceny. 

 Hlavní část diplomové práce představuje popis a analýzu smluvních systémů 

ochrany lidských práv prostřednictvím rozboru vybraných mezinárodních smluv 

o lidských právech. Mezinárodní smluvní ochrana lidských práv se uskutečňuje jednak 

na úrovni univerzální pod hlavičkou OSN, jednak v rámci jednotlivých regionů. 

Na evropském kontinentu v rámci Rady Evropy, na americkém na úrovni OAS, 

na africkém zaštítěná AU. V prostředí asijském o regionální smluvní ochraně lidských 

práv, která by fungovala, hovořit nelze. 

 Poslední část práce se pokouší na základě provedeného rozboru, zjištění silných 

a slabých stránek mezinárodních smluvních kontrolních mechanismů a s ohledem 

na stanovená kritéria alespoň stručně zodpovědět na otázku, zda jsou mezinárodní 

smlouvy o lidských právech efektivní či jimi mohou být. Práce je koncipována zejména 

jako deskriptivní právní analýza, která vychází především z primárních pramenů. 
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Effectiveness of control mechanisms of human rights treaties 

Abstract 

 Current international law contains several treaty instruments anchoring and 

regulating the area of human rights. It develops at both universal level, within the 

United Nations, and regional level, within special regional institutions. To make 

international human rights treaty effective, we must ensure it includes effective control 

mechanism that provides an efficient protection and promotion of human rights, thus 

ensure that the system has a positive impact on the enjoyment of the human rights by 

individuals. The quality of international human rights treaty depends on the quality of 

its control mechanism and its existence at all. 

 The aim of this thesis is to present the international and regional human rights 

treaty system and how does it actually work. On the series of predetermined criteria 

I will try to evaluate the activity and practices of presented human rights treaties.  

 The main part of the thesis represents a description of human rights treaty 

protection through the analysis of selected international human rights treaties. 

International human rights treaty protection takes place at the universal level, within the 

United Nations human rights treaty bodies, and at the regional level. In Europe within 

the Council of Europe, in America within the OAS, in Africa within the AU. In relation 

to the Asian region it is hard to talk about regional human rights treaty system as such.  

 The last part of the thesis tries to identify positive and negative aspects of the 

international human rights treaties and their control mechanisms, and all this with 

regard to the criteria set out. That should answer the question whether the international 

human rights treaties are or if they can be effective. The thesis is designed primarily as 

a descriptive legal analysis, which is based mainly on primary sources. 
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