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ÚVOD
Ustanovení mezinárodního práva hájící lidská práva, chrání nejdůležitější

hodnoty, které se týkají celého lidského pokolení bez jakýchkoli rozdílů. Nutno
připomenout skupiny lidí, které zaslouží propracovanější a především přísnější standard
ochrany, než standard poskytovaný mezinárodním právem obecně. Úplně tu
nejzranitelnější a nejcitlivější z ohrožených skupin tvoří děti. Ony budou ti, na kterých
závisí budoucnost a v podstatě všechno dění na naší planetě, a právě z tohoto důvodu
stále ještě můžeme a musíme vnímat velké rezervy v zabezpečení generace nejmladších,
nemůžeme pominout rozdíly v intenzitě a pokrytí dětských práv a jejich ochrany z
pohledu regionů.
Mezinárodněprávní ochraně dětí se věnuje celá řada autorů z různých hledisek,
s různým tematickým zaměřením. Nejčastější zaměření v uvedené oblasti bývá
zaostřeno na obchodování s lidmi, dětskou prostituci a pornografii či využívání dětí jako
dětských vojáků. Pozornost dětské nucené práci speciálně věnují autoři jen málo a spíše
v rámci obecněji zaměřených textů. Cílem diplomové práce je nejprve zpřehlednění,
zmapování a také posouzení mezinárodně právní ochrany dětí před nucenou prací, jak ji
dětem poskytují celosvětově působící dokumenty a orgány, ale také regionální
mechanismy s jejich specifiky. V rámci zkoumání právní úpravy se diplomová práce
obrací na rozhodovací praxi orgánů mezinárodních organizací ke klíčovým ustanovením
mezinárodních úmluv a poskytuje náhled na klíčové nebo zajímavé názory těchto
orgánů. V dalších částech se práce pokouší zhodnotit, zda mechanismy fungující na poli
mezinárodního práva jsou efektivní a jak dalece je tato ochrana dostupná či nápomocná
ohroženým dětem po celém světě.
Téma lidských práv mě zaujalo svou důležitostí a všudypřítomností a je mi
velmi blízké, provází mě celým studiem na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v
Praze. Při výběru tématu diplomové práce jsem neváhala, kterým směrem se vydat,
zásadní však bylo, nepřecenit rozsah diplomové práce. Během přípravných fází a
rozhodování jsem myšlenku pokrýt oblast od otroctví obecně zúžila na tématiku dětské
nucené práce, což byla poměrně přirozená volba, vzhledem k tomu, že s dětmi pracuji
již od svých patnácti let v rámci volnočasových aktivit v organizaci Junák – český
skaut, z. s. Prostřednictvím této organizace se současně vzdělávám jak ve směru
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metodiky programu, dětské psychologie, hodnotových základů, tak v oblasti
hospodaření, práva a zdravovědy.
Vlastní diplomová práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. První se věnuje
vymezení základních pojmů, jejichž krátké představení je vhodné pro vytvoření
uceleného pohledu na situaci vzhledem k historickému vývoji a blízkosti těchto pojmů
(otroctví, nucená práce, moderní formy otroctví a specifické postavení dítěte) a logicky
se z těchto pojmů rýsuje další zaměření následujících dvou kapitol. Následující kapitola
je poněkud členitější, neboť se již do hloubky zabývá právní úpravou jak na univerzální,
tak regionální úrovni. Současně do této části diplomové práce jsou také zařazeny
podkapitoly popisující reflexi dětské nucené práce v dalších oblastech mezinárodního
práva veřejného, zejména v mezinárodním humanitárním právu a v mezinárodním právu
trestním. Součástí problematiky porušování lidských práv je aspekt nápravy těchto
porušení. I tomuto se diplomová práce věnuje, nicméně vzhledem k předpokládanému
rozsahu práce a zaměření cílů práce, jen zběžně s odkazem na další materiály.
Poslední ze tří hlavních kapitol shrnuje konečné důsledky mezinárodněprávní
úpravy a fungování rozhodovacích orgánů. Kapitola poskytne objektivní hodnocení
instrumentů a jejich kontrolních mechanismů.
Vypracování diplomové práce předcházelo prostudování mnoha dokumentů
mezinárodního práva, úmluv a deklarací, dále byly využity oficiální dokumenty
mezinárodních organizací, ať výstupy jejich rozhodovací činnosti, jako například
rezoluce, doporučení či názory s komentáři, nebo dokumenty informační povahy, které
popisují problematiku, či fungování orgánů. Vedle těchto podstatných a velice úzce
tematicky zaměřených dokumentů jsou dalším podstatným teoretickým zdrojem
odborné monografie či jejich části. Tyto jsou často obecnějšího zaměření na práva dítěte
či nucenou práci obecně. Dalším neopominutelným zdrojem jsou webové stránky
poskytující nejen právní dokumenty, ale také aktuální statistiky a vývoj v otázce
ochrany dětí před nucenou prací v současnosti. Vzhledem k mezinárodní povaze
problematiky bylo samozřejmé, že většina zdrojů k čerpání jsou cizojazyčné, dostupné v
anglickém jazyce.
Práce hodlá vyložit situaci mezinárodněprávní ochrany dětí před nucenou prací
jak na univerzální, tak na regionální úrovni, poměřit standard ochrany a její dostupnost
obětem a zejména zjistit, zda mezinárodní právo poskytuje dostatečné garance dětem
před nucenou prací a jejich vykořisťováním. Za tím účelem práce cíleně prochází
relevantní mezinárodněprávní dokumenty a jejich konkrétní ustanovení. Zároveň jsou
2

zpracovány dostupné komentáře k těmto dokumentům a je poskytnut náhled na
rozhodovací praxi orgánů ke skutečným případům nucené práce.
Diplomová práce se nezabývá dětskou prací v širším smyslu, jak ji popisuje
první kapitola, nýbrž dětskou nucenou prací, která je pro děti škodlivá a jejími horšími
variantami, které bývají označovány jako nejhorší formy dětské práce. Stejně tak se
diplomová práce nezabývá do hloubky limity dětské dovolené práce ani tím, jak je
upravují mezinárodní dokumenty, pouze jen do té míry, kde stanovují hranici mezi
povolenou dětskou prací a dětskou prací, která je nelegální z důvodu porušení těchto
limitů.
Práce by měla čtenáři ukázat, s jakými situacemi se lze v dnešním světě setkat.
Také by si čtenář měl udělat představu o škodlivosti některých aktivit dětí, uvědomit si
citlivost této oblasti. Přečtením práce by měly být ujasněny možnosti ochrany dětí před
nucenou prací, funkční vztahy a jejich skutečné promítnutí do reality a míra
poskytované ochrany dítěte.
Diplomová práce je sepisována s ideou, že všechny děti mají právo nejlépe na
šťastné dětství a v případě, že se o děti dospělí v jejich okolí dostatečně nepostarají, ani
toho není schopna je obklopující komunita, musí existovat zástupce, mechanismus či
nástroj garantující jejich spokojený a zdravý vývoj.
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2

VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ, DEFINICE, POPIS,
CHARAKTERISTIKA A JEJICH UKOTVENÍ V
DOKUMENTECH
Diplomová práce popisuje a opakovaně používá některé klíčové pojmy, jejichž

vymezení v úvodní kapitole je nutné z hlediska správného pochopení problematiky
dětské nucené práce.
Nejprve je upřesněn rozdíl mezi tradičním otroctvím a novými formami
otroctví z pohledu mezinárodního práva, tedy samé počátky mezinárodněprávní úpravy
ochrany práv člověka. Následně jsou vymezeny pojmy nucená práce, dítě a dětská
nucená práce, to vše prostřednictvím pravidel mezinárodního práva a nahlížení
mezinárodních organizací.

2.1 Tradiční forma otroctví
Dnešním podobám otroctví předcházelo otroctví v jeho tradiční formě. Jeho
počátky lze vystopovat až do doby 69. století před n. l., kdy během válek v
Mezopotámii byli nepřátelé chytáni a zotročováni. Otroctví hojně využívali již od
starověku převážně národy, které budovaly velké říše, příkladem jsou starověký Egypt
či Řím. S příchodem křesťanství se postupně rozdíly mezi svobodným obyvatelstvem a
otroky zmenšovaly, následně přešly do feudálního systému vztahů a nevolnictví. Vývoj
pokračoval přes období moru a postupně se vystupňoval až do situace v době dobývání
zámořských území. Společnost dospěla do fáze, kdy úplná moc člověka nad člověkem
nebyla považována za správnou cestu soužití lidí.1 Tento postoj k otroctví se po celém
světě začal šířit zejména prostřednictvím zákonodárství Velké Británie a jejího vlivu v
koloniích.
Ve své původní formě bylo otroctví systémem mezilidských vztahů, kde
silnější mohl se slabším nakládat podle své vůle, jako s věcí. Ve své podstatě se jednalo
o vlastnictví jiného člověka se všemi jeho atributy, tedy věc držet, užívat, požívat plody

1

WEISSBRODT, David, Slavery, poslední aktualizace článku: březen 2014, dostupné na
http://opil.ouplaw.com.ezproxy.is.cuni.cz/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law9780199231690-e874?rskey=4Us15W&result=1&prd=EPIL (navštíveno 23. 9. 2014).
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a užitky, s věcí svobodně nakládat a také požívat ochrany proti zásahům třetích osob.
Taková forma právních vztahů popírala jakoukoli rovnost subjektů, která je typická pro
právní vztahy mezi lidmi dnes.
Mezi první orgány patří Dočasná komise pro otázky otroctví, která byla
jmenována Společností národů v roce 1924, jako reakce na práci Britské a zahraniční
společnosti proti otroctví a na ochranu domorodců2, a jejím úkolem bylo posoudit
povahu a rozšíření otroctví a obchodu s otroky po celém světě. Zpráva komise vyvolala
reakci mezinárodního společenství v podobě Úmluvy o otroctví z roku 1926, která
mimo jiné cíle stanoví za cíl také, aby práce nevedla k poměrům obdobným otroctví.
Otroctví bylo v Úmluvě o otroctví vymezeno jako „stav nebo poměr osoby, nad níž se
vykonávají některé nebo všechny složky práva vlastnického“ a smluvní strany se
zavázaly bránit a potlačovat otroctví ve všech jeho formách. 3 Úmluva o otroctví
představuje přelom, který po První světové válce nastal napříč společností v přístupu k
člověku.

2.2 Moderní formy otroctví
O moderních formách otroctví hovoříme zhruba od přelomu 19. a 20. století v
souvislosti s „obchodem s bílým masem“. Vysoký nárůst výskytu byl zaznamenán po
rozpadu Sovětského svazu v roce 1991.
Moderní otroctví se od tradičních forem otroctví liší v tom, že prvek vlastnictví
osoby není tak markantní. Spíše se jedná o chování spočívající ve vykořisťování,
donucování a kompletní kontrole ovládané osoby, založené nějakým způsobem na
vztahu závislosti jedné osoby na druhé. Obvykle bývá tento vztah doprovázen hrozbou
násilí nebo vlastním násilím.
I moderní formy otroctví potlačují základní zásady vztahující se k subjektům
právních vztahů – zásady rovnosti a svobody. Dnes je za otroctví považováno jednání
2

3

The British and Foreign Anti-Slavery and Aborigines' Protection Society.
Již dříve bylo zaměření organizace pouze na otroctví; dříve také Anti-Slavery Society,
dnes
Anti-Slavery
International
–
mezinárodní
nevládní
organizace.
http://www.antislavery.org/english/what_we_do/175/default.aspx (navštíveno dne 25. listopadu
2014).
HINKS, Peter P, John R MCKIVIGAN a R WILLIAMS, Encyclopedia of Antislavery and Abolition,
Svazek 1; Greenwood Publishing Group, 2007; ISBN 0313331421; str. 58.
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spočívající v obchodování s lidmi, nucená prostituce, nucené manželství, nucená práce,
nevolnictví, dlužní otroctví, vykořisťování dětí, dětská nucená práce apod.4
Mezi komplexní mezinárodněprávní úpravou zabývající se ochranou lidských
práv a vztahující se také k otroctví, nucené práci nebo obchodu s otroky nalezneme
Všeobecnou deklaraci lidských práv (1948). Postupem doby se z pravidel v úmluvě
uvedených stalo obyčejové právo.5 Na regionální úrovni v Evropě je úprava obsažena v
Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod Rady Evropy z roku 1950 (dále
jen „EÚLP“ nebo „Evropská úmluva“)6. Vedle EÚLP v Evropě figuruje Listina
základních práv Evropské unie (dále jen „EU“)7, která navíc upravuje zákaz obchodu s
lidmi, oproti EÚLP.8
Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (dále jen „MPOPP“)
obsahuje úpravu zákazu všech forem otroctví, obchodu s otroky, nevolnictví a nucené
nebo povinné práce, to vše v článku 8 tohoto paktu.
Dodatková Úmluva Organizace spojených národů o odstranění otroctví,
obchodu s otroky a institucí a praktik podobných otroctví z roku 1956 (dále jen
„Dodatková úmluva o odstranění otroctví“) zavazuje státy ke zrušení různých forem
otroctví; jako trestný čin by mělo být ve vnitrostátním právu států stanoveno jednání
spočívající ve znetvoření a označování otroků a zotročování lidí.9
Praxe ve většině států ukazuje, že otroctví je státy formálně netolerováno,
ovšem uvnitř některých zemí fakticky existuje, například v Súdánu, kde arabské
obyvatelstvo má za otroky černé obyvatelstvo.10
Moderní formy otroctví jsou upraveny vedle komplexní právní úpravy také
podle konkrétních projevů otroctví. Např. obchodování s lidmi a vykořisťování

WEISSBRODT, David, op. cit. (navštíveno 23. 9. 2014).
Všeobecná deklarace lidských práv, 1948, článek 4.
Evropská úmluva o ochraně lidských práv a svobod, 1950 (publikována pod č. 209/1992 Sb. m.
sml.), článek 4.
7 Listina byla přijata Evropským parlamentem v roce 2000 jako nezávazný dokument, ale v roce 2009
se prostřednictvím Lisabonské smlouvy začlenila do primárního práva Evropské unie.
8
Euroskop,
Listina
základních
práv
EU
(online),
dostupné
na
https://www.euroskop.cz/204/sekce/listina-zakladnich-prav-eu/ (navštíveno 27. listopadu 2014).
9 Dodatková Úmluva o odstranění otroctví, obchodu s otroky a institucí a praktik podobných otroctví,
1956;
Formy zakázané Dodatkovou úmluvou o odstranění otroctví: dlužní otroctví, nevolnictví, nucené
manželství, obchodování se ženami, dědění manželek, vykořisťování, obchodování s dětmi a dětskou
nucenou práci, dále také obchod s otroky.
10 KŘÍŽ, Jan, Křesťané ve světě – otroci v Súdánu, http://fatym.com/view.php?nazevclanku=krestaneve-svete-otroci-v-sudanu&cisloclanku=2009120016 (navštíveno 13. 11. 2014).
4
5
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prostituce se věnuje vedle jiných také Úmluva o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a
využívání prostituce druhých osob z roku 1950. Celosvětový společenský vývoj vyústil
v několik dokumentů zabývajících se obchodováním s lidmi, zejména ženami a dětmi 11.
Nejnovější dokument upravující obchodování s lidmi je Úmluva OSN o mezinárodním
organizovaném zločinu a její Protokol o prevenci, potlačování a trestání obchodování s
lidmi, zvláště se ženami a dětmi z roku 2000 (tzv. Palermský protokol), který obsahuje
definici obchodování s lidmi.
Výše uvedené odstavce se moderním formám otroctví věnují pouze průřezově
z důvodu zaměření této práce. Výčet jednotlivých forem a právních dokumentů je jen
demonstrativní, slouží pro utvoření celkové představy o problematice moderního
otroctví.

2.3 Nucená práce
Základní rozdíl mezi nucenou prací a otroctvím či nevolnictvím tkví v tom, že
otroctví či nevolnictví je nelegální, i když je dobrovolně podstoupené, naopak u nucené
práce je pojmovým znakem její nedobrovolnost.12 Nucená práce není nucenou prací z
důvodu povahy vykonávané činnosti, ale kvůli povaze vztahu mezi osobou vykonávající
práci a osobou, kterou je práce vynucována. V případě určení, zda se jedná o nucenou
práci, není podstatná identita osob na obou stranách vztahu.13
Úmluva o otroctví z roku 1926 vedle již zmíněného závazku potlačovat
otroctví ve všech jeho podobách stanoví ve svém článku 5 závazek vysoké smluvní
strany„… učinit všechna nutná opatření, aby se zabránilo tomu, aby nucená nebo
povinná práce se nevyvinula ve stav obdobný otroctví.“ Poskytuje pouze negativní
vymezení pojmu nucená práce.
11 Mezinárodní ujednání o potírání obchodu s bílými otroky (1904), Mezinárodní úmluva o potírání
obchodu se ženami a dětmi (1921), Mezinárodní úmluva o potírání obchodu s dospělými ženami
(1933), Úmluva OSN o potlačování obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob (1949),
Úmluva o právech dítěte (čl. 35) a její Protokol týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské
pornografie.
12 JOSEPH Sarah, Jenny SCHULTZ a Melissa CASTAN, International covenant on civil and political
rights: cases, materials, and commentary. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2004, str. 201,
ISBN 0-19-925807-4.
13 MOP, ILO Global estimate of forced labour 2012: results and methodology, ISBN 9789221264132
(staženo 6. 10. 2014).
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Dominantní postavení v oblasti pracovních práv má Mezinárodní organizace
práce (dále také „MOP“). Deklarace Mezinárodní organizace práce o základních
zásadách a právech v práci z roku 1998 prohlašuje, na kterých hodnotách a základních
zásadách spočívá činnost této mezinárodní organizace. Navíc v tomto prohlášení
nalezneme důležitý požadavek na eliminaci všech forem nucené a povinné práce.14
Mimo jiné MOP vydává mezinárodní dokumenty závazné povahy, z nichž se několik
věnuje přímo problematice nucené práce, dětské práce a podmínkám zaměstnávání dětí.
Dětské práci se věnuje ve dvou dokumentech, Úmluvě č. 138 o nejnižším věku pro
vstup do zaměstnání z roku 1973 a Úmluvě č. 182 o nejhorších formách dětské práce z
roku 1999.
V případě nucené práce lze hovořit o nejčastější podobě moderního otroctví.
Mezinárodní organizace práce ve své Úmluvě číslo 29 o nucené práci nebo povinné
práci (1930) v článku 2 vymezuje nucenou nebo povinnou práci takto: „každá práce
nebo služba, která se na kterékoli osobě vymáhá pod pohrůžkou jakéhokoli trestu a ke
které se řečená osoba nenabídla dobrovolně.“ Z dikce tohoto článku vyplývá, že se
nucená práce může dotknout každého člověka a že je pro výkon práce na člověka
vyvíjen tlak ve formě trestu, také že se osoba nenabídla ze své vůle k výkonu takové
práce nebo ji nemůže dobrovolně opustit.15
Podle Úmluvy č. 5 MOP o odstranění nucené práce se každý člen její ratifikací
zavazuje nevyužívat nucenou práci v jakékoli formě jako prostředku politického
nátlaku, jako metody využívání pracovních sil pro hospodářský rozvoj, jako prostředku
pracovní kázně, jako trest za účast ve stávkách a jako prostředku diskriminace, ať již
rasové, sociální, národnostní nebo z náboženských důvodů. Také se každý člen zavazuje
přijmout „účinná opatření, aby zajistil okamžité a úplné odstranění nucené nebo
povinné práce,…“16
Úmluva o otroctví dovoluje použití nucené práce pro veřejné účely a dále
stanovuje přechodná ustanovení, ve kterých povoluje využití nucené práce na územích,
kde přetrvala, ale pouze za podmínek, že bude co nejdříve takové využívání ukončeno,
bude výjimečné povahy, práce bude vykonávána za přiměřenou odměnu a nezpůsobí
přemístění pracovníků z jejich obvyklého bydliště.17

14 MOP, Deklarace MOP o základních principech a právech v práci, 1998.
15 Úmluva MOP č. 29 o nucené práci, 1930 (publ. pod č. 506/1990 Sb.).
16 Úmluva MOP č. 105 o odstranění nucené práce, 1957 (publ. pod č. 231/1998 Sb.).
17 Úmluva o otroctví, 1926 (publ. pod č. 165/1930 Sb. z. a n.).
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MPOPP v článku 8 odstavec 3) písmeno a) stanoví: „Na nikom se nesmí
vyžadovat, aby vykonával nucenou nebo povinnou práci;“.18 Evropská Úmluva o
ochraně lidských práv a svobod (1950) zakazuje vedle otroctví nucené a povinné práce
a také vymezuje, co se za nucené či povinné práce nepovažuje. Listina základních práv
EU obsahuje v podstatě shodnou dikci týkající se výjimek v článku 5 odstavci 2.
Úmluva o otroctví (1926), Úmluva o ochraně lidských práv (1950), Úmluva č.
105, týkající se odstranění nucené práce (1957) a Mezinárodní pakt o občanských a
politických právech (1966) také stanovují výjimky, které nejsou považovány za
nucenou práci: práce při výkonu trestu odnětí svobody, vojenskou službu nebo náhradu
za ní při odmítnutí vojenské služby z důvodu přesvědčení, službu vyžadovanou v
případě nouze a službu jako běžnou občanskou povinnost.
K práci jsou nejčastěji lidé nuceni v oblastech intenzivního průmyslu, nebo v
oblastech právem jen málo nebo vůbec regulovaných, jako například zemědělství,
rybolov, domácí práce, stavebnictví a těžba, zpracovatelský průmysl, prostituce a
nelegální obchod.19 Mezinárodním společenstvím byla nucená práce odsouzena jako
praxe obdobná otroctví, ale zároveň odlišná od otroctví.20
Nejohroženějšími skupinami osob jsou ženy, děti, migrující a domorodí
obyvatelé, kteří jsou vůči postupům svých vykořisťovatelů bezmocní. Mezinárodní
organizace práce odhaduje, že na světě je k roku 2012 téměř 21 milionů lidí - obětí
nucené práce, z toho 11,4 milionu žen a dívek, 9,5 milionu mužů a chlapců. Devatenáct
milionů osob je vykořisťováno soukromými subjekty a dva miliony jsou vykořisťovány
státy nebo povstaleckými skupinami. Z celkového počtu je 4,5 milionu osob obětí
sexuálního vykořisťování. Mezinárodní organizace práce také uvádí, že využívání
nucené práce vytváří v soukromých ekonomikách nelegální zisk 150 miliard
amerických dolarů za rok.21
Vyšetřovací komise Mezinárodní organizace práce kvalifikovala porušení
zákazu nucené práce jako zločin podle mezinárodního práva. Tento zákaz je pravidlem

18 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, 1966 (publ. pod č. 120/1976 Sb.), článek 8,
odstavec 3) písmeno a).
19 Antislavery International, Slavery Today. Dostupné na http://www.antislavery.org/english/
slavery_today/default.aspx (navštíveno 22. 9. 2014).
20 WEISSBRODT, David, op. cit., (navštíveno 23. 9. 2014) „The use of forced labour has been
condemned by the international community as a practice similar to but distinct from slavery.“
21 MOP, Forced labour, human trafficking and slavery, http://www.ilo.org/global/topics/forcedlabour/lang--en/index.htm (navštíveno 22. 9. 2014).
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kogentním, státy se od něj tedy nemohou v žádném případě odchýlit. Pokud je pácháno
ve velkém rozsahu nebo systematicky, jedná se o čin proti lidskosti.22

2.4 Dítě
Dítě lze definovat jako člověka v prvním období svého života. O vymezení
pojmu dítě se pokusilo hned několik mezinárodních úmluv v čele s Úmluvou o právech
dítěte z roku 1989, jejímiž smluvními stranami jsou téměř všechny státy světa s
výjimkou Spojených států amerických a Somálska, které úmluvu podepsaly, ale
neratifikovaly. Podle čl. 1 této úmluvy je dítětem: „… každá lidská bytost mladší
osmnácti let, pokud podle právního řádu, jenž se na dítě vztahuje, není zletilosti
dosaženo dříve.“23
Horní hranicí pro určení, kdo je dítětem, je věk osmnácti let s výjimkou
dosažení zletilosti dříve dle vnitrostátního práva. Dolní hranice stanovena není. Od kdy
člověk požívá ochrany jako dítě, lze dovodit z dikce „každá lidská bytost“. Zde úmluva
odkazuje na moment narození, a to z důvodu rozdílnosti přístupu smluvních stran k této
otázce. Samozřejmě tento fakt neznamená, že lidský plod není hoden ochrany před jeho
narozením.24 Například Deklarace práv dítěte z roku 1959 ve své preambuli říká, že:
„...dítě pro svou tělesnou a duševní nezralost potřebuje zvláštní záruky, péči a zvláštní
právní ochranu před narozením i po něm…“25
Je prokázáno, že děti jsou po psychické a fyzické stránce mnohem zranitelnější
než dospělí lidé. Podle UNICEF přes 26 tisíc dětí mladších pěti let podlehne denně
okolnostem, které by se prevencí daly omezit, jako například nemocem, nevhodným
hygienickým podmínkám, nedostatečné výživě, přenosu HIV z matky na dítě. Při
ochraně dětí je zapotřebí více než kdy jindy dbát jejich vlastní integrity. Právě z těchto
důvodů by měly děti požívat výhod zvláštní právní úpravy i přes to, že se na ně vztahuje
obecná úprava mezinárodního práva v oblasti lidských práv. Tato ochrana se přesouvá z
oblasti působení rodiny do oblasti působení státu. Mezinárodní společenství si
22 WEISSBRODT, David, op. cit. (navštíveno 23. 9. 2014).
23 Úmluva o právech dítěte, 1989 (publ. pod č. 104/1991 Sb.).
24 HÝBNEROVÁ, Stanislava, přednáška na téma: Mezinárodní ochrana dítěte, Mezinárodní ochrana
lidských práv, PF UK v Praze.
25 Deklarace práv dítěte, 1959.
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uvědomuje zvláštní povahu dětí jako lidských bytostí, a proto věnuje dětským právům
velkou pozornost.

2.5 Dětská nucená práce
Obecné úpravě nucené práce byla věnována podkapitola 2.3. Tato kapitola je
zaměřena na mezinárodní právní úpravu dětské práce a její konkrétní projevy, také jsou
zde v krátkosti popsány základní příčiny vzniku dětské nucené práce a důsledky, které
dětská nucená práce způsobuje.
S ohledem na citlivost a zranitelnost dítěte jako lidské bytosti, je oblast
ochrany dětí velice bedlivě sledována a klade se důraz na specifickou povahu osoby
dítěte. V posledních letech se oblast ochrany dětí výrazně rozvíjí. Úmluva o právech
dítěte se dočkala 25 výročí účinnosti. Od roku 2000 se snížil počet dívek nucených k
práci o 40%, v případě chlapců o 25%. Také Mezinárodní organizace práce si je vědoma
posunu správným směrem, jak uvádí ve své publikaci Marking progress against child
labour – Global estimates and trends 2000 – 2012.26 I přes zlepšující se trend
upozorňuje však na skutečnost, že pokrok je stále dosti pomalý a úspěch v této oblasti je
velice relativní záležitostí.

2.5.1 Vymezení dětské nucené práce
Dle odhadů Mezinárodní organizace práce se počet dětí pod 14 let pracujících
v nepříznivých podmínkách pohybuje kolem 80 milionů.27 Určité práce vykonávané
dětmi se nedají považovat za negativní jev, za podmínky, že neohrožují zdraví, fyzický,
psychický a mravní vývoj dítěte nebo jejich vzdělávání, obzvláště pokud jsou tréninkem
na budoucí aktivní zapojení jedince do společnosti. Jsou jimi například pomoc v
domácnosti, v rodinném podniku, nebo vydělávání si na kapesné.

26 MOP, Marking progress against child labour - Global estimates and trends 2000-2012, International
Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC), Ženeva: ILO, 2013, str. vii.
27 MOP, What is child labour. Dostupné na http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm
(navštíveno 27. 9. 2014).
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Tuto skutečnost reflektuje i rozdělení činností vykonávaných dětmi používané
Mezinárodní organizací práce, kdy množinu dětí v zaměstnání, tvoří všechny děti, které
tráví alespoň jednu hodinu referenčního období ekonomickou aktivitou28. Může se
jednat o formální i neformální práci, pomoc v domácnosti, práce mimo rodinu, za
odměnu i bez ní. Užší skupinou je množina dětské práce. Některé pracující děti jsou do
těchto aktivit zapojovány v příliš nízkém věku, na příliš dlouhou dobu nebo práci
vykonávají v nevhodných podmínkách. Nejužší podskupinou je nebezpečná práce a
nejhorší formy dětské práce, do které se řadí činnosti děti ohrožující na bezpečí, zdraví a
morálním vývoji.29 Jedná se o práci v noci, s dlouhou pracovní dobou, práci, při které je
dítě vystaveno fyzickému, psychickému nebo sexuálnímu násilí; práci pod vodou, v
podzemí, ve výškách či v omezeném prostoru; práci, při které dítě používá nebezpečné
stroje a vybavení, přemisťuje těžké věci; práci v nezdravém prostředí (hluk, vibrace,
nebezpečné látky, příliš nízké nebo vysoké teploty).30
Mezinárodní obyčejové právo zakazuje otroctví, také neplacenou či
nezákonnou nucenou práci a povolávání dětí do ozbrojených konfliktů a také dětem
nesmí být povolena přímá účast v bojových akcích. Mezi mezinárodní dokumenty
věnující se ochraně práv, které vymezují dětskou práci a také zakazují vykořisťování
dětí nebo jejich práce, patří Deklarace práv dítěte, Mezinárodní pakt o hospodářských a
sociálních právech (dále jen „MPHSKP“), Úmluva o právech dítěte a Listina základních
práv EU.31 Všechny tyto dokumenty stanovují meze dětské práce, dále pak popisují, co
práce nesmí dítěti způsobovat. Všechny dokumenty se shodují na poškození zdraví, jako
na jedné z nejdůležitějších hodnot. Nejvíce vyčerpávající výčet zakázaných vlivů
obsahuje Úmluva o právech dítěte, která ve svém odstavci prvém, článku 32 stanoví, že:
„Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají právo dítěte na ochranu před
hospodářským vykořisťováním a před vykonáváním jakékoli práce, která může být pro
něho nebezpečná nebo bránit jeho vzdělávání nebo která by škodila zdraví dítěte nebo
jeho tělesnému, duševnímu, duchovnímu, mravnímu nebo sociálnímu rozvoji.“ I ostatní

28 K tomu více viz Report of the 18th International Conference of Labour Statisticians, Ženeva 24. 11.
– 5. 12. 2008.
29 Viz přílohy.
30 MOP, Marking progress against child labour - Global estimates and trends 2000-2012, op. cit., str.
16.
31 Deklarace práv dítěte zásadou číslo 9, Mezinárodní pakt o hospodářských a sociálních právech ve
svém článku 10., Úmluva o právech dítěte v článku 32 a Listina základních práv Evropské unie v
článku 32.
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zmiňované dokumenty obsahují obdobný výčet důsledků, které práce dětem nesmí
způsobovat.
Věkovou hranici upravuje Úmluva Mezinárodní organizace práce o nejnižším
věku pro vstup do zaměstnání. Tato úmluva stanoví 3 věkové hranice pro výkon práce
za určitých podmínek. Základní hranicí je věk 15 let, při zvláštních podmínkách může
stát povolit i práci od věku 13 let a u práce, která by mohla ohrozit zdraví, bezpečnost
nebo mravnost, stanoví zvýšenou hranici 18 let. Listina základních práv EU zakazuje
dětskou práci a stanovuje minimální věk pro vstup do zaměstnání tak, že „nesmí být
nižší než věk pro ukončení povinné školní docházky“.
Využití dětské práce se liší podle odvětví. Nejvíce dětí, 58,6 %, pracuje v
oblasti zemědělství, která zahrnuje i lov, rybolov a lesnictví. Děti jsou z 25,4 %
využívány v oblasti služeb odlišných od domácích prací, ty zahrnují velkoobchod,
maloobchod, hotelnictví a restaurace, dopravu a skladování, pojišťovnictví, finance,
realitní a obchodní služby, komunitní služby apod. Průmysl zaměstnává 7,2 % dětí a
domácí práce 6,9 %. Prací v průmyslu se myslí těžba nerostných surovin,
zpracovatelský průmysl, stavebnictví a veřejné služby.32

2.5.2 Nejhorší formy dětské nucené práce
Nejhorší formy dětské nucené práce mají za následek oddělení dětí od jejich
rodin, zotročení, ohrožení zdraví i života, bezdomovectví nebo osamocení dítěte v cizím
prostředí daleko od domova, a ovlivní dítě na celý jeho život.
Mezinárodní organizace práce vytvořila dokument speciálně věnovaný
nejhorším formám dětské práce. Tímto dokumentem je Úmluva číslo 182 o zákazu a
okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce z roku 1999, která v
článku 3 vymezuje pojem nejhorší formy dětské práce jako všechny formy otroctví,
praktik obdobných otroctví, včetně obchodování s lidmi, dlužní otroctví, nevolnictví,
nucené práce a zapojení dětí v ozbrojených konfliktech; dále užívání dětí k prostituci a

32 MOP, Marking progress against child labour - Global estimates and trends 2000-2012, op. cit., str.
7.

13

pornografii, nezákonným činnostem a pracím, které mohou poškodit zdraví, bezpečnost
či morálku dítěte.33

2.5.3 Příčiny dětské práce
Příčin vzniku a existence dětské práce je mnoho. V oblastech výskytu
vysokého procenta dětské práce se tyto faktory vyskytují současně, ve společnosti jich
tedy působí více najednou a vzájemně se překrývají. Ačkoliv není cílem diplomové
práce podrobně pojednávat o příčinách a důsledcích dětské nucené práce, je jistě
namístě stručný přehled. Zařazení této kapitoly do diplomové práce reflektuje fakt, že
pro odstranění problému je nutné poznat, co jej způsobuje.
Jedním z nejvýznamnějších faktorů, jež mají vliv na vznik dětské práce, je
chudoba. Z materiálů mapujících výskyt extrémní chudoby je patrné, že výskyt dětské
práce je s chudobou v dané oblasti úzce spjat. Známe několik fenoménů, které spojují
chudobu a existenci dětské práce: paradox bohatství34 a past přežití35.
Je nutné také zmínit fakt, že chudoba je příčinou, ale i následkem dětské práce.
Dítě z chudé rodiny, která nemá prostředky na jeho vzdělávání, se v dospělosti stane
negramotnou a z tohoto důvodu následně pak málo placenou pracovní silou. Jeho děti
budou stejně jako on v dětském věku vystaveny riziku, kdy místo vzdělávání se a
rozvoje budou muset pracovat.
Je otázkou, zda je chudoba příčinou nebo následkem. Pro odpověď je nutné
rozlišovat chudou rodinu (jako domácnost) a chudý stát. V chudém státu je chudoba
obojím.
Nastavení vzdělávacího systému obyvatelstva je plně v rukou státu a právě toto
nastavení je klíčové pro vliv na výskyt dětské práce v dané společnosti. Pokud bude
docházka dětí do školy povinná, bude systematická a kontrolovaná, stát bude chudým a
33 Úmluva MOP č. 182 o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce,
1999 (publ. pod č. 90/2002 Sb. m. sml.).
34 Paradox bohatství je název pro situaci, kdy rodina v chudé oblasti vlastní zemědělskou půdu, nebo
rodinný podnik a místo, aby najala pracovníka, raději využije pracovní sílu z rodiny, často dítě.
35 Pokud je počet dětí nabízejících svou práci v oblasti vysoký, cena práce klesá, sníží se tím pádem
odměna a pracovníci budou muset pracovat více pro uspokojení stejných potřeb svých nebo své
rodiny. Dítě je levnější pracovní silou, než dospělý, proto dochází ve vzniklé situaci ke zvýšení
nabídky dětské práce.
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znevýhodněným rodinám pomáhat a zvýší se hustota sítě škol, dojde zákonitě v takto
nastaveném školství k nárůstu počtu dětí navštěvujících školu. Tím by se snížil podíl
negramotných dětí a následně by pak nedocházelo k výše uvedeným cyklickým
situacím.36
„V roce 2000 ještě 115 milionů dětí ve školním věku nemělo možnost
pravidelně navštěvovat školu…v roce 2010 to již bylo "jen" 61 milionů (z toho více než
polovina v subsaharské Africe).“37 Hrozba nebezpečí při docházení do školy
vybudované dále od bydliště, tradiční postoj k ženám v dané společnosti spolu s
vnitřními rolemi v rodině v celkovém důsledku znevýhodňují ve vzdělávání dívky. Ty
tvoří 53% dětí, které nechodí do školy.
V neposlední řadě mezi rozhodující faktory patří také uplatnění vzdělaných
osob na trhu práce, kdy je kvalifikovaná pracovní síla pro zaměstnavatele příliš
nákladná.
Odborná literatura dělí rodinné vlivy na vnější (například příslušnost k sociálně
vyloučené skupině) a vnitřní (například nemoc či úmrtí v rodině). Hranice mezi dětskou
prací a výpomocí dítěte v rodině se různí v závislosti na různých faktorech, mimo jiné
na kultuře společnosti, jak na dětskou práci pohlíží.
Ze základních ekonomických principů je patrné, že pokud nebude na trhu práce
poptávka po dětské práci, vymizí současně i nabídka dětské práce. Poptávajícími v
případě dětské práce bývají nejčastěji obchodní korporace, vlastní rodina i rodiny cizí.38
Zásadní vliv na děti a jejich činnosti mají jejich rodiče. Volba mezi prací a
vzděláním je nejčastěji ovlivněna jejich vlastními zkušenostmi a postoji, také
podmínkami v dané společnosti a pohledem společnosti na postavení dívek a chlapců.
Výkyvy jinak stálých a dostačujících příjmů rodiny může způsobit, že se rodina
rozhodne dočasně poslat dítě do práce. Nejčastější příčinou je zaměření rodiny na jeden
druh obživy, který z jakéhokoli důvodu selže. A návrat dětí zpět do školy po zlepšení
situace bývá velice náročný, často k němu ani nedojde.

36 Kola pro Afriku. Dostupné na http://www.kolaproafriku.cz/ (navštíveno 30. 10. 2014).
Člověk v tísni, o. p. s., Junák – český skaut z. s., O projektu. Dostupné na
http://www.skolavafrice.cz/o-projektu, (navštíveno 30. 10. 2014).
37 EHL, Martin, VOLFOVÁ, Andrea; edit. HORKÝ, Ondřej, JEBILI ZAČALOVÁ, Pavla, Vzdělání.
Dostupné na http://www.rozvojovka.cz/vzdelani (navštíveno 30. 10. 2014).
38 MOP, Child Labour: A textbook for university students, ILO 2004, ISBN 92-2-115549-8, (staženo
27. 9. 2014).
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2.5.4 Důsledky dětské práce
Dětská práce přináší mnohé negativní důsledky. Nevhodné prostředí, dlouhá
pracovní doba, nedostatečné použití ochranných pomůcek a málo zkušeností v
kombinaci s citlivostí dětského organismu, který je stále ještě ve vývoji a není připraven
na tvrdou práci, způsobují zdravotní potíže, onemocnění a zranění dočasné povahy, ale i
zdravotní potíže s trvalými následky. Přidejme nedostatečnou zdravotní péči, která se s
nucenou prací pojí, a dostaneme vysoké zdravotní ohrožení, které může skončit smrtí
(odhadem Mezinárodní organizace práce ročně zemře až 22.000 dětí v důsledku nucené
práce).
Ve spojení s namáhavou prací, nedostatkem prostoru pro hru a zdravým
vývojem, odloučením od rodiny, izolací od skupiny vrstevníků, negativními zážitky a
starostmi, které nepatří do dětství, zanechává dětská práce na dětech stopu v podobě
narušeného psychického zdraví.
Dalším důsledkem dětské práce je již zmíněná kvalita vzdělání dětí. Pokud
proces vzdělávání chybí a jedinci neprožijí zkušenost a potřebu vzdělání, přenáší se dále
z generace na generaci představa nepotřebnosti vzdělání a s ní spojený koloběh levné a
nekvalifikované pracovní síly.
Následky, které si nese celá společnost, nejen konkrétní jednotlivci, či jejich
rodiny, způsobené dětskou prací jsou například neschopnost přispět k rozvoji
společnosti a ekonomiky a těžit z něj, nevyužití lidských zdrojů, zakrnělé budoucí
generace, nízké mzdy obecně, ale i nízké mzdy dospělých pracovníků, frustrace
obyvatelstva, vysoká nezaměstnanost dospělých, vysoká míra negramotnosti, přetrvání
dětské práce, zneužívání dětí, politická nestabilita, brzká nemocnost obyvatelstva nebo
opakování špatného zacházení.
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2.5.5 Dětská práce v rozvojových a rozvinutých zemích
Rozdíl mezi rozvojovými a rozvinutými státy39 má velkou důležitost pro
mezinárodní společenství. Poukazuje na skutečnost, na jaké úrovni jednotlivé státy
skutečně jsou a na jaké úrovni by mohly být. Právě rozdíly mezi státy tvoří velkou
trhlinu mezinárodního společenství. Rozdělení na státy rozvojové a rozvinuté je
vytvořeno na základě několika faktorů především ekonomických, sociálních,
zdravotnických, politických, obchodních faktorů a na faktoru vzdělávání. Nejčastěji se
však určuje použitím hrubého národního produktu na obyvatele. Dle klasifikace Světové
banky se mezi „rozvojové země“ řadí ty s přepočteným hrubým národním produktem na
hlavu do 12.736 amerických dolarů.40
Toto rozdělení zemí často vytváří třecí plochy na poli spolupráce mezi státy v
mnohých oblastech zájmů. Více než 80% obyvatelstva světa žije ve více než stovce
rozvojových zemí. Ty ovšem vytvářejí pouhých 20 % celosvětových produktů a
služeb.41
Dětská práce se objevuje ve větší míře v rozvojových zemích, nicméně
pracující děti nejsou výjimkou ani v rozvinutých zemích. V rozvinutých zemích
společnost přistupuje k dětské práci jako k vysoce nežádoucímu jevu, a proto mají děti
větší šanci na návrat do běžného života a také v těchto zemích není tak časté, aby
pracujícími byly velmi malé děti, přesto se takové případy vyskytují. V rozvinutých
zemích není neobvyklé, když děti vedle vzdělávání také pracují, chodí na brigády,
ovšem v takovém rozsahu, aby jim práce nezasahovala do výuky. V rozvinutých zemích
tak pracující děti nečiní kvůli chudobě, ale za účelem zvýšení vlastní životní úrovně,
často si přivydělávají na školné, nebo aby si mohli koupit běžné či nadstandardní
spotřební zboží. Tedy jejich zapojení do práce není existenčně důležité ani pro ně, ani
39 Farlex,
Developing
coutry.
Dostupné
na
http://www.thefreedictionary.com/
developing+country (navštíveno dne 5. 11. 2014).
Podle výkladových slovníků jsou rozvojovými zeměmi chudé neprůmyslové státy s převážně
zemědělskou výrobou, které se snaží svou sociální i ekonomickou úroveň zlepšit. V rozvojových
zemích je častá negramotnost obyvatel a krátká délka života, většina obyvatel žije na venkově, je zde
nízká úroveň školství, dopravy, infrastruktury, zdravotnictví či špatný přístup k pitné vodě. Tyto
země se nacházejí většinou v oblastech Afriky, Asie, Střední a Jižní Ameriky a v minulosti se
jednalo převážně o kolonie.
40 The World Bank, New country classifications. Dostupné na http://data.worldbank.org/news/newcountry-classifications-2015 (navštíveno 2. 2. 2016).
41 HIRSCH Moshe, Developing Countries, poslední aktualizace článku: červen 2007,
http://opil.ouplaw.com.ezproxy.is.cuni.cz/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law9780199231690-e930?rskey=OLPfLu&result=1&prd=EPIL (navštíveno 5. 11. 2014).
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pro jejich rodinu. Vnitrostátní právní úprava rozvinutých zemí poskytuje pro mladistvé
pracující záruky jako je minimální mzda, maximální pracovní doba, zákazy pracovat v
určitých odvětvích apod. Mnoho činností vykonávaných mladými lidmi je
srovnatelných jak v rozvojovém, tak rozvinutém světě. V rozvinutých zemích mladí
pracují zhruba sedmnáct hodin týdně vedle školy, ale v rozvojových zemích dvanáct až
čtrnáct hodin denně. Nutno podotknout, že určité práce jsou všude srovnatelně škodlivé,
v tomto případě je ovšem klíčová délka pracovní doby. Vedle ní pak dostupné technické
vybavení a ochranné prostředky, které mohou v rozvojových zemích či v těžko
kontrolovatelných provozech a podnicích chybět.
Dalším zajímavým rozdílem je také fakt, že v rozvinutých zemích jsou
nejčastěji zaměstnanými nelegálními mladými pracovníky chlapci běloši. V rozvinutých
zemích je vnitrostátní legislativa na ochranu dětí při práci více propracovaná a na vyšší
úrovni. Na druhou stranu s předpokladem menšího výskytu nucené práce v rozvinutých
zemích souvisí i nižší míra prozkoumání praxe, není tedy mnoho zdokumentovaných
případů dětské práce.

2.5.6 Rozšíření a regionální rozměr dětské nucené práce
Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, míra výskytu dětské práce
napříč regiony závisí mimo jiné na chudobě, na kulturních podmínkách a tradicích dané
společnosti.42
V nejchudších zemích světa je až 40% příjmů rodiny závislých na dětské práci.
Celosvětově se od roku 2000 do roku 2012 snížil počet dětí vykonávajících nucenou
práci o třetinu, z 246 milionů na 168 milionů. Z toho více než polovina (85 milionů v
roce 2012) dětí vykonává nebezpečné práce (171 milionů dětí v roce 2000).
Asie a oblast Tichého oceánu je oblastí s nejvyšším počtem dětí v dětské
nucené práci, 78 milionů dětí, to je 9,3% dětské populace. Subsaharská Afrika je oblastí
s nejvyšším poměrem dětské nucené práce, pracuje 21% dětské populace, což je 59
milionů dětí. Latinská Amerika a oblast Karibiku zahrnuje 13 milionů dětí v nucené
práci, to činí 8,8% dětské populace. V oblasti Blízkého východu a severní Afriky jsou
nucenou prací zasaženy 9,2 milionu dětí, což je 8,4 % regionální dětské populace.
42

Viz přílohy.
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3

MEZINÁRODNĚPRÁVNÍ ÚPRAVA PROBLEMATIKY DĚTSKÉ
NUCENÉ PRÁCE
Kapitola se soustřeďuje na univerzální a regionální mechanismy vytvořené

mezinárodním společenstvím k ochraně lidských práv, a to konkrétně na ty, které mají
za úkol prosazovat ustanovení mezinárodních dokumentů, které bojují mimo jiné s
dětskou nucenou prací. Kapitola také popisuje další oblasti mezinárodního práva
veřejného, které mají nebo by mohly mít vliv na jev dětské nucené práce. Vymezení
dětské nucené práce se věnovala předchozí kapitola a tato, mapuje, jakými způsoby
založenými mezinárodním právem veřejným lze bránit dětské nucené práci, jak ji
diplomová práce popisuje výše.

3.1 Univerzální systém ochrany lidských práv
V první části třetí kapitoly diplomová práce provede rozbor nejzásadnějších
univerzálních systémů ochrany lidských práv založených na právních dokumentech,
kterých se účastní většina států celého světa.

3.1.1 Základní dokumenty a mechanismy ochrany lidských práv na půdě
Organizace spojených národů
Zakládající dokument Charta Organizace spojených národů (dále jen „OSN“)
obsahuje několik obecných odkazů na potřebu dodržování lidských práv, ale již žádná
konkrétní ustanovení či jejich výčet. Jako první dokument, který se snaží splnit tuto ideu
dodržování lidských práv, se objevuje Všeobecná deklarace lidských práv, která by
mohla být považovaná za autoritativní výklad lidských práv zmiňovaných v Chartě
OSN, ale vzhledem k tomu, že deklarace byla přijata jako nezávazný dokument,
rezoluce Valného shromáždění OSN, nelze ji přisuzovat závaznou povahu interpretací.
Charta OSN se nucené práci konkrétně nevěnuje, nicméně se mezi její ustanovení a do
preambule dostal i odkaz na lidská práva.
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Původně v rámci OSN byla zřízena Komise pro lidská práva. Jednalo se o
pomocný orgán Hospodářské a sociální rady OSN. Právě Komise pro lidská práva
vytvořila v roce 1948 Všeobecnou deklaraci lidských práv. Je prvním dokumentem
obecné povahy, který poskytuje ucelený katalog práv každého člověka. Přes nezávaznou
povahu je její faktický význam velký právě díky jejímu obsahu. Pokud jde o otázku, zda
je Všeobecná deklarace lidských práv mezinárodním obyčejem jako celek, realita praxe
se kloní spíše k variantě, že není, ačkoli některá ustanovení být mezinárodním
obyčejovým pravidlem mohou. Deklarace však postrádá kontrolní mechanismy, tím její
význam staví skutečně na úroveň politickou a právně interpretační.43
Systém subkomisí a pracovních skupin Komise pro lidská práva byl velice
kritizován. Její procedury byly důvěrné, neveřejné a výstupem práce mohlo být pouhé
odsouzení vlády státu za nedodržování závazků Valným shromážděním OSN.
Reakcí na kritizovanou činnost Komise pro lidská práva bylo vytvoření nového
mechanismu Rady pro lidská práva v roce 2006 rezolucí Valného shromáždění OSN
číslo 60/251. Zlepšení oproti Komisi pro lidská práva tkví v tom, že Rada pro lidská
práva se schází třikrát za rok, ne pouze jednou. Pro mimořádné zasedání postačuje jedna
třetina hlasů členů. Mechanismus Rady pro lidská práva zahrnuje čtyři nástroje. Poradní
výbor, který je složen z 18 expertů, zpracovává studie tematicky zaměřené na oblasti
lidských práv, ale nemůže se věnovat konkrétnímu státu nebo regionu. Činnost zahajuje
pouze na žádost Rady pro lidská práva. Procedura stížností se dělí na dvě skupiny,
Skupinu pro situace, která sestává z pěti členů Rady pro lidská práva, a Skupinu pro
sdělení, kterou tvoří pět expertů Poradního výboru. Tyto dvě skupiny projednávají
jednotlivé záležitosti, vyjádření států, a informace o krutých a spolehlivě zjištěných
porušeních lidských práv a ty následně postupují Radě pro lidská práva s doporučením
dalšího řešení. Zvláštní procedury poskytují odborný monitoring expertů OSN. Mandáty
zpravodajů jsou zaměřené tematicky nebo na konkrétní státy. Vlastní nucené dětské
práce se týká mandát Zvláštního zpravodaje pro moderní formy otroctví a Zvláštního
zpravodaje pro obchod s dětmi, dětskou prostituci a dětskou pornografii. Zvláštní
zpravodaj

OSN

pro

moderní

formy

otroctví

se

ve

své

zprávě

z

8. července 2015 zaměřuje mimo jiné na právní a politický rámec stejně tak na
iniciativy zúčastněných stran vedoucí k tomu, aby jejich podniky respektovaly skrze své
dodavatelské řetězce lidská práva. Právě celosvětové společnosti se svými komplexními
43 ŠTURMA, Pavel, Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv,
3. doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, str. 5-6.
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dodavatelskými a subdodavatelskými vztahy mohou dobře bojovat se současnými
formami otroctví, které nejčastěji hrozí na nejnižších úrovních dodavatelských
řetězců.44
Čtvrtým nástrojem Rady OSN pro lidská práva je Univerzální periodický
přezkum (dále jen „UPR“). UPR je zajišťován pracovní skupinou vytvořenou 47
zástupci států. Nutno podotknout, že zde jsou patrné politické zájmy států. Přezkumu se
účastní všechny členské státy OSN. Báze přezkumu spočívá na Chartě OSN, Všeobecné
deklaraci lidských práv, mezinárodních smlouvách na ochranu lidských práv, jejichž je
posuzovaný členský stát stranou, dále pak na dobrovolných závazcích států a na
použitelném mezinárodním humanitárním právu.
Úkol daný zakládající rezolucí byl jasný, reálně zlepšit dodržování lidských
práv. K dosažení tohoto cíle byly vytvořeny dva dobrovolné fondy, první na podporu
zapojení rozvojových zemí a druhý na financování implementace doporučení.
Vysoký komisař OSN pro lidská práva je dalším nástrojem vytvořeným v
rámci OSN. Náplní jeho činnosti je ochrana a podpora efektivního uplatňování lidských
práv, plnění úkolů zadaných orgány OSN – analýza konkrétních situací a návrhy řešení,
koordinace činnosti na podporu lidských práv, účast na formulování nových norem,
monitoring a implementace do vnitrostátních právních řádů. Dále se zmocněním Rady
pro lidská práva analyzuje a navrhuje řešení konkrétních situací. Jedná se spíše o
výkonný, než rozhodovací orgán.
Členské státy OSN mají povinnosti účasti na „charter based bodies“, což jsou
mechanismy založené na základě Charty OSN. U „treaty based bodies“, mechanismů
založených jednotlivými mezinárodními smlouvami, jsou státy účastny na jejich
činnosti, jen pokud jsou smluvními stranami příslušných smluv.
Vzhledem ke skutečnosti, že neexistoval univerzální soudní mechanismus
navazující na Všeobecnou deklaraci LP, iniciativu začaly přebírat regiony.

44 OSN, Urmila Bhoola, Zpráva Zvláštního zpravodaje pro moderní formy otroctví, včetně jejich příčin
a důsledků, A/HRC/30/35, ze dne 8. 7. 2015.
„According to ILO data from 2012, 5.5 million of the 20.9 million of persons in forced labour are
children, and an estimated 5–15 per cent of those are working in supply chains, with the figure
significantly higher if domestic supply chains are also taken into account.“
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3.1.2

Systém ochrany Mezinárodního paktu o občanských a politických právech
Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (dále jen „MPOPP“)

zakazuje vynucování práce na komkoli, tedy i na dětech. Závazky států dle článku 2
plynoucí z MPOPP jsou ze své povahy formulovány spíše na výsledek. Smluvní strany
přijaly závazek přijmout opatření k realizaci práv v MPOPP. Článek 4 obsahuje
derogační ustanovení. Pro derogaci je nutná notifikace ostatních smluvních stran
MPOPP prostřednictvím generálního tajemníka OSN. Pakt ovšem vyjímá z této
možnosti derogace sedm článků, mezi nimiž je možné nalézt ustanovení o zákazu
otroctví a nevolnictví, avšak na zákaz nucené práce se tato klauzule nevztahuje. To
znamená, že... „(J)je-li za mimořádné situace, která je úředně vyhlášena, ohrožen život
národa...“, státy mohou přijmout opatření nediskriminační povahy zmírňující jejich
závazky plynoucí z MPOPP vztahující se k zákazu nucené práce. Tato opatření nesmějí
být v rozporu s jejich jinými závazky dle mezinárodního práva.
Pojem nucené práce má být chápán široce. Subjektivním znakem nucené práce
je nedobrovolnost a objektivním je situace, kdy stát či soukromý subjekt objedná osobní
práci, či službu a za nesplnění osobě hrozí potrestání. Vymezení nucené práce MPOPP
neobsahuje, pro definici je třeba nahlédnout do Úmluvy č. 29 MOP. Článek 8 odstavec
3 zakazuje nucenou práci a stanovuje výjimky ze zákazu nucené práce (viz kapitolu 2.3
Nucená práce). MPOPP nijak nestanovuje další podmínky výjimečných případů. Pro
podmínky výkonu práce, která spadá do výjimek dle odstavce 3, je třeba použít pravidla
uvedená v Úmluvě Mezinárodní organizace práce č. 2945 nebo v Úmluvě mezinárodní
organizace práce č. 10546. Výbor pro lidská práva se může obrátit na MOP v případě
potřeby vymezení „povolené“ nucené práce dle těchto výjimek.
Na základě článku 28 MPOPP byl zřízen Výbor pro lidská práva, který není
politickým orgánem, ale je složen z 18 nezávislých expertů se zkušenostmi v oblasti
ochrany lidských práv a s vysokým morálním kreditem, kteří jsou státními příslušníky
smluvních stran a těmi jsou také navrhováni. Nejednají ale ve své funkci jako zástupci
svého státu, nýbrž jako nezávislí odborníci. Dle doporučení by někteří z nich měli být
právníci, což však není podmínkou. Při volbě zástupců by se mělo přihlédnout ke
spravedlivému geografickému zastoupení, zastoupení různých forem civilizací a
hlavních právních systémů. Výbor pro lidská práva přezkoumává a vyhodnocuje na
45 Např. čl. 11, čl. 12 a 13.
46 Např. čl. 1.
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základě článku 40 MPOPP zprávy států o stavu a vývoji dodržování závazků plynoucích
z MPOPP ve vztahu s realitou v daném státu. Vypracovává zprávy a obecné připomínky
jako odpovědi a vodítka, pro zlepšování situace v oblasti lidských práv v jednotlivých
státech a seznam konkrétních doporučení k implementaci v konkrétním státu. Výbor ze
svých doporučení vybere ta nejdůležitější a stanoví lhůtu obvykle jednoho roku na
podání informace o jejich realizaci státem. Dále této zemi určí termín pro předložení
další zprávy, nejčastěji v intervalu 3 až 5 let. Je stanoven Zvláštní zpravodaj, sledující
postupy a informující o nich Výbor pro lidská práva. Nejedná se o proceduru určenou
jednotlivcům, jejichž práva jsou porušována. Ani státům nevyplývají závazky ze zpráv
Výboru pro lidská práva. Proto nelze přeceňovat efektivitu tohoto instrumentu.
Vedle uvedeného základního kontrolního mechanismu je na základě článku 41
a 42 založena fakultativní procedura určená smluvním státům, které mohou uznat
„…příslušnost Výboru pro lidská práva přijmout a posoudit oznámení jednoho státu o
tom, že jiný stát neplní své závazky podle tohoto Paktu.“47 Pokud státy uznají
příslušnost Výboru pro lidská práva, ten jim poskytne „dobré služby“48 k přátelskému
urovnání situace s respektem k lidským právům a základním svobodám. Pokud ani tento
postup nevede k řešení, Výbor pro lidská práva s předběžným souhlasem států jmenuje
ad hoc Smírčí komisi. Tento mechanismus nebyl dosud v praxi uplatněn, nelze tedy
posuzovat jeho efektivitu. Výbor pro lidská práva také přijímá „stínové zprávy“
nevládních organizací a dovoluje ústní prezentace vztahující se k přezkoumávanému
státu.49
Další procedura určená k řešení stížností jednotlivců před Výborem pro lidská
práva, jejichž práva garantovaná MPOPP byla porušena, byla zavedena Opčním
protokolem k MPOPP z roku 1966. Podmínkami této procedury jsou vyčerpání všech
vnitrostátních opravných prostředků (toto je důvodem nepřijetí stížnosti jen v případech,

47 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, 1966 (publ. pod č. 120/1976 Sb.)., čl. 41.
48 Dobré služby jsou tradičním institutem obyčejové povahy, jejich podstatou je působení třetí
nezainteresované strany, který si strany sporu zvolily, mají k němu plnou důvěru a zároveň má
značnou autoritu. Poskytovatel dobrých služeb se nestává stranou sporu, nezasahuje do jednání, ale
poskytuje prostor pro konání setkání, neutrální půdu, zajišťuje setkání po organizační stránce,
tlumočí vzájemná stanoviska a udržuje kontakt mezi stranami.
VALUCH, Jozef, VRŠANSKÝ, Peter, Medzinárodné právo verejné, EUROKÓDEX 2012,
ISBN 9788089447718.
49 Human Rights Advocates, Human Rights NGO´s Participation in the United Nations, its organs and
specialized
agencies.
Dostupné
na
http://www.humanrightsadvocates.org/wpcontent/uploads/2010/05/Human-Rights-NGOs-Participation-in-the-UN-its-organs-and-specializedagencies.pdf (navštíveno dne 27. 1. 2015).
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kdy jsou opravné prostředky skutečně dostupné a efektivní a přesto nebyly využity),
dále je nepřijatelné anonymní oznámení a stížnost neslučitelná s ustanoveními MPOPP.
Tato neslučitelnost je posuzována dle kritérií příslušnosti věcné, osobní, časové a
místní.50
Opční protokol obsahuje také podmínku nepřípustnosti stížnosti, pokud je daná
věc v době podání projednávána podle jiné procedury mezinárodního šetření. V tomto
směru je Opční protokol mírnější než pozdější mezinárodní instrumenty. Podání
individuální stížnosti nemá suspenzivní účinek. Pro odvrácení nenapravitelné újmy
stěžovateli, může požádat Výbor pro lidská práva o předběžné opatření. Tato jsou
upravena v Jednacím řádu výboru.
Výstupem této neveřejné procedury Výboru pro lidská práva je názor, písemné
posouzení situace, kde sděluje jednotlivci a smluvní straně svoje stanovisko. Povahou se
nejedná o rozsudek s právní závazností pro strany, ale jeho autorita je značná právě z
důvodu způsobu výběru členů tohoto výboru. K nezávazné povaze se kloní obecný
názor, ani terminologie „názor“ nenapovídá, že jde o právně závazný akt, ani Opční
protokol se o jeho závaznosti nezmiňuje. Někteří odborníci právní závaznost názoru
vyvozují z dobrovolného přistoupení státu k MPOPP, tím i podřízení se Výboru a jeho
procedurám. A protože Výbor pro lidská práva byl vytvořen za účelem autoritativního
výkladu, státy jsou právně povinny situaci napravit. Pokud se členové výboru
jednomyslně neshodli, mají možnost zveřejnit odlišné stanovisko. Výbor v názoru
stanoví, jakými prostředky má provést nápravu. V případě porušení ustanovení,
vyžaduje Výbor od státu v termínu do tří měsíců podání zprávy o provedených
opatřeních a jmenuje Zvláštního zpravodaje pro sledování implementace názorů. Pokud

50 Věcná příslušnost, kompetence ratione materiae, je omezena pouze na případy týkající se tvrzeného
porušení práv uvedených v MPOPP. Vedle toho příslušnost osobní, ratione personae, k posuzování
oznámení je dána tím, kdo a proti komu podá oznámení. Z článku 1 plyne, že oznámení lze podat
pouze proti státu, který je smluvní stranou MPOPP i Opčního protokolu. Podat oznámení může
jednotlivec, bez ohledu na jeho státní příslušnost (i pokud žádnou nemá), více jednotlivců a i osoba
třetí ve prospěch domnělé oběti. Opční protokol nepřipouští podání sdruženími nebo nevládními
organizacemi. Příslušnost časová, ratione temporis, určuje, že se Výbor pro lidská práva může
zabývat pouze porušeními, která se stala až po vstupu MPOPP a Opčního protokolu v platnost pro
konkrétní stát, nebo pokud se jedná o trvající porušení, která započala před platností, ale pokračují i
poté. Opční protokol nestanoví časový limit, do kdy je třeba oznámení učinit. Místní příslušnost
Výboru pro lidská práva pro řešení stížností jednotlivců, ratione loci, je dána v případě, že
jednotlivec, který stížnost podává, podléhá jurisdikci některé ze smluvních stran Opčního protokolu.
To ovšem nemusí znamenat, že se jednotlivec nachází na území takového státu během porušení jeho
práv. „Pod jurisdikcí“ je tedy širší pojem, než „na území“.
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státy neimplementují daná doporučení, Výbor pro lidská práva je uvede ve své výroční
zprávě.
Výbor pro lidská práva se k výjimkám, co se nepovažuje za nucenou práci dle
paktu, vyjádřil tak, že se nebudou aplikovat, v případě Wolf proti Panama konkrétně
ustanovení článku 8 odstavec 3 písm. c) (i), dokud nebude vězeň odsouzen k trestu.51 V
závěrečném posudku Výbor pro lidská práva konstatuje, že článek 8 obsahuje i pozitivní
prvek, že státy mají vynucovat zákaz nucené práce a implementovat programy prevence
a boje proti takovému násilnému jednání proti lidským právům, dále Výbor nabádá k
vytvoření efektivních mechanismů, jejichž úkolem by bylo hlídat soulad národního
práva s právem mezinárodním. Proto je nezbytné, aby osoby zodpovědné za nucenou
práci, nebo z ní přímo profitující, byly podle práva přísně potrestány.52
Práce, která činí součást běžných občanských povinností, dle ustanovení
článku 8 odstavce 3 (c) (iv) MPOPP nesmí být výjimečným prostředkem, nesmí mít
povahu trestu a musí být poskytována dle práva s legitimním účelem dle paktu.
Dle Výboru pro lidská práva se rozsah nucené práce nalézá od práce uložené
jako trestní sankce, přes práce zahrnující vykořisťování a násilné podmínky výkonu, až
po slabší formy práce, kdy hrozí sankce za její nevykonání.
Ochrana dětí před ekonomickým vykořisťováním je zakotvena v článku 24
MPOPP. Výbor se ve své kritice k Indii vyjádřil tak, že by stát měl učinit kroky k
vyloučení dětí z nebezpečných zaměstnání. Právě doporučení Národní rady pro lidská
práva, že by se mělo stát základním lidským právem, že dítě do 14 let má právo na
bezplatné a povinné vzdělání, mělo být implementováno jako kroky k vyloučení dětí z
nebezpečné práce. Dále výbor doporučil vytvořit vnitrostátní nezávislý kontrolní
mechanizmus, který by monitoroval a vynucoval předpisy, jejichž cílem je odstranění
dětské práce.53
Ve vztahu k Ekvádoru Výbor pro lidská práva sdělil, že i přes zákonný
požadavek soudní autorizace zaměstnání dětí pod 14 let, stále v zemi přetrvává

51 Rada pro lidská práva, Wolf proti Panama (289/88), sdělení č. 289/88 (1992).
52 UN doc. CCPR/C/79/Add 66 (1996), Závěrečné doporučení Výboru pro lidská práva, Brazílie, 24. 7.
1996.
53 JOSEPH, Sarah, SCHULTZ, Jenny, CASTAN, Melissa, op. cit., str 641.
UN doc. CCPR/C/79/Add.81 (1997), Závěrečné doporučení Výboru pro lidská práva, Indie, 4. 8.
1997.
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vykořisťování zaměstnaných dětí. Výbor doporučil národnímu výboru, aby v této věci
učinil nezbytná opatření v rámci svého mandátu odstranit dětskou práci.54
Nizozemský případ se týkal pomoci v nezaměstnanosti. Jednalo se o situaci,
kdy nezaměstnaná osoba odmítla přijmout práci, která neodpovídala její kvalifikaci a v
důsledku toho ztratila nárok na dávky. Ani intenzita nedobrovolnosti, ani sankce za
takové jednání nedosahují takové úrovně, aby se jednalo o nucenou práci.55

3.1.3 Systém ochrany Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a
kulturních právech
Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech z roku
1966 (dále jen „MPHSKP“) naproti MPOPP říká, že by děti a mládež měly být
chráněny před vykořisťováním a že zaměstnávání prací, která jim může uškodit (viz
výše), by mělo být trestné podle zákona. Tento pakt obsahuje spíše programové závazky
formulované na aktivitu, než na bezprostředně vykonatelné závazky. 56 Státy mají dle čl.
10 odstavec 3 MPHSKP stanovit věkovou hranici, pod kterou bude námezdní práce dětí
zakázána a trestána podle zákona. Tento článek je podobný, ale více restriktivní, ve
srovnání s článkem 24 odstavec 1 MPOPP, který poskytuje obecnou ochranu. Ochrana
ustanovení článku 10 MPHSKP se vztahuje na děti bez diskriminace na základě
rodinného původu či jiných podmínek.
Kontrolní mechanismus MPHSKP je založen na předkládání zpráv o
„přijatých opatřeních a o pokroku dosaženém při dodržování práv uznaných v tomto
Paktu“57, které původně nezpracovával žádný obdobný orgán Výboru pro lidská práva,
jako u předchozího MPOPP, nýbrž zprávy byly státy odesílány Generálnímu
tajemníkovi OSN, který je předával k posouzení Hospodářské a sociální radě. Ta je
54 JOSEPH, Sarah, SCHULTZ, Jenny, CASTAN, Melissa, op. cit., str 641.
UN doc. CCPR/C/79/Add.92 (1998), Závěrečné doporučení Výboru pro lidská práva, Ekvádor, 18.
8. 1998.
55 Evropská komise pro lidská práva, X proti Nizozemí, návrh č. 7602/76 (1976), rozhodnutí ze dne 13.
12. 1976.
56 MPHSKP článek 2 odstavec 1: „Každý stát, který je smluvní stranou Paktu, se zavazuje podniknout
při maximálním využití svých zdrojů samostatně, i prostřednictvím mezinárodní součinnosti a
spolupráce kroky hospodářské a technické k postupnému dosažení plného uskutečnění práv
uznaných v tomto Paktu, a to všemi vhodnými prostředky, včetně přijetí zákonodárných opatření.“
57 Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, 1966 (publ. pod č. 120/1976
Sb.), článek 16, odstavec 1.
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postupovala k projednání pracovní skupině, která předávala své názory Hospodářské a
sociální radě, Komisi pro lidská práva a odborným organizacím zaměřeným na tématiku
hospodářských, sociálních a kulturních práv. V průběhu existence paktu došlo k
vytvoření Výboru pro hospodářská, sociální a kulturní práva, složeného z 18 expertů
volených ad personam. Ovšem nestalo se tak opčním protokolem, tedy na základě
smlouvy, ale rezolucí Hospodářské a sociální rady OSN. Činností Výboru pro HSKP
došlo k posílení činnosti kontrolního mechanismu, a to díky rozšíření cílů a metod
předkládání a posuzování zpráv.
Opční protokol z roku 200858, v který vstoupil v účinnost 5. května 2013,
zavádí další kontrolní prostředky. Asi nejvýznamnějším z nich je možnost sdělení
jednotlivce nebo skupiny jednotlivců, že došlo k porušení jejich práv vyplývajících z
MPHSKP.59 Výbor pro HSKP může sdělení odmítnout, pokud se nejeví, že předkladatel
utrpěl zjevnou nevýhodu, ledaže by řešení bylo závažnou otázkou obecného významu.
Výbor pro HSKP předloží sdělení státu, kterého se týká, k vyjádření, pak stranám
nabídne dobré služby ke smírnému vyřešení věci. S předáním sdělení může také
předložit žádost o přijetí předběžných opatření. Sdělení nevyřešená smírnou cestou,
nebo odmítnutá, jsou Výborem pro HSKP dále řešena v uzavřeném zasedání a jsou
posuzována ve světle dalších zpráv a dokumentů od příslušných odborných organizací,
orgánů, a jiných institucí či mechanismů ochrany.
Vedle

individuálních

sdělení

mohou

smluvní

strany

jednostranným

prohlášením uznat příslušnost Výboru pro HSKP. Tento mechanismus zahrnuje
mezistátní stížnosti na porušení MPHSKP jinou smluvní stranou, která také uznala
příslušnost Výboru dle tohoto opčního protokolu. Druhým fakultativním mechanismem
je vyšetřování, v případě, že má Výbor pro HSKP spolehlivé informace poukazující na
vážné nebo systematické porušení práv stanovených v MPHSKP.
Článek 8 Opčního protokolu stanoví, že Výbor má vzít při posuzování
individuálních stížností ohled na konkrétní kroky přijaté k uskutečnění Paktem
uznaných práv a jejich přiměřenost. Stát má tedy velkou míru uvážení při implementaci
práv garantovaných MPHSKP.

58 Členské státy k 31. lednu 2015: Argentina, Belgie, Bolívie, Bosna a Hercegovina, Kapverdy,
Kostarika, Ekvádor, El Salvador, Finsko, Gabon, Itálie, Lucembursko, Mongolsko, Černá Hora,
Niger, Portugalsko, Slovensko, Španělsko, Uruguay.
59 Opční protokol k Mezinárodnímu paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, 2008, článek 3 –
podmínky přijatelnosti.

27

Ve spojení s článkem 6 MPHSKP musí být práce dobrovolná. K tomu je třeba,
aby byla dobrovolná jak volba, tak výkon práce. Spojení ochrany dle článku 10 s
článkem 7 má zaručit pracujícím dětem mzdu za vykonanou práci, a to stejnou, jakou
dostávají dospělí. Pokud je dítě odměňováno méně, jedná se o jeho vykořisťování dle
článku 10 odstavec 3 MPHSKP.60
Článek 10 odstavec 3 nečiní výčet druhů prací, které jsou zakázány, ale nabízí
obecnou formulaci poškození, kterým se má zabránit. Protože dětská práce je obvykle
záležitostí ekonomické nutnosti, Výbor pro HSKP ve svých doporučeních státům
navrhuje přijetí konkrétních postupů, jak ekonomickou nutnost odstraňovat, např.
finanční podporou chudých rodin, nebo kompenzacemi pro rodiny, které přestanou děti
do práce posílat, zdůrazňováním nebezpečí, kterým se děti vystavují a také důležitosti
vzdělání dětí, v neposlední řadě zvyšováním možností dětí chodit do školy.
MPHSKP nestanovuje věkové limity pro zaměstnávání. Určení hranic
ponechává na státech, nicméně předpokládá, že státy odliší různé věkové limity dle
různých sektorů. V některých případech Výbor pro HSKP shledal státem stanovenou
hranici jako příliš nízkou. V Estonsku mohly děti mezi 13. a 15. rokem pracovat v
průmyslu, v Panamě mohly děti od 12 let pracovat v zemědělství.61 V případě Svatého
Vincenta a Grenadin byla hranice dětské práce stanovena na 16 let, ale stát poskytoval
sociální zabezpečení lidem od 18 let. Děti ve věku mezi 16 a 18 rokem zůstávali tedy
bez sociálního zabezpečení.62
Zájem dítěte má být tím vládnoucím, nikoli zájem rodičů, či celé rodiny.
Souhlas rodičů se zaměstnáním dítěte tedy neruší právo dítěte na vzdělání či právo
nepracovat63 v případě, že je dítě schopné učinit vlastní rozhodnutí ve věci svého
zaměstnání. Pokud dítě není schopné takové rozhodnutí učinit, je na místě otázka, zda
by takové dítě mělo pracovat.64

60 SAUL, Ben, KINLEY, David, MOWBRAY, Jacqueline; The international covenant on economic,
social and cultural rights :commentary, cases, and materials; Oxford: Oxford University Press,
2014; ISBN 978019964030 978-0-19-964030-0; str. 854.
61 SAUL, Ben, KINLEY, David, MOWBRAY, Jacqueline, op. cit.; str. 843.
Výbor pro HSKP, Závěrečné vyjádření: Estonsko, E/C.12/1/Add.85 (19. 12. 2002). 21; Panama,
E/C.12/1/Add.64 (24. 9. 2001), 17.
62 SAUL, Ben, KINLEY, David, MOWBRAY, Jacqueline, op. cit.; str. 843.
Výbor pro HSKP, Závěrečné vyjádření: Svatý Vincent a Grenadiny, E/C.12/1/Add.21 (2. 12. 1997),
20.
63 Ustanovení článků 13 a 6 MPHSKP.
64 SAUL, Ben, KINLEY, David, MOWBRAY, Jacqueline, op. cit.; str. 844.
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Výbor pro HSKP vyjádřil znepokojení nad zrušením ústavní ochrany dětí pod
16 let před nucenou prací dle článku 6 MPHSKP v Kongu.65 Stejně tak v případě
prodávání dětí ve věku 2 let na budoucí práce na plantážích či v domácnostech v
Togu.66 Nebo také v Číně, kde byly děti v rámci školních osnov nuceny vykonávat
civilní službu, jako porušení ustanovení článků 6 a 7 MPHSKP a Úmluvy MOP č.
182.67
Výbor pro HSKP dále ve svých zprávách kritizoval zaměstnávání dětí ve
vězení.68 Doporučil přísnější sankce pro ty, kteří dětskou práci využívají a děti
zaměstnávají69, navýšení pracovních kontrol70 a také doporučil vytvoření systému
registrace případů porušení a špatného zacházení71.
Státy mají na základě Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte o
zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (2000) určit minimální věk pro dobrovolný
vstup do ozbrojených sil, kdy minimální hranicí je věk 15 let podle Výboru pro práva
dítěte, a mají přijmout veškerá možná opatření, aby zajistily, že osoby pod 18 let se
nebudou účastnit na nepřátelských akcích. Stát má také povinnost zakázat nestátním
útvarům, aby nabíraly či využívaly děti pod 18 let.
Ve sledovaných státech Výbor pro HSKP nezjistil minimální věk pro účast dětí
v ozbrojených konfliktech. Výbor pro HSKP upozornil na porušení článku 6 MPHSKP
jak pro vojenské, tak pro komerční účely při používání dětí jako vojáků, či služebnictva,
nebo společnic v Súdánu, nebo v Libérii, kde docházelo k využívání dětských vojáků ve
věku 9 let a znásilňování zotročených dívek.72

65 SAUL, Ben, KINLEY, David, MOWBRAY, Jacqueline, op. cit.; str. 844.
Výbor pro HSKP, Závěrečné vyjádření: Republika Kongo, E/2001/22 (2000), 43, 210.
66 SAUL, Ben, KINLEY, David, MOWBRAY, Jacqueline, op. cit.; str. 844.
Výbor pro HSKP, Závěrečné vyjádření: Togo, E/2002/22 (2001), 57, 317.
67 SAUL, Ben, KINLEY, David, MOWBRAY, Jacqueline, op. cit.; str. 844.
Výbor pro HSKP, Závěrečné vyjádření: Čína, E/C.12/1/Add.107 (13. 5. 2005), 23.
68 SAUL, Ben, KINLEY, David, MOWBRAY, Jacqueline, op. cit.; str. 844.
Výbor pro HSKP, Závěrečné vyjádření: Sýrie, E/C.12/1/Add.63 (23. 9. 2001), 18.
69 SAUL, Ben, KINLEY, David, MOWBRAY, Jacqueline, op. cit.; str. 844.
Výbor pro HSKP, Závěrečné vyjádření: Afganistan, E/C.12/AFG/CO/2-4 (7. 6. 2004), 29.
70 SAUL, Ben, KINLEY, David, MOWBRAY, Jacqueline, op. cit.; str. 844.
Výbor pro HSKP, Závěrečné vyjádření: Afganistan, E/C.12/AFG/CO/2-4 (7. 6. 2004), 29.
71 SAUL, Ben, KINLEY, David, MOWBRAY, Jacqueline, op. cit.; str. 844.
Výbor pro HSKP, Závěrečné vyjádření: Nizozemské Antily, E/C.12/NLD/CO/3/Add.1 (31. 1. 2008),
40.
72 SAUL, Ben, KINLEY, David, MOWBRAY, Jacqueline, op. cit.; str. 844.
Výbor pro HSKP, Závěrečné vyjádření: Súdán, CRC/C/121 (2002), 53, 280; Liberie, CRC/C/140
(2004), 67, 360 a 361.

29

Výbor se také vyjádřil k dětským vojákům ve spojení s článkem 10 odstavec 3.
Vyzýval státy, aby přestaly nabírat děti do ozbrojených složek a aby okamžitě děti již
zapojené propustily. Dále Výbor pro HSKP navrhl provádět pravidelné kontroly ve
výcvikových táborech a sledovat dodržování zákazu dětských vojáků, také naléhal, aby
proběhlo potrestání zodpovědných osob. Dále výbor podpořil reintegraci a
psychologickou rehabilitaci dětí zapojených do ozbrojených sil.73

3.1.4 Systém ochrany Úmluvy o právech dítěte
OSN vytváří vedle univerzálních dokumentů také úmluvy tematicky zaměřené
na určitý typ lidských práv a vedle toho také na určitou kategorii osob. Z nich je pro
téma této diplomové práce podstatná Úmluva o právech dítěte.
Signatářské státy mají ve všech opatřeních podle této úmluvy sledovat nejlepší
zájem dítěte (čl. 3(1)) ÚPD74. Ustanovení Úmluvy o právech dítěte jsou měkce
formulovaná a dávají tak široký prostor pro interpretaci75. Zásadními články pro
ochranu pracujících dětí jsou článek 32 Úmluvy o právech dítěte a článek 2 Opčního
protokolu o dětech v ozbrojených konfliktech, který zakazuje povinné povolávání do
ozbrojených sil osob do věku 18 let.
Valné shromáždění OSN přijalo v roce 2000 dva opční protokoly. První se
týkal zapojování dětí do ozbrojených konfliktů a druhý prodeje dětí, dětské prostituce a
dětské pornografie.76 Kontrola opatření k provádění těchto dvou protokolů probíhá v
rámci periodických zpráv podávaných Výboru pro práva dítěte podle Úmluvy o právech
dítěte.

73 SAUL, Ben, KINLEY, David, MOWBRAY, Jacqueline, op. cit., str. 844.
Výbor pro HSKP, Závěrečné vyjádření: Afganistan, E/C.12/AFG/CO/2-4 (7. 6. 2004), 30; Kolumbie,
E/C:12/COL/CO/5 (7. 6. 2010), 16; Republika Kongo, E/C.12/COD/CO/4 (16. 12. 2009), 30; Čad,
E/C/.12/TCD/CO/3 (16. 12. 2009), 22.
74 Úmluva o právech dítěte, článek 3, ostavec 1: „Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli
činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče,
správními nebo zákonodárnými orgány.“
75 ŠTURMA, Pavel, op. cit., str. 25.
76 Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů, Opční
protokol k Úmluvě o právech dítěte o prodeji dětí, dětské prostituci a dětské pornografii, (oba 2000).
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V dubnu 2014 vstoupil v platnost třetí Opční protokol77, který zavádí
procedury, které mohou proběhnout v případě porušení závazků států z Úmluvy o
právech dítěte a jejích dvou opčních protokolů. První je procedura individuálních
stížností. Stížnost přímo k Výboru pro dětská práva může podat jednotlivé dítě, nebo
osoba jeho jménem, nebo skupina jednotlivců z důvodu, že signatářský stát porušil
garantovaná práva dítěte a případ se nepodařilo vyřešit vnitrostátními soudy. Mezi
podmínky přijatelnosti patří to, že stejná věc nesmí být již řešena Výborem pro práva
dítěte, ani před jiným mezinárodním orgánem. Další z podmínek přijatelnosti stížnosti
je její podání do jednoho roku od vyčerpání všech domácích prostředků obrany dle
vnitrostátního práva. Další řízení se týká mezistátních stížností. K této možnosti je
nutné, aby členské státy uznaly kompetenci Výboru pro lidská práva k této stížnosti.
Další procedura je vyšetřování hrubého a systematického porušování dětských práv.
Výbor pro práva dítěte může vyšetřování zahájit i u státu, který výslovně vyloučil
ustanovení Opčního protokolu III o tomto vyšetřování. Výbor pro práva dítěte k
zahájení vyšetřování potřebuje spolehlivé informace indikující hrubé a systematické
porušování práv garantovaných Úmluvou o právech dítěte a jejími opčními protokoly.
Stát může být Výborem pro dětská práva přizván ke spolupráci při vyšetřování, které je
důvěrné78.
Pojem „práce“ je širší než pojem „zaměstnání“, ke kterému se vztahuje
odstavec 2 článku 32 Úmluva o právech dítěte. Prací se myslí veškerý výkon, včetně
výkonu v zaměstnaneckém vztahu. Výbor pro práva dítěte nikdy ve svých komentářích
nevztáhl slovo nebezpečný či škodlivý k pojmu zaměstnání, ale na jakýkoli druh dětské
práce. Výbor si je vědom, že dětská práce zasahuje do vzdělávání dětí. Ve svých
doporučení explicitně nevyjadřuje názor, že hranice minimálního věku pro práci a
hranice ukončení povinné školní docházky by spolu měly korespondovat, ale ve
skutečnosti se jeho názory tímto směrem ubírají. Výbor projevil znepokojení ze situace,
kdy minimální věk pro vstup do zaměstnání je stanoven na 14, avšak konec povinné
školní docházky je stanoven na věk 16 let. Při posuzování škodlivosti se Výbor pro
práva dítěte soustředí nejen na práci samotnou, ale také na podmínky, ve kterých je

77 Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte zavádějící postup předkládání oznámení (2014).
78 Child Rights Connect, Information Pack about the Optional Protocol to the Convention on the
Rights of the Child on a Communications Procedure (OP3 CRC). Dostupné na
http://ratifyop3crc.org/wp-content/uploads/2014/06/CRC_OP3_info_pack_web.pdf (staženo dne 26.
12. 2014).
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vykonávána.79 Výbor pro práva dítěte nezkoumá druhy práce, které by spadaly pod
pojem nebezpečné práce, ale v několika svých doporučeních se k druhům práce jako
nebezpečné vyjádřil: děti při závodech velbloudů ve Spojených arabských emirátech,
obdobně závody koní v Mongolsku, těžba, pěstování cukrové třtiny, chov zemědělských
zvířat, zemědělství. Ne vždy byl Výbor ve svých doporučeních konzistentní.80
V závěrečném doporučení Jamaice v roce 2003 Výbor pro práva dítěte
doporučil, aby stát úzce spolupracoval s MOP při přijímání opatření za účelem
odstranění dětské práce, včetně ustanovení o zaměstnávání dětí pod 18 let
nebezpečnými pracemi. Důležité je, aby státy, které mají povinnost stanovit hranice pro
minimální věk pro vstup do zaměstnání, nezapomínaly chránit před vykořisťováním
také děti mezi touto stanovenou hranicí až do dosažení dospělosti, tedy 18 let (dle
Úmluvy o právech dítěte).81
Dikcí „...tělesnému, duševnímu, duchovnímu, mravnímu nebo sociálnímu
rozvoji.“ poskytuje úmluva širší koncept, než úmluvy MOP. Nejen že plní funkci
ochrany vzhledem k vzdělávání, aby bylo dítěti umožněno, ale také aby nebyly dítěti
poškozeny schopnosti učit se či jeho psychika. Během přípravy tohoto ustanovení se
nediskutoval jeho hlubší význam, nicméně je evidentní, že se jedná o práci, která by
dítěti zamezila v jeho plnohodnotném zapojení do společnosti, jako občana, zamezila by
mu v učení jeho sociálních rolí a také by zamezila jeho setkávání s jinými lidmi během
jeho vývoje.82
Výbor pro práva dítěte ve svých doporučeních často vybízel státy k přistoupení
k úmluvám MOP, a také často odkazuje na Úmluvy č. 138 a 182 MOP, ačkoli na jiné
mezinárodní dokumenty často neodkazuje.
Z počátku své činnosti Výbor pro práva dítěte doporučoval státům, aby
spolupracovali při přijímání patřičné legislativy s mezinárodními organizacemi jako je
MOP, či UNICEF. Výbor viděl východisko v mezinárodní spolupráci a technické i
teoretické podpoře.83 Později se Výbor vyslovil tak, že by státy měly více využívat
vlastní zdroje a více spolupracovat s nevládními organizacemi a jinými soukromými
79 SWEPSTON, Lee, Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child,
Article 32: Protection from Economic Exploitation, Leiden, NLD: BRILL, 2012. ProQuest ebrary.
Web., navštíveno dne 2. 2. 2016. Ebook ISBN: 9789004231467; str. 23 a násl.
80 Ibid., str 30
81 Ibid., str. 20
82 Ibid. Str. 25.
83 SWEPSTON, Lee; op. cit., str. 26. Záverečné vyjádření: Súdán (UN doc. CRC/C/15/Add.10, 18. 10.
1993, §25).
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subjekty, které se zabývají ochranou lidských práv.84 Později Výbor konkretizoval svá
doporučení, např. že by stát měl být schopný poskytnout lidské a jiné zdroje či školení
orgánům dohlížejícím na dodržování pracovních standardů.85 Výbor příliš často
neupozorňuje na důležitost opatření, která by zvyšovala povědomí veřejnosti o dětské
práci (jako tak činí MOP a UNICEF).86
Ustanovení článku 32 říká, že státy by měly stanovit hranici pro přijetí do
zaměstnání, ale neříká, že by měli stanovit hranici pro práci vykonávanou dětmi mimo
zaměstnanecký poměr, jak tomu je u úmluv MOP. Stalo se tomu tak proto, aby
ustanovení přespříliš neomezovala obživu rodiny jako takovou.87
Co se týká opatření, která by měly státy přijmout k účinnému výkonu
ustanovení úmluvy, myšleno sankcí, obvykle se jedná o pokuty, či o trestní sankce (tedy
i odnětí svobody). Výbor zdůraznil důležitost opatření, která mají býti státem přijata,
zejména by mělo jít o proceduru stížností a dohledu, či komise dobrovolníků.88 Jindy se
výbor k této věci vyjádřil tak, že právo by mělo být vynuceno, stížnosti vyšetřeny a
přísné tresty by měly být uloženy pro porušení práva.89
Odkazy Výboru nakonec poukazují na dobrou spolupráci organizací v rámci
systému OSN, ale i mezinárodních organizací mimo tento systém zabývajících se
eliminací ekonomického vykořisťování dětí.90

3.1.5 Systém ochrany Mezinárodní organizace práce
Mezinárodní organizace práce byla založena již v roce 1919 Versailleskými
mírovými smlouvami. Svou normotvornou činnost provádí ve dvou formách. První z
nich je tvorba mezinárodních úmluv podléhajících ratifikaci členskými státy a druhá

84 SWEPSTON, Lee; op. cit., str. 24. Závěrečné vyjádření: Kolumbie (UN doc. CRC/C/15/Add.15, 7.
2. 1994, §13).
85 SWEPSTON, Lee; op. cit., str. 27. Závěrečné vyjádření: Niger (UN doc. CRC/C/15/Add.179, 13. 6.
2002, §65(b)).
86 Ibid., str. 27.
87 Ibid., str. 30.
88 SWEPSTON, Lee; op. cit., str. 32. Závěrečné vyjádření: Pakistan (UN doc. CRC/C/15/Add.18, 25
dubna 1994, §32.
89 SWEPSTON, Lee; op. cit., str. 32. Závěrečné vyjádření: Kolumbie (UN doc. CRC/C/15/Add.15, 7. 2.
1994, §9.
90 SWEPSTON, Lee; op. cit., str 30.
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spočívá ve vydávání doporučení Generální konference Mezinárodní organizace práce, ta
ale nejsou právně závazná. Členský stát má povinnost toto doporučení předložit
kompetentnímu vnitrostátnímu orgánu k případné realizaci.
Jen část úmluv MOP má lidskoprávní charakter. Mezi nejzásadnějšími z nich
nalezneme Úmluvu MOP č. 29 o nucené nebo povinné práci, Úmluvu č. 105 týkající se
odstranění nucené práce, Úmluva č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání a
Úmluvu č. 182 o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské
práce.
Doporučení č. 190 MOP v článku 3 poskytuje přehled, jaké práce se považují
za nebezpečné dle MOP. Jsou jimi práce, které děti vystavují fyzickému, psychickému
či sexuálnímu zneužívání, dále se jedná o práce v nebezpečném prostředí, s
nebezpečnými stroji či práce spočívající v nošení velmi těžkých věcí apod.
Úmluva č. 138 byla často obviňována z rigidity, obzvláště z europocentrického
pohledu na dětskou práci, který nebyl přiléhavý kulturám po celém světě. I proto měla
tato úmluva v roce 1998 pouze 46 ratifikací. Jako reakci začala MOP intenzivně
informovat o problematice a zahájila program IPEC (Mezinárodní program pro
odstranění dětské práce z roku 1991). MOP změnila přístup ze stanovené fixní hranice
zákazu, na postupné poskytnutí a zavádění různých nástrojů.
Úmluva č. 138 ukládá státům, aby stanovily nejnižší možný věk pro vstup do
zaměstnání, ten zároveň nesmí být nižší než je věk dítěte při ukončení povinné školní
docházky. Hranice nesmí klesnout pod 15 let s výjimkou 14 let, která je vyhrazena pro
státy s nedostatečně vyvinutou ekonomikou. Hranice pro práce, které mohou poškodit
zdraví, bezpečnost nebo mravnost mladistvých, činí 18 let. Článek 7 také stanoví
odlišnou hranici pro lehké práce na 13 let. Státy, které nestanovily hranici pro přijetí
dětí do zaměstnání, ale pouze stanovily, že dítě nesmí být zaměstnáno po dobu školního
vyučování, nesplnily podmínky ustanovení Úmluvy č. 138.91
Úmluva č. 138 má širokou působnost, týká se nejen zaměstnanců, ale také
samostatně výdělečně činných osob, také dětí pracujících v rámci své rodiny. Její
ustanovení také umožňují státům za určitých podmínek stanovit výjimky. Státy dle
článku 4 mohou, pokud je to nutné, určit kategorie prací, při jejichž výkonu by vznikl
problém s prováděním úmluvy. Dále lze dle článku 5 z počátku omezit provádění
91 NESI, Giuseppe, NOGLER, Luca a PERTILE, Marco. Child labour in a globalized world: a legal
analysis of ILO action. Abingdon, GB: Ashgate, 2013, ProQuest ebrary, str. 47 (navštíveno dne 27.
1. 2016).
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úmluvy ve státech, jejichž ekonomika a vzdělávací zařízení nejsou dostatečně vyvinuty.
Článek 6 vyjímá z aplikace úmluvy děti a mládež, která pracuje v rámci vzdělávání, či
přípravy na budoucí povolání.
Na rozdíl od Úmluvy 138, která dává časový rámec státům k přijetí opatření,
Úmluva č. 182 zakazuje konkrétní druhy dětské práce, bez možnosti postupného
naplňování tohoto cíle, státy mají přijmout okamžitá opatření k zajištění zákazu a
odstranění nejhorších forem dětské práce.92
Článek 2 Úmluvy č. 182 říká, že žádná osoba mladší 18 let nesmí být
subjektem nejhorších forem dětské práce a každý stát, který úmluvu ratifikoval, má
přijmout okamžitá a účinná opatření k zajištění zákazu a odstranění nejhorších forem
dětské práce, jak stanoví čl. 1 této úmluvy.
Není jasně vymezeno, co je dětská práce. Žádný z mezinárodních instrumentů
neposkytuje vymezení, ani výčet toho, jaké činnosti se považují za nucenou práci. K
vymezení pojmu nucená práce různým mezinárodním institucím stále slouží Úmluva
MOP č. 29 z roku 1930. Vyšetřovací komise vyjádřila názor, že zákaz nucené práce, jak
jej vymezuje Úmluva č. 29, je imperativní normou obecného mezinárodního práva, jejíž
derogace není možná.93 Ustanovení, která dovolují přijmout do práce osobu ve věku 16
a více let bez jejího souhlasu, ale na základě schválení komisaře práce a souhlasu jejích
rodičů, nejsou v souladu s výjimkami, které poskytuje Úmluva č. 29 MOP.94
Domácí pracovníci jsou skryti v soukromé sféře. Nejen proto je složitá jejich
ochrana v praxi, ale také proto, že obvykle chybí právní úprava jejich postavení.
Výbor expertů pro aplikaci úmluv a doporučení (dále jen „Výbor expertů“)
shledal, že trestní zákon v Maroku stanoví za trestnou pouze práci u osob mladších 15
let, také že zákoník práce zakazuje nucenou práci, ale pouze u zaměstnaných
pracovníků. Ve zprávách Maroka je o dětských domácích pracovnících, pracovních
podmínkách obdobných otroctví a o sexuálním násilí směřovaném proti těmto osobám
psáno jako o běžné praxi. Úmluva č. 182 ponechává na rozhodnutí států, jaké práce
označí za nebezpečné podle článku 3, dále také leží v diskreci států povaha mezinárodní

92 MOP, Zpráva o dětské práci IV (2A), ILC 87. zasedání 1999, Ženeva, 34.
93 Zpráva Vyšetřovací komise ustanovené na základě článku 26 Ústavy MOP k vyšetření dodržování
Úmluvy o nucené práci, 1930, ze strany Barmy, odst. 218.
94 CEACR, Direct Request - adopted 2007, published 97th ILC session (2008).
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spolupráce. Samozřejmě vše má být prokonzultováno se zástupci zaměstnavatelů i
zaměstnanců.95
V Mali nebyl vytvořen další dohledový mechanismus, inspektoři práce jsou
nedostatečně ohodnocení, jsou jim poskytnuty nedostatečné prostředky pro výkon, jako
doprava. Také pokuty za porušení jsou nízké. Velmi rozšířeným problémem ve městech
se stalo zaměstnávání mladých dívek ve věku 12 až 20 let jako služebné. Problémové
pracovní vztahy mají několik společných jmenovatelů, např. předčasné zaměstnání,
nedostatečná smluvní úprava (obvykle ústní), špatné zacházení a neplacení odměny
rozšířený problém ve městech.
Stát přijal nereálná opatření týkající se základních podmínek pro zaměstnání a
odměňování zaměstnanců vzhledem k sociální a ekonomické situaci v zemi (Mali).
Opatření přinesla zmatení mezi inspektory a dalšími subjekty zabývajícími se dětskou
prací.
Vláda Bangladéše ve svém vyjádření k dětské práci tvrdila, že dětská práce je
dlouhodobě vyskytující se jev v sociálních a ekonomických podmínkách země, také že
ne všechny děti zaměstnané v domácnosti jsou v ohrožení, nebo je s nimi špatně
zacházeno. Na jednu stranu domácí zaměstnávání dětí přináší riziko, že nebudou
navštěvovat školu, nebo nebudou dostávat v některých případech dostatek jídla či
ošacení, ve výjimečných případech budou děti vystaveny sexuálnímu a jinému násilí, na
druhou stranu je dětská práce v domácnostech ochrání před mnohem horšími druhy
dětské práce, či před obchodování s dětmi či jejich sexuálnímu vykořisťování. 96 Měl by
se činit rozdíl mezi tradičním zapojením dětí do práce v rámci rodiny s výchovným
účelem a mezi prací dětí za komerčním účelem bez primární snahy rozvíjet dítě. Vláda
je chycena mezi mezinárodněprávní závazky a mezi přetrvávající zvyky společnosti k
tradicím. V takové pasti se ocitá mnoho afrických zemí.97

95 MOP, Výbor expertů, Individual Observation concerning Convention No. 182: Morocco 2006, Doc.
No. 062006MAR182. Dostupné na http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::
NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110
_COMMENT_YEAR:2253028,102993,Morocco,2005 (27. 1. 2016).
96 MOP, Výbor expertů, Individual Observation concerning Convention No. 182: Bangladesh 2005,
Doc.
No.
062005BGD182.
Dostupné
na
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P11110
_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:2243521,103500,Bang
ladesh,2004 (navštíveno 27. 1. 2016).
97 MOP, Observation (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006), Worst Forms of
Child Labour Convention, 1999 (No. 182) – Morocco (Ratification: 2001). Dostupné na
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:
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Afrika je velmi specifický kontinent, co se týká dětské práce. Ekonomická
situace není dobrá a nepřeje řešení problému dětské práce. Státy se vyhýbají
poskytování detailních informací MOP. Dalším problémem této oblasti jsou výjimky,
které státy učinily ve vztahu k úmluvám bránícím dětské práci. Senegal například vyňal
z působnosti Úmluvy č. 138 některé druhy nevýdělečné zemědělské práce v rodině
vykonávané dětmi pod 15 let věku. V Čadu dochází k problému s dětmi, které rodiče
pronajaly k dlouhodobému pasení či nahánění dobytka. Při této činnosti jsou děti v
polootroctví a je pro ně těžké udržet si vlastní identitu.98 Africké státy se začaly
vypořádávat se svými závazky a přijaly opatření zakazující dětskou práci a její nejhorší
formy. Jiné státy bojují s dětskou prací prostřednictvím obecných dokumentů
garantujících dětská práva. V podstatě přijetí nových pravidel znamenalo i rozšíření a
zpřísnění trestů za jejich porušení, obzvláště trestních sankcí. V některých zemích
existují dva systémy práva vedle sebe – právo dané státem a tradiční systém. Některé
tradiční rituály mohou dle práva státu zakládat porušení práva dítěte, naopak tradiční
systém považuje takový rituál za utváření osobnosti dospělého člověka, kterým se dítě
stává.99 Mali se v tomto případě rozhodlo dítěti přiznat zvláštní právní status.

3.2 Dětská práce v mezinárodním humanitárním právu
Mezinárodní humanitární právo100 a právo na ochranu lidských práv sledují
stejný cíl, ochranu lidského života v první řadě, zdraví a lidské důstojnosti.101

98
99
100

101

P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_COMME
NT_YEAR:2253028,102993,Morocco,2005 (27. 1. 2016).
CEACR, Individual Direct Request concerning Convention n. 182, Senegal 2004, note 3; in NESI,
Giuseppe, Luca NOGLER a Marco PERTILE, 2013, op. cit., str. 349. (navštíveno dne 27. 1. 2016).
NESI, Giuseppe, Luca NOGLER a Marco PERTILE, 2013, op. cit., str. 349 a n. (navštíveno
dne 27. 1. 2016).
Český červený kříž. Dostupné na http://www.cervenykriz.eu/cz/mhp.aspx (navštíveno dne 29. 12.
2014).
Mezinárodní humanitární právo je souborem norem mezinárodního práva upravujících způsob
vedení ozbrojených konfliktů za účelem zmírnění lidského utrpení způsobeného ozbrojeným
konfliktem a poskytnutí ochrany vybraným skupinám osob v době ozbrojeného konfliktu, a to
především těm, které se přímo neúčastní boje nebo z něj byly vyřazeny (v důsledku nemoci, zranění
či zajetí).
Mezinárodní výbor Červeného kříže, IHL and other legal regres. Dostupné na
https://www.icrc.org/eng/war-and-law/ihl-other-legal-regmies/overview-other-legal-regimes.htm
(navštíveno dne 27. 12. 2014).
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Mezinárodní humanitární právo je lex specialis k právu na ochranu lidských práv.
Některá lidská práva jsou nederogovatelná (např. právo na život, nebýt mučen či
ochrana před otroctvím), a jiná jsou derogovatelná za určitých podmínek (válka, stav
nouze, mimořádný stav – ohrožení života národa, jen v rozsahu vyžadovaném
naléhavostí situace, v souladu s mezinárodním právem, zákaz diskriminace, včasné
oznámení příslušnému mezinárodnímu orgánu).102 Mezinárodní humanitární právo
nepřipouští derogaci garantovaných práv z důvodu, že se aplikuje v situacích krizových,
kvůli kterým se lidská práva jinak garantovaná mohou derogovat, zavazuje strany
konfliktu, které garanci ochrany lidských práv poskytují osobám do konfliktu buď
zapojeným, nebo se neúčastnícím (vyřazeným z boje).103 Chráněnými skupinami jsou
civilní obyvatelstvo a nekombatanti.104
Ženevské právo, jako jedna oblast mezinárodního humanitárního práva, se
zabývá ochranou určitých skupin během válečného konfliktu. Z pohledu diplomové
práce je důležitá skupina civilního obyvatelstva, kam se děti řadí, a také speciální
úprava věnovaná přímo dětem za ozbrojeného konfliktu. Mezinárodní humanitární
právo se věnuje ochraně civilních osob v moci nepřátelské mocnosti. Soudní ochrana
není v mezinárodním humanitárním právu upravena tak jako v obecném mezinárodním
právu veřejném, ale může proběhnout nepřímá ochrana vycházející z trestněprávní
oblasti (viz následující kapitolu).
Mezi nejhorší formy dětské práce Úmluva č. 182 MOP o zákazu a okamžitých
opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce zahrnuje ve svém článku 3
všechny formy otroctví, praktik podobných otroctví. Uvedené praktiky mimo jiné
zahrnují „nucen(á)ou nebo povinn(á)ou prác(e)i včetně nuceného nebo povinného
najímání dětí k účasti v ozbrojených konfliktech“105, a také „práci, která svou povahou
nebo okolnostmi, za kterých je vykonávána, je schopna poškodit zdraví, ohrozit

102 Podrobněji ke vztahu práva lidských práv a mezinárodního humanitárního práva viz ONDŘEJ, Jan,
ŠTURMA Pavel, BÍLKOVÁ Veronika a JÍLEK Dalibor, Mezinárodní humanitární právo, vyd. 1.
Praha: C.H. Beck, 2010, marg. 54.
103 Mezinárodní výbor Červeného kříže, Mezinárodní humanitární právo – Odpovědi na vaše otázky.
Dostupné na http://www.cervenykriz.eu/cz/edicehnuti/MHP_odpovedi_na_vase_otazky.pdf (staženo
dne 29. 12. 2014).
104 V MOK se rozlišují kombatanti a civilisté. Kombatant má právo účastnit se boje a je legitimním
vojenským cílem, pokud padne do zajetí, stávají se z nich váleční zajatci. Civilisté se nesmějí
zapojovat do bojů a nesmí na ně být úmyslně útočeno; ve vnitrostátním ozbrojeném konfliktu takové
rozdělení není.
105 Úmluva MOP č. 182 o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce,
1999 (publ. pod č. 90/2002 Sb. m. sml.), čl. 3, písm. a).
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bezpečnost nebo morálku dětí“106, což práce v ozbrojeném konfliktu, ať již jako člen
ozbrojených sil, nebo jako služebník ozbrojených sil, či manželka z donucení, jistě
splňuje.
Africká charta práv a blaha dítěte z roku 1990 má přísnější ustanovení než
univerzální Úmluva o právech dítěte v oblasti účasti dětí na ozbrojeném konfliktu.
Úmluva o právech dítěte dovoluje účast dětí na ozbrojeném konfliktu od věku 15 let, ale
Africká charta práv a blaha dítěte od věku 18 let. Současně obsahuje závazek států
„uznávat a zabezpečovat dodržování norem mezinárodního humanitárního práva, které
se na ně vztahují v případě ozbrojených konfliktů a které se dotýkají dítěte“107 Úmluva
také zakazuje účast a povolávání osob, které nedosáhly 15 let věku. U osob ve věku
mezi 15 a 18 lety, které mají být povolány, musejí státy dát přednost starším z nich.
Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojeného
konfliktu zakazuje použití dětí pod 18 let do nepřátelských akcí a povinného náboru do
ozbrojených sil. Každý stát si má určit minimální věk v rámci hranice stanovené
Úmluvou o právech dítěte na 15 let pro dobrovolné zapojení dítěte do ozbrojených sil
státu. Obsahuje také záruky dobrovolnosti takového zapojení.
Úmluva o zákonech a obyčejích pozemní války108 stanoví obecně zákaz nutit
příslušníky nepřátelské strany k účasti na válečných akcích proti své zemi. Pokud jsou
po osobách požadovány služby, může se tomu dít pouze pro potřeby okupační armády a
nesmí obsahovat již výše zmíněnou zakázanou povinnost účasti na válečných akcích
proti své vlasti. V článku 6 této úmluvy jsou stanoveny bližší podmínky pro použití
válečných zajatců k práci. Vykonávaná práce musí být vybrána se zřetelem k jejich
hodnosti a schopnostem, práce nesmí být spojená s válečnými operacemi, musejí dostat
patřičnou odměnu (jedná se o obyčejové právo dle Norimberského tribunálu).
Podle Ženevské úmluvy o ochraně civilních osob za války109 může být civilní
obyvatelstvo nuceno k práci pouze ve stejném rozsahu, jako příslušníci strany konfliktu,
na jejímž území se nacházejí, pokud jsou tyto chráněné osoby nepřátelské příslušnosti,
jejich práce nesmějí mít přímou souvislost s vedením vojenských operací, mohou pouze
sloužit k „zajištění výživy, ubytování, ošacení, dopravy a zdraví lidských bytostí“.
Přidělená práce může být vykonávána pouze za stejných pracovních podmínek, jaké
106
107
108
109

Ibid., čl. 3, písm. d).
Úmluva o právech dítěte, čl. 38, odst. 1.
Haagská úmluva o zákonech a obyčejích pozemní války, z roku 1907.
Ženevská úmluva o ochraně civilních osob za války, ze dne 12. 8. 1949 (publ. pod č. 65/1954 Sb.,
jako vyhláška Ministra zahraničních věcí).
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platí pro domácí pracovníky (pracovní doba, ochrana, výstroj, mzda, průprava, náhrada
za pracovní úrazy atp.).110 Pokud dojde k porušení těchto garancí, má chráněná osoba
právo obrátit se se stížností na ochranné mocnosti, na Mezinárodní výbor Červeného
kříže, na národní společnosti Červeného kříže a na všechny organizace, které by jí
mohly pomoci.111
Okupační mocnost nesmí nutit civilní obyvatelstvo ke službě v jejích
ozbrojených silách. Stejně tak nátlak či nábor jsou zakázány. K pracím nutným pro
potřeby armády či službám obecně prospěšným může mocnost přimět osoby starší 18
let, ale pouze za předpokladu, že nebudou nuceni k účasti na vojenských operacích
okupační armády.112 Smlouvou ani předpisem nelze omezit právo jakéhokoliv
pracujícího obrátit se na ochranné mocnosti a požádat o intervenci.113
Ochraně obětí ozbrojených konfliktů se dále věnují dodatkové protokoly k
Ženevským úmluvám, první z nich je zaměřen na oběti mezinárodních ozbrojených
konfliktů a druhý na ochranu obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní
charakter. Dodatkový protokol o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů
(dále jen „Dodatkový protokol I“) se aplikuje na situace dle společného
článku 2 Ženevských úmluv114 a vztahuje se na oběti, které se ocitnou v moci strany
konfliktu. Na ochranu dětí se zvlášť zaměřuje článek 77, který stanovuje ochranu dětí
před jakýmkoliv nemravným jednáním, má být brán zvláštní ohled na děti, se zřetelem k
jejich věku. Děti, které nedosáhly věku 15 let, se nesmějí účastnit nepřátelských akcí a
nesmějí být povolávány. Ve skupině dětí ve věku mezi patnáctým a osmnáctým rokem
má být při jejich zapojování do ozbrojených konfliktů dána přednost starším dětem.
Osoba ve věku mezi patnáctým a osmnáctým rokem zapojená do ozbrojeného konfliktu
se stává legálním cílem ozbrojených akcí. Pokud nastane situace, kdy se dítě ve věku
110
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Ibid., čl. 40.
Ibid.,čl 30.
Ibid., čl. 51.
Ibid., čl. 52.
Společný článek 2 Ženevských úmluv:
„Provádění úmluvy
Nehledíc na ustanovení, která mají nabýti účinnosti již v míru, bude se tato úmluva vztahovati na
všechny případy vyhlášené války nebo jakéhokoli jiného ozbrojeného konfliktu vzniklého mezi dvěma
nebo více Vysokými smluvními stranami, i když válečný stav není uznáván jednou z nich.
Úmluva bude se rovněž vztahovati na všechny případy částečné nebo úplné okupace celého území
některé Vysoké smluvní strany, i když se tato okupace nesetká s řádným vojenským odporem.
Není-li některá z mocností účastnících se konfliktu smluvní stranou této úmluvy, zůstanou mocnosti,
které jsou jejími stranami, přesto jí vázány ve svých vzájemných vztazích. Budou kromě toho vázány
touto úmluvou vůči zmíněné mocnosti, přijme-li tato její ustanovení a bude-li se jimi říditi.“
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pod 15 let účastní nepřátelských akcí a padne do moci nepřítele, stále se na něj vztahuje
zvláštní ochrana podle článku 77 Dodatkového protokolu I bez ohledu na to, že je
válečným zajatcem. Dodatkový protokol I se vztahuje i na ozbrojené skupiny nestátní,
ale státem podporované či za stát bojující.
Dodatkový protokol o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících
mezinárodní charakter (dále jen „Dodatkový protokol II“) má být aplikován na situace
podle společného článku 3 Ženevských úmluv115. Tento protokol uznal, že ve vztahu k
dítěti je vliv nevládních ozbrojených sil srovnatelný s vlivem státních ozbrojených sil. V
článku 4 odstavci 2 pod písmenem e) nalezneme zákaz nucené prostituce, pod
písmenem f) zákaz otroctví a obchodu s otroky. V odstavci 3 téhož článku je upraven
pod písmenem c) zákaz povolávání a účasti dětí mladších 15 let v ozbrojených silách či
na nepřátelských akcích. I Dodatkový protokol II zajišťuje ochranu dítěte mladšího 15
let, pokud se účastní ozbrojených nepřátelských akcí a bude-li zajato, dle článku 4
odstavce 3 Dodatkového protokolu II o poskytnutí péče a pomoci, kterou potřebuje.
Účast dětí v ozbrojených konfliktech nižší intenzity podléhá právním úpravám
jednotlivých států.

3.3 Dětská práce v mezinárodním trestním právu
Ochranu lidských práv je třeba někdy zajistit silnějšími prostředky, jaké
poskytuje trestní právo. Nepřímý donucovací režim zajišťují smluvní instrumenty
mezinárodního práva trestního, jejichž cílem je, aby státy přizpůsobily své vnitrostátní
právní řády, tím by došlo ke sjednocení cílů a postupů, byla by snazší spolupráce mezi
státy při stíhání a trestání pachatelů. Jejich činy se nazývají konvencionální trestné činy.
V oblasti nucené práce lze hovořit o Úmluvě o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a
využívání prostituce druhých osob z roku 1950. Vedle smluv na ochranu lidských práv
figurují také mezinárodní obyčeje a smlouvy o ochraně lidských práv za ozbrojeného
konfliktu. Porušení těchto pravidel také vyžaduje trestní postih.
Trestnost zločinů podle mezinárodního práva vychází z pravidel obecného
mezinárodního práva bez ohledu na trestnost ve vnitrostátním právu. Postihování těchto
115 Je mezinárodním obyčejem, zavazuje tedy nejen státy signatáře, ale i státy stojící mimo systém
ženevských úmluv a jejich dodatkových protokolů.
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zločinů může provádět každý stát na základě principu univerzality, stejně tak i
mezinárodní trestní tribunál. Zde se jedná o přímý donucovací režim.
Zločiny podle mezinárodního práva jsou nejzávažnějším porušením základních
lidských práv chráněných ius cogens116, je tedy věcí celého mezinárodního společenství
postihnout jejich pachatele. Není ovšem jednoduché a v rámci vnitrostátních soudních
orgánů leckdy ani možné, aby se takové případy vyřešily.117 V mezinárodním právu
existuje obyčejové či smluvní materiální právo, ovšem do nedávna chyběl procesní
mechanismus k jejich realizaci.118
Po druhé světové válce vznikly ad hoc první mezinárodní trestní tribunály.
Jedná se o Mezinárodní vojenský tribunál se sídlem v Norimberku a Mezinárodní
vojenský tribunál pro Dálný východ v Tokiu. Jejich význam je spatřován především v
potvrzení a rozvinutí pravidel mezinárodního práva a stanovení individuální trestní
odpovědnosti pachatelů zločinů podle mezinárodního práva.
Od doby těchto vojenských tribunálů se vývoj mezinárodního práva na poli
institucionální velmi zpomalil, zlom ve vývoji přinesli až hromadná vraždění a etnické
čistky, které otřásly mezinárodním společenstvím. Rezolucí Rady bezpečnosti OSN v
roce 1993 byl založen Mezinárodní tribunál pro stíhání osob odpovědných za vážná
porušení mezinárodního humanitárního práva spáchaná na území bývalé Jugoslávie od
roku 1991 (ICTY) a v roce 1994 také rezolucí Rady bezpečnosti OSN byl založen
Mezinárodní tribunál pro Rwandu (ICTR). Vedle těchto dvou tribunálů vznikl ještě
hybridní Speciální soud pro Sierra Leone119.
Speciální soud pro Sierru Leone stíhal zločiny proti lidskosti a závažná
porušení MHP. Vzhledem k velkému rozšíření fenoménu dětského vojáka v konfliktech
zahrnutých do jurisdikce Speciálního soudu, je osobní jurisdikce stanovena na osoby od
15 let. Je otázkou, zda se tímto nestává z oběti stíhaný zločinec. Zároveň může být
vznesena otázka, kde jsou v těchto případech meze mezi oběťmi a zločinci.120
116 Článek 53 Vídeňské úmluvy o smluvním právu:
„...Pro účely této úmluvy je imperativní normou obecného mezinárodního práva norma přijatá a
uznaná mezinárodním společenstvím států jako celkem za normu, od níž není dovoleno se odchýlit a
která může být změněna pouze novou normou obecného mezinárodního práva stejné povahy.“
117 Páchání jménem státu, který by byl jinak příslušný k řešení, nebo s jeho souhlasem; na území státu,
jehož moc se rozpadla.
118 Šturma, Pavel, op. cit., str. 101.
119 Hybridní proto, že je v jeho jurisdikci stíhání zločinů podle mezinárodního práva, ale také určitých
zločinů podle práva Sierra Leone.
120 Tato otázka je zajímavá a zasluhuje pozornost, nicméně se jí z důvodu tematického zaměření tato
diplomová práce nebude dále věnovat
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Tyto mezinárodní tribunály se neopírají o moc okupačních sil na rozdíl od
obou poválečných tribunálů, jsou zmocněny k vydávání nařízení a žádostí a jsou
odkázány na spolupráci s územními suverény.
V 90. letech ožil zájem o stálý trestní soud. V roce 1998 byla na mezinárodní
konferenci v Římě přijata mezinárodní multilaterální otevřená smlouva, Statut
Mezinárodního trestního soudu (dále také „Římský statut“ nebo „Statut MTS“). Římský
statut je nejobsáhlejší kodifikací mezinárodního trestního práva hmotného i procesního.
Obsahuje definice zločinů podle mezinárodního práva, mezi jinými zde nalezneme
válečné zločiny v článku 8 Římského statutu.
Mezinárodní trestní soud (dále jen „MTS“) má mezinárodní subjektivitu k
plnění svých úkolů a funkcí a není součástí OSN. Jurisdikce ratione temporis je určena
vstupem Statutu MTS v účinnost, což nastalo 1. července 2002 a jakékoliv retroaktivní
působení se nepřipouští. Soud může vykonávat spravedlnost nad osobami staršími 18
let. Kompetence ratione materiae je upravena v části 2. Statutu MTS, a to ve vztahu k
zločinu genocidy, zločinům proti lidskosti, válečným zločinům a zločinu agrese.
Rozdíl proti stavu práva v období Norimberského tribunálu je v tom, že zločiny
proti lidskosti již nejsou vázány na tzv. war nexus, tedy nemusí být spáchány v
souvislosti s ozbrojeným konfliktem, na druhou stranu je definice upravena tak, že čin
musí být spáchán „jako součást široce založeného nebo systematického útoku
namířeného proti civilnímu obyvatelstvu“. Článek 7 charakterizuje mimo jiné jako
zločin proti lidskosti jednání spočívající v zotročování, sexuálním otroctví, nucené
prostituci. Zločin proti lidskosti musí být složen z opakovaného spáchání
vyjmenovaných činů proti civilnímu obyvatelstvu. Nejde o izolované činy jednotlivců,
ale o činy osob jednajících jménem státu, popř. organizace. Jedná se o individuální
odpovědnost, kdy čin páchá konkrétní člověk, nikoli abstraktní entita. Vymezení
válečných zločinů je poměrně široké. Zahrnuje závažná porušení Ženevských úmluv na
ochranu obětí války z roku 1949 a jiná závažná porušení zákonů a obyčejů
aplikovatelných v mezinárodním ozbrojeném konfliktu. Vztahuje se ale i na vnitřní
ozbrojené konflikty, co do vážných porušení společného čl. 3 Ženevských úmluv, a na
jiná závažná porušení zákonů a obyčejů platných pro vnitřní ozbrojené konflikty.121
Zahájení vyšetřování může proběhnout různými způsoby. Prvním z nich je
návrh smluvní strany (státu) žalobci, ve kterém požádá o vyšetření, zda by některé

121 Šturma, Pavel, op. cit., str. 112 – 113.
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osoby neměly být obviněny ze spáchání zločinů. Na prokurátora se stejně může obrátit
Rada bezpečnosti OSN dle kapitoly VII. Charty OSN. A poslední možností je, v
případě, že žalobce bude chtít z vlastní iniciativy zahájit vyšetřování, podá žádost o
povolení vyšetřování s patřičnými podkladovými materiály přípravnému senátu MTS.
Statut MTS předpokládá aktivitu obětí. Ty mohou poskytovat svá vyjádření
přípravnému senátu.
Mezi zločiny proti lidskosti Římský statut zahrnuje zotročování (čl. 7, odst. 1,
písm. c)). Jak je popsáno v předchozích odstavcích, není tento zločin zúžen požadavkem
„war nexus“. Dalšími z výčtu je sexuální otroctví, které za určitých okolností může
zahrnovat nucenou práci, nucené manželství, znásilnění či status nevolnictví jako
projevy nedostatku svobody, a nucená prostituce (čl. 7, odst. 1, písm. g)). Mezi válečné
zločiny páchané jak za mezinárodního ozbrojeného konfliktu, tak za ozbrojeného
konfliktu jiné než mezinárodní povahy, statut řadí sexuální otroctví a nucenou prostituci
(čl. 8, odst. 2, písm. b), (xxii); čl. 8, odst. 2, písm. e), (vi)) a odvody nebo nábor dětí
mladších 15 let do ozbrojených sil státu nebo jejich využívání k aktivní účasti v
nepřátelských akcích (čl. 8, odst. 2, písm. b), (xxvi); čl. 8, odst. 2, písm. e), (vii)).
V případu MTS Katanga a další se přípravný senát vyjádřil k sexuálnímu
otroctví, že může být spácháno jako zotročování i bez komerčního aspektu.122
Odvolací komora ICTY vyjádřila názor, že se tradiční koncept otroctví
proměňuje, že současné podoby otroctví zahrnují různé formy, které jsou založeny na
výkonu vlastnického práva. Nicméně také vyjádřila, že subjekty novodobých forem
otroctví nejsou subjekty výkonu extrémních práv spojených s vlastnictvím, nedochází
zde k rozpadu právní osobnosti tak, jako v případě klasického otroctví. Tribunál
považoval v případě Kunarac a další posuzované jednání jako současné formy otroctví
za činy proti lidskosti podle mezinárodního obyčejového práva.123 ICTY stanovil, že
výkon nucené práce indikuje zotročení a je jedním z posuzovaných faktorů při
zjišťování, zda došlo ke spáchání zločinu proti lidskosti zotročením, a dále je určující
povaha vztahu mezi obětí a pachatelem.124
Znásilnění, sexuální otroctví, nucená prostituce, nucená sterilizace, nucené
těhotenství a jiné formy sexuálního násilí srovnatelné závažnosti spadají také pod

122 MTS, Katanga a další (ICC-01/04-01/07), 30. 10. 2008.
123 ICTY, Kunarac a další. (IT-96-23/1-A), rozsudek, 12. června 2002.
124 ICTY, Kunarac a další, IT-96-23-T and IT-96-23/1-T, rozsudek, 22. února 2001, § 542 - 543; ICTY,
Kunarac a další. (IT-96-23/1-A), rozsudek, 12. června 2002, §120.
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zločiny proti lidskosti dle Římského statutu. V Pravidlech řízení a dokazování jsou
stanovena speciální pravidla pro dokazování v oblasti sexuálního násilí.125 Ustanovení o
válečných zločinech obsahuje také jednání sexuálního násilí. Tato ustanovení byla
projednávána společně, a je mezi nimi jen malý rozdíl. Zločiny (sexuálního násilí) proti
lidskosti zahrnují „...jiné formy sexuálního násilí srovnatelné závažnosti“. Ustanovení
týkající se válečných zločinů říká: „...jiné formy sexuálního násilí, které jsou rovněž
závažným porušením Ženevských úmluv“ resp. „… jiné formy sexuálního násilí, které
jsou rovněž závažným porušením čl. 3 společného čtyřem Ženevským úmluvám“.126
Závažným problémem, který je v působnosti Mezinárodního trestního soudu, je
záležitost dětských vojáků. V dokumentu Prvky zločinů je uvedeno, že pachatel věděl
nebo měl vědět, že jde o osoby pod patnáct let věku. Dikce Dodatkových protokolů I a
II jsou podobné, avšak zákaz je silnější pro případ ozbrojeného konfliktu nemajícího
mezinárodní charakter.127
Odvody v angličtině „conscripting“ jako nucené zapojení či nábor v angličtině
„enlisting“ jako dobrovolné zapojení do ozbrojených sil rozlišil Mezinárodní trestní
soud v rozhodnutí ve věci Lubanga.128 Zločin Odvodů či náboru dětí je tzv. pokračující
zločin, který je páchán tak dlouho, dokud je dítě v ozbrojených silách. K přerušení
dochází v případě jejich opuštění či dosažení věku 15 let.129 Zločin také zahrnuje použití
k aktivní účasti na nepřátelských akcích. Takové použití se neomezuje pouze na boj, ale
zahrnuje také jakoukoli práci či podporu, která má efekt či pomáhá v konfliktu; taková
zakládá aktivní účast. Příklady takové podpory mohou být přenášení nákladu,
zajišťování potravy, vybavení či zbroje, přenášení zpráv, dělání lidského štítu, či
vyhledávání tras.130
Tento zločin se ovšem nevztahuje na činnosti, které nejsou spojeny s
nepřátelskými akcemi, např. se jedná o zásobování letecké základny jídlem, či úklid v
domácnostech vojáků.131 Ozbrojené síly státu jsou Mezinárodním trestním soudem
vymezeny také v případu Lubanga. Toto vymezení se týká zejména organizovanosti
125 Blíže viz MTS, Pravidla řízení a dokazování, 2013, ISBN. 92-9227-278-0, pravidlo 63/4.
126 Více k rozdílu viz SCHABAS, William. The International Criminal Court: a commentary on the
Rome Statute. Oxford: Oxford University Press, 2010, str. 250, ISBN 978-0-19-956073-8.
127 Ibid., str. 252.
128 MTS, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo (ICC-01/04-01/06), Decision on the Confirmation
of Charges, 29. ledna 2007, §246.
129 Ibid. §248.
130 Speciální soud pro Sierru Leone, Brima a další (SCSL-2004-16-T), rozsudek, 20. června 2007, §736.
131 MTS, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo (ICC-01/04-01/06), Decision on the Confirmation
of Charges, 29. ledna 2007, §262.
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jednotek a odpovědnosti státu (straně konfliktu) za jednání podřízených, ať je strana
zastoupena vládou, nebo autoritou, kterou druhá strana konfliktu neuznává. Tyto
jednotky musejí mít vnitřní disciplinární pravidla, která jsou v souladu s mezinárodním
humanitárním právem. Termín ozbrojené složky státu lze rozšířit v případě
mezinárodního ozbrojeného konfliktu na uskupení, která nejsou státem, ovšem mají
určité charakteristiky státu.132 Dle dokumentu Prvky zločinů133 pachatel věděl, či vědět
měl, že osoba, kterou přijímá do ozbrojených sil je mladší 15 let. Mezinárodní trestní
soud vyjádřil jasně, že se nejedná o úmyslný čin, nýbrž že k jeho spáchání postačuje
nedbalost.134
Mezi zločince, které trestní tribunály, ať již ad hoc vytvořené či stálé,
odsoudily za zločiny podle mezinárodního práva, a kteří se dopustili těchto zločinů i na
dětech, můžeme uvést mj. bývalé velitele Ozbrojených sil Revoluční rady –
A. T. Brima, B. B. Kamara a S. B. Kanu (souzeni Speciálním soudem pro Sierru
Leone), vůdce ugandské partyzánské skupiny Boží armáda odporu J. Kony (MTS) a
bývalého velitele konžských milic T. Lubanga (MTS).
Ožehavou otázkou mezinárodního práva trestního zůstává odpovědnost dětí
účastnících se boje. Existují snahy zbavit děti mladší 15 let odpovědnosti za činy úplně,
ale anglosaský přístup je odlišný135. Důležitou otázkou společnou mezinárodnímu
trestnímu právu a mezinárodnímu humanitárnímu právu je odpovědnost za činy, které
mezinárodní humanitární právo zakazuje.136

3.4 Dětská práce v mezinárodním obchodním právu
V roce 1994 na Konferenci ministrů Všeobecné dohody o clech a obchodu v
Marakéši se téma nucené práce objevilo v debatě o implementaci základních pracovních
standardů do mezinárodního obchodního práva. Některé státy zastávaly názor, že by
Světová obchodní organizace měla členským státům poskytovat návrhy, jak tyto
standardy respektovat, včetně zákazu nucené práce, a možnosti stanovit restrikce na

132
133
134
135
136

Ibid., §271 – 285.
MTS, Prvky zločinů, 2011, ISBN. 92-9227-232-2.
Katanga a další, op. cit.
Nicméně tento problém není otázkou spadající do tematiky diplomové práce.
Blíže k mezinárodnímu právu trestnímu a ochraně dětí před nucenou prací viz kapitolu 4.3.
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dovážené produkty spojené s porušením pracovních standardů. Na druhé straně jsou
země, které zastávají názor, že uvedená tematika do oblasti zájmu Světové obchodní
organizace nepatří. Státy se nakonec nedohodly a Dohoda o zřízení Světové obchodní
organizace neobsahuje žádné z navrhovaných sociálních ustanovení vztahujících se k
základním pracovním standardům. V důsledku se tedy žádná pravidla vytvořená
Světovou obchodní organizací nedotýkají zmíněné oblasti, nicméně diskuze nad
otázkou základních pracovních standardů neustala.
Mezi Světovou obchodní organizací a MOP probíhá spolupráce na úrovni
sekretariátů, setkání úředníků, účasti zástupců Světové obchodní organizace při
jednáních orgánů MOP a výměně dokumentů a informací.137

3.5 Regionální mechanismy na ochranu lidských práv s ohledem na
dětskou nucenou práci
Mezinárodní právo na univerzální úrovni zahrnuje několik dokumentů závazné
i doporučující povahy, které se snaží obsáhnout výčet základních lidských práv a
svobod, některé z nich jsou speciálně zaměřené na určitou oblast. K nim většinou
existují kontrolní mechanismy, jak diplomová práce popisuje výše. Tato podkapitola se
zabývá jednotlivými regionálními úpravami a jejich kontrolními mechanismy tak, jak je
společenství států v daných regionech vytvořilo pro své specifické potřeby, které
univerzální úprava pro celé mezinárodní společenství zachytit nemohla.

3.5.1 Evropa
Ochrana lidských práv v Evropě spočívá na několika dokumentech a leží
zejména na dvou mezinárodních organizacích. První z nich je Rada Evropy a její
Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod138 a Evropská sociální

137 Světová obchodní organizace, TRADE AND LABOUR STANDARDS, Subject of intense debate.
Dostupné na http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min99_e/english/about_e/18lab_e.htm
(navštíveno dne 11. 2. 2016).
138 Evropská úmluva (1950).
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charta139. Druhou organizací je Evropská unie (dále jen „EU“) a její katalog práv daný
Listinou základních práv Evropské unie (dále také jen „Listina“). Tato kapitola se
postupně zaměří na všechny tři instrumenty.

3.5.1.1 Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
Evropská úmluva, protokoly k Evropské úmluvě (č. 1, 4, 6, 7, 12, 13),
samostatné speciální úmluvy a kazuistika štrasburských orgánů, zejména pak judikatura
Evropského soudu pro lidská práva (dále jen „ESLP“), jsou zdroje, které určují standard
ochrany lidských práv v rámci Rady Evropy.
Evropská úmluva v prvních ustanoveních zaměřených na ochranu lidského
života a důstojnosti člověka mezi jinými stanoví zákaz otroctví, nevolnictví a nucené
práce v článku 4 odstavec 2 tohoto článku vyslovuje samotný zákaz nucené práce a
odstavec 3 popisuje výjimky, co se podle Evropské úmluvy za nucenou práci
nepovažuje.140 Právě ustanovení Evropské úmluvy jsou měřítkem při posuzování
prováděném Evropským soudem pro lidská práva. V zákazu otroctví je Evropská
úmluva nekompromisní a nedává svým ustanovením článku 4 odstavec 1 žádný prostor
pro výjimky či derogaci.
ESLP při interpretaci článku 4 Evropské úmluvy využívá i jiné mezinárodní
instrumenty zaměřené speciálně na zákaz otroctví, obchodu s lidmi či nucené práce.141
Úmluvu je třeba interpretovat také z pohledu současnosti, neboť Evropská úmluva je
tzv. živý instrument. Zvyšující se standard ochrany lidských práv nevyhnutelně
139 Evropská sociální charta (z roku 1961).
140 Evropská úmluva, článek 4:
„Zákaz otroctví a nucených prací
1) Nikdo nesmí být držen v otroctví nebo nevolnictví.
2) Od nikoho se nesmí žádat, aby vykonával nucené nebo povinné práce.
3) Za „nucenou nebo povinnou práci“ se pro účely tohoto článku nepovažuje:
a. práce běžně požadovaná při výkonu trestu uloženého podle článku 5 této Úmluvy, nebo v době
podmíněného propuštění z tohoto trestu;
b. služba vojenského charakteru nebo, v případě osob, které odmítají vojenskou službu z důvodů
svědomí v zemích, kde je takové odmítnutí vojenské služby uznáváno, jiná služba vyžadovaná místo
povinné vojenské služby;
c. služba vyžadovaná v případě nouze nebo pohromy, která ohrožuje život nebo blaho společenství;
d. práce nebo služba, která tvoří součást běžných občanských povinností.“
141 Úmluva o otroctví 1926 (Siliadin proti Francii §122); Dodatková úmluva o odstranění otroctví ( C.N.
a V. proti Francii, §90); Úmluva MOP č. 29 (Van der Mussele proti Belgii, §32); Úmluva Rady
Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi (Rantsev proti Kypru a Rusku, §282).
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vyžaduje neústupnější přístup při posuzování porušení základních hodnot demokratické
společnosti.142
Nejnovější změny, resp. doplnění Evropské úmluvy proběhnou Protokolem č.
15 přijatým v roce 2013. Do preambule úmluvy se dostává princip subsidiarity a
doktrína volného uvážení státu při aplikaci Evropské úmluvy.143 Protokol č. 16 byl také
otevřen k ratifikaci smluvními stranami. Jeho platnost bude znamenat možnost
vnitrostátních soudů nejvyšších instancí požádat o poradní stanovisko týkající se
principů výkladu a aplikace lidských práv zakotvených v Evropské úmluvě.144
Ke vztahu otroctví, nevolnictví a nucené práce se ESLP vyjádřil v případu
Siliadin proti Francii, kde byla osmnáctiletá Togolanka zaměstnána jako služebná 15
hodin denně bez dnů volna po několik let, soud konstatoval, že se jednalo o nevolnictví
a nucenou práci, nikoli však o otroctví. Žena byla držena ve vztahu, kde neexistovalo
nezpochybnitelné vlastnické právo k její osobě, nebyla tedy objektem vlastnického
práva.145 Navrhovatelka v případu byla dle soudu nucena k práci, bylo po ní
vyžadováno pracovat 15 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Byla do země přivedena
příbuznými a práci pro „zaměstnavatele“ si sama nevybrala. Jako nezletilá neměla
žádné prostředky, byla bezbranná a v izolaci, neměla jinou možnost než žít v domě u
jejích „zaměstnavatelů“ a sdílet pokoj s ostatními dětmi. Byla odkázaná na jejich vůli,
když jí byli odebrány doklady a bylo jí přislíbeno zlegalizovat její status v zemi, k
čemuž nikdy nedošlo. Jejího strachu z deportace bylo využito ke kontrole stěžovatelky.
Dům neopouštěla jednak z důvodu obav ze zadržení policií, jednak jí to nebylo
dovoleno (kromě doprovodu dětí do školy), neměla svobodu pochybu, ani žádný volný
čas.146 ESLP zde zaujal názor, kdy otroctví (v dnešní době) pojímá jako klasické
otroctví se znakem vlastnického práva k osobě, jako objektu.147 ESLP také shledal, že
článek 4 Úmluvy s sebou nese požadavek na státy, aby zajistily právní úpravu a
prevenci porušování článku 4 soukromými subjekty. Státy proto mají implementovat

142 Evropská
Komise
pro
lidská
práva,
Guide
on
Article
4,
dostupné
na:
http://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_4_ENG.pdf (staženo dne 20. 7. 2015).
143 Doktrína „margin of appreciation“.
144 Česká
advokátní
komora,
Šrolerová,
Kamila,
Protokol
15.
Dostupné
na
http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=11721 (navštíveno dne 11. 2. 2016).
145 ESLP, Siliadin proti Francii, č. 73316/01, ECtHR 2005-VII.
146 Držení v otroctví, Případ Siliadin proti Francii, tamtéž, čl. 126 – 127.
147 Ve srovnání s ICTY, Případ Kunarac a další (IT-96-23/1-A); viz níže – širší pojetí, současné formy
jdou dále za klasické pojetí otroctví.
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trestněprávní ustanovení a garantovat účinné vyšetřování situací spadajících pod článek
4 Evropské úmluvy.
V případu M. a další proti Itálii a Bulharsku soud posuzoval situaci, kdy otec
obdržel peníze za manželství jeho dcery, která byla nezletilá. Soud uvedl, že nešlo o
otroctví, protože částka nepředstavovala cenu za dívku, ale dar, jakožto hluboce
kulturně zakořeněný zvyk; šlo o praxi, která je běžná v mnohých kulturách.148
Nevolnictví je specifická forma nucené práce – odlišující prvek spočívá v
pocitu oběti, že jde o trvalý stav, který se jen nepravděpodobně změní. Tento pocit musí
být založen na objektivních kritériích, nebo musí být vytvořen či udržován osobami
zodpovědnými za situaci oběti.149 Takto se soud vyslovil v případu C.N. a V. proti
Francii, kde jedna z obětí neměla možnost kontaktu s okolím, nechodila do školy, ani do
jiného zařízení, které by ji zvyšovalo kvalifikaci a tím i šanci později v životě najít jinou
práci, s platem a pracovní dobou a dobou na odpočinek, mimo dům. K pocitu oběti, že
je její stav trvalý, také přispíval fakt, že byla hospitalizována pod cizím jménem. Z
těchto důvodů soud rozhodl, že první navrhovatelka byla držena v otroctví, naopak
druhá navrhovatelka nebyla držena v otroctví, protože chodila do školy, měla čas na
domácí úkoly a nebyla připoutána se všemi svými činnostmi k domu, kde bydlela.
Podle článku 4 Evropské úmluvy není stát zodpovědný pouze za přímé konání,
ale také za selhání efektivně stíhat porušení článku 4 Evropské úmluvy a chránit oběti
na základě svých závazků.150 Pozitivní závazky států spočívají ve stanovení
legislativního a správního rámce, který zakazuje a trestá nucené práce a nevolnictví, v
povinnosti provádět opatření k ochraně obětí či případných potenciálních obětí a v
procesní povinnosti prověřovat situace možného vykořisťování. Proto, aby vyšetřování
bylo nezávislé, je nutné, aby bylo oproštěno od osob zapojených do vyšetřované situace.
Vyšetřování musí vést k označení a potrestání odpovědných jednotlivců. Nejedná se o
závazek dosažení cíle, ale závazek využití prostředků.151
Úmluva neposkytuje vymezení pojmu nucená práce, ani přípravné dokumenty
k úmluvě neposkytují vodítko k zjištění, co je nucenou prací míněno. Za tím účelem je
nutné nahlédnout do rozhodnutí ESLP. V případu Van der Mussele proti Belgii152, soud
k rozhodnutí, zda se jedná o nucenou práci, když navrhovatel byl v pozici mladého
148
149
150
151
152

ESLP, M. a další proti Itálii a Bulharsku, návrh č. 40020/03.
ESLP, C.N. a V. proti Francii, návrh č. 67724/09, čl. 91.
Ibid., čl. 69.
ESLP, C.N. a V. proti Francii, op. cit., §109.
ESLP, Van der Mussele proti Belgii, návrh č. 8919/80.
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advokáta soudem ustanoven zástupcem a měl vykonávat bez odměny či náhrady
nákladů a zároveň pod hrozbou trestu právní službu, využil článek 2, odst. 2 Úmluvy č.
29 MOP.153 Ne každá práce vykonávaná pod pohrůžkou je automaticky nucenou prací,
posuzuje se dle povahy činnosti a množství vykonané práce. Tato měřítka pomáhají
rozlišit mezi nucenou prací a výpomocí v rodině, či domácnosti, kdy by se jednalo o
nepřiměřenou zátěž.154 Výraz práce prvoplánově odkazuje na manuální činnost, která je
fyzické povahy, to ovšem nepředstavuje podstatu slova práce, jedná se o užší význam.
Prací se myslí také jakékoli poskytované služby. Z okruhu nucená či povinná práce je
vyloučena práce vykonávaná či smluvená na základě právního závazku. Pokud se k
práci člověk zaváže zcela svobodně, nemůže se jednat o práci spadající pod čl. 4
úmluvy, aby se jednalo o práci spadající pod tento článek, musela by být vykonávána
pod hrozbou trestu, také proti vůli osoby a muselo by jít o práci, k jejímuž výkonu se
osoba nenabídla dobrovolně. O výkon pod hrozbou trestu se nejedná v případě smluvně
dohodnutého trestu za nesplnění dohody o výkonu práce.155 Trest má být chápán v
širším slova smyslu, zahrnuje jak fyzické násilí, tak i jemnější formy psychologického
charakteru nebo také hrozbu udání na policii či imigračním úřadům v případě ilegálně
pobývajících osob.156
I když byla osoba nezletilá a nevykonávala činnost přímo pod hrozbou trestu,
jako srovnatelné výkonu pod hrozbou trestu soud posoudil situaci, kdy nezletilá vnímala
situaci jako vážně ohrožující. Konkrétně šlo o nezletilou dívku v cizí zemi, kde se
nacházela nelegálně a obávala se zadržení ze strany policie. Její představa o situaci byla
ještě podporována ze strany „zaměstnavatelů“ a jejich konání vedlo k jejímu
přesvědčení, že její status bude jednoho dne legalizován.157
Dalším kritériem, které vyloučí aplikaci článku 4 Evropské úmluvy je
dobrovolné nabídnutí sebe sama k výkonu určité práce. V případu Van Droogenbroeck
proti Belgii byl navrhovatel odsouzen za krádež na dva roky odnětí svobody a bylo mu
přisouzeno být k dispozici vládě na dobu deset let. Takové jednání by mohlo být

153 Viz kapitolu 2.3 Nucená práce:
„Práce nebo služba vykonávaná jakoukoli osobou pod pohrůžkou jakéhokoli trestu a pro jejíž výkon
se osoba nenabídla dobrovolně.“
154 ESLP, Van der Mussele proti Belgii, op. cit., čl. 33,39; ESLP, C.N. a V. proti Francii, op. cit., čl. 74.
155 ESLP, Van der Mussele proti Belgii, op. cit., čl. 34, 33.
156 ESLP, C.N. a V. proti Francii, op. cit. čl. 77, 39.
157 ESLP, Siliadin proti Francii, op. cit., čl. 118.
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považováno za otroctví, jen pokud by zahrnovalo zvlášť závažnou formu odepření
svobody.158
Odstavec 3. článku 4 uvádí výjimky z aplikace článku. Dětské práce se nejvíce
týká písmeno b) „služba vojenského charakteru nebo, v případě osob, které odmítají
vojenskou službu z důvodů svědomí v zemích, kde je takové odmítnutí vojenské služby
uznáváno, jiná služba vyžadovaná místo povinné vojenské služby“. Práce takového
charakteru je vyloučena z nucené práce dle čl. 4, ovšem nevylučuje veškerou vojenskou
službu. S ohledem na okolnosti může daná situace spadat pod nucenou práci, i když se
jedná o vojenskou službu. Evropská komise pro lidská práva v případě W., X., Y. a Z.
proti Spojenému království řekla, že nízký věk žadatelů, kteří vstoupili do armády se
souhlasem rodičů před dosažením zletilosti, nepřisuzuje charakter otroctví běžným
podmínkám vojenské služby. Komise také konstatovala, že otroctví a nucená práce se
často překrývají, nicméně se jedná o odlišné jevy a musí s nimi být také tak zacházeno.
Také pokud podmínky výkonu služby nezahrnují status otroctví u dospělých,
nezahrnuje jej i v případě nezletilých, kteří do vztahu vstoupili se souhlasem rodičů.
V oblasti mezinárodního práva poskytuje systém Evropské úmluvy tu
nejúčinnější možnost dovolat se ochrany práv jednotlivce. Může být srovnáván spíše s
ústavněprávními procedurami, než se systémem ochrany lidských práv OSN.159
Evropská úmluva jakožto regionální mechanismus má 47 ratifikací.

3.5.1.2 Evropská sociální charta a její kontrolní mechanismus
Druhým základním dokumentem na ochranu lidských práv vzniklým na půdě
Rady Evropy je Evropská sociální charta (dále jen „ESCh“) z roku 1961. Všechny
členské státy Rady Evropy podepsaly ESCh a 43 z nich ji ratifikovalo.160 Členské státy
charty se zavazují v článku 20 považovat část I. „...za deklaraci cílů, o jejichž dosažení
bude usilovat všemi vhodnými prostředky…“ Mezi cíle Evropská sociální charta řadí
tyto vztahující se k dětské nucené práci: „7. Děti a mladé osoby mají právo na zvláštní
158 ESLP, Van Droogenbroeck proti Belgii, návrh č. 7906/77.
159 FROWEIN, J. A., European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms
(1950),
poslední
aktualizace
článku:
listopad
2009,
http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690e790?rskey=0wpUVt&result=3&prd=EPIL (navštíveno 10. 3. 2015).
160 Z toho 10 států ESCh z roku 1961 a 33 Revidovanou ESCh z roku 1996.
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ochranu před fyzickými a morálními riziky, kterým jsou vystaveny... 17. Matky a děti bez
ohledu na svůj rodinný stav a rodinné vztahy mají právo na přiměřenou sociální a
hospodářskou ochranu.“
Státy, které ustanovení čl. 7 vyberou jako závazek, neboť tento článek není
mezi články jmenovanými v čl. 20161, se zavazují: „1. stanovit minimální věk pro přijetí
do zaměstnání na 15 let s výjimkou dětí zaměstnaných určenými lehkými pracemi, které
neškodí jejich zdraví, morálce nebo vzdělávání,…“ Tento věkový limit platí pro práci ve
všech ekonomických sektorech, na všechna pracovní místa a veškeré ekonomické
aktivity bez ohledu na status pracovníka. Přísnější ochrana se týká prací, které jsou
zdraví škodlivé nebo nebezpečné. Pro výkon takových prací stát musí stanovit vyšší
minimální věk. Zároveň se zavazují zajistit, aby práce u dětí školou povinných
nezasahovala do jejich školní docházky. Důležité podmínky pro práci dětí spočívají v
omezení pracovní doby dětí do šestnácti let (s ohledem na jejich potřeby rozvoje), v
právu na spravedlivou odměnu, zákazu práce v noci, v ochraně před fyzickým a
mravním ohrožením apod. Zvláštní výjimku charta obsahuje ve vztahu k lehké práci,
která neohrožuje zdraví, výchovu či mravnost dítěte. I tato výjimka má své meze.
Žádnou práci nelze považovat za lehkou, pokud je pracovní doba příliš dlouhá.
Vnitrostátní právo musí obsahovat limit pracovní doby mladých lidí pod 18 let, kteří
ovšem již nespadají do povinné školní docházky, ale ESCh, ani Evropský výbor pro
sociální práva nestanovují jaký. Evropský výbor pro sociální práva považuje ustanovení,
kde je povolena pracovní doba osob pod 16 let na 8 hodin denně nebo 40 hodin týdně a
víc, v rozporu s ustanovením článku 7 ESCh. Odměňování má být upraveno
vnitrostátním právem tak, že má být spravedlivé. Evropský výbor pro sociální práva
poměřuje spravedlivost odměny s nástupním platem dospělého pracovníka, kdy odměna
mladého pracovníka může být nižší, ale rozdíl musí být odůvodněn. Minimální věk pro
nebezpečné práce je 18 let. Státy musí patřičně identifikovat nebezpečná zaměstnání
včetně jejich rizik a měly by jasně určit také minimální věk pro jejich výkon. Noční
práce je dětem zakázána s možnými výjimkami, které mají být specifikovány ve
vnitrostátní úpravě. ESCh se také věnuje ochraně dětí, které se připravují na výkon
zaměstnání; tématu placené dovolené a pravidelné zdravotní péče pro mladé
pracovníky.

161 Systém ESCH není založen na garantovaných právech jako celku, ale na výběru dle klíče
stanoveného v části III ESCh podle vůle států.
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Kontrolní mechanismus těchto ustanovení je vytvořen odlišně od Evropské
úmluvy a jejího ESLP, je administrativní povahy. Členské státy podávají každý rok
zprávu v jedné ze čtyř tematických oblastí, dle ustanovení ESCh, generálnímu
tajemníkovi Rady Evropy. Zprávy přezkoumává Evropský výbor pro sociální práva,
zkoumá soulad národního práva a praxe s ESCh. Je složen z nezávislých expertů a
konečnou kontrolní zprávu s doporučeními předkládá státům Výbor ministrů. V roce
2014 došlo k další změně systému pro státy, které přijaly možnost kolektivních
stížností. Tyto státy nyní budou podávat zprávy výboru ve zjednodušeném procesu
jednou za dva roky.162
V roce 1995 byl vytvořen Dodatkový protokol k Evropské sociální chartě. K
jeho vstupu v platnost postačovalo pět podpisů členských zemí, čehož protokol již
dosáhl (na rozdíl od protokolu z roku 1991). Zavádí mechanismus kolektivních
stížností, které mohou podat národní organizace odborů, zaměstnavatelů, ale i
mezinárodní nevládní organizace s poradním statutem při Radě Evropy. Tomuto
systému chybí rozhodovací pravomoc soudu a možnost projednávání podání
jednotlivců, i když není tak efektivní, jako např. systém ESLP, je velice důležitý pro
ochranu sociálních práv v Evropě.
Roku 1996 byla přijata Revidovaná Evropská sociální charta, která je
samostatnou úmluvou vedle původní Evropské sociální charty, avšak obsahuje standard
práv v ní uvedený, a ten ještě rozšiřuje. Navíc přebírá její kontrolní mechanismus.163
V případu kolektivní stížnosti Mezinárodní právnická komise proti Portugalsku
č. 1/1998 se Evropský výbor pro sociální práva vyjádřil tak, že cílem charty je nejen být
instrumentem, který teoreticky chrání lidská práva, ale také instrumentem, který nejen
existuje, ale je efektivně aplikován a má důsledný dohled nad dodržováním jeho
ustanovení. Ve stížnosti navrhovatel tvrdil, že situace v Portugalsku není v souladu s
ustanoveními charty. Své tvrzení opřel o statistiku vytvořenou z provedených šetření
Inspektorátu práce. Dle rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva děti, které
pracují doma, nejsou pod kontrolou státu a je nutné pro dohled nad dodržováním
ustanovení ESCh zapojit nejen Inspektorát práce, ale i vzdělávací a sociální služby. V
odlišném stanovisku pan Alfredo Bruto da Costa vyjadřuje názor, že Evropský výbor

162 K tomu více viz Rada Evropy, The Reporting System. Dostupné na http://www.coe.int/en/web/turineuropean-social-charter/reporting-system (navštíveno dne 5. 2. 2016).
163 Jedná se o systém dvou paralelních dokumentů, kdy si státy vybírají ustanovení, která mají být pro
ně závazná.
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pro sociální práva přijal velice úzký a statický koncept legality, když ignoroval při svém
rozhodování dynamičnost problému dětské nucené práce. Výbor zmínil, jakého pokroku
Portugalsko v oblasti dětské práce dosáhlo, nicméně tento fakt nijak nereflektoval ve
svém rozhodnutí.164 Rozhodnutí výboru říká, že problém nebyl vyřešen, a tak je tedy
situace v rozporu s ustanoveními ESCh. V závěru svého stanoviska pan Alfredo Bruto
da Costa vyjádřil názor, že závěr Evropského výboru pro sociální práva není v souladu s
dodatkovým protokolem, že výbor nesprávně použil systém kolektivních stížností a
stížnost nebyla podložena informacemi či důkazy relevantními pro rozhodnutí daného
případu.165

3.5.1.3 Evropská unie
Evropská společenství byla vytvořena pro dosažení cílů ekonomické povahy,
ale postupně se rozsah kompetencí orgánů zvětšoval. Provázanost ekonomických zájmů
se zájmy jednotlivců způsobila, že Evropský soudní dvůr (dále jen „ESD“) se
rozhodovací činností více a více dotýkal oblasti lidských práv. Později se základní práva
dostala i do smluvních instrumentů EU. Ochrana práv dítěte je zařazena mezi obecné
cíle EU odstavcem 3 a 5 článku 3 Smlouvy o EU. Velkou změnu přinesla Listina
základních práv EU, kterou Lisabonská smlouva vtáhla do primárního práva, a ta se tak
stala právně závaznou.166 Evropská unie má nyní tři závazné prameny ochrany lidských
práv, a to Listinu základních práv EU, Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a
ústavní tradice společné všem členským státům EU, které jsou obecnými zásadami
práva EU.
V prvé hlavě Listiny základních práv EU nazvané Důstojnost nalezneme
článek 5, který ve svých třech odstavcích zakazuje otroctví, nucenou práci a obchod s
lidmi. Odstavec 1 a 2 odpovídá ustanovení článku 4 EÚLP vzhledem k článku 52
odstavec 3 Listiny základních práv EU, ve které stanoví, že práva uvedená v Listině,
která jsou zároveň chráněna Evropskou úmluvou, mají stejný rozsah a smysl. Ovšem
toto ustanovení nebrání širší ochraně stanovené Listinou základních práv EU. Pro
ochranu stanovenou článkem 5 Listiny tedy platí výjimky stanovené v odstavci 3 článku
164 V letech 1992 – 1998 došlo k poklesu případů z 200.000 pracujících dětí na 27.500.
165 Evropský výbor pro sociální práva, Mezinárodní právnická komise proti Portugalsku, č. 1/1998.
166 ŠTURMA Pavel, op. cit., str. 51.
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4 EÚLP167. Odstavec 3 článku 5 Listiny zakazující obchod s lidmi nemá vzor v jiném
ustanovení, ale reflektuje nárůst organizované kriminality. Jedná se o absolutní zákaz
obchodování s lidmi.168 Článek 5 by měl být interpretován v souladu s mezinárodními
úmluvami zaměřenými tematicky jako je tento článek, stejně tak jako v souladu s
rozhodnutími ESLP. Tyto tradiční mezinárodní úmluvy byly časem překonány
novějšími dokumenty, jako je například Palermský protokol z roku 2000169 a další
novější dokumenty.170
Speciálně ochraně dětí v práci se věnuje článek 32 Listiny základních práv EU.
Tento stanoví zákaz zaměstnávání dětí a věkový limit pro přijetí do zaměstnání nesmí
klesnout pod minimální věk pro ukončení povinné školní docházky. Dále stanovuje
nutnost existence ochrany vzhledem k věku mladistvých, ochrany před vykořisťováním
a před prací ohrožující bezpečnost, zdraví, fyzický, psychický, morální či sociální vývoj
nebo ohrožující jejich výchovu.171
Primárně se článek zaměřuje na omezení potenciálního vykořisťování dětské
práce a na omezení předpisů a činností, které by mohly negativně ovlivnit děti. Dále se
také zaměřuje na ochranu zdraví a bezpečnosti mladistvých, kteří ovšem pracují legálně.
Druhou oblastí zájmu EU spojené s článkem 32 Listiny je oblast vzdělávání a příprava
na zaměstnání mladých a třetí oblastí jsou prostředky ochrany ve vztazích ke třetím,
nečlenským, zemím.
Evropské právo v oblasti dětské práce nenabízí dětem jednoduchý přístup k
ochranným mechanismům, které by zlepšily jejich zaměstnanecká práva a zkušenosti.172
Článek 32 Listiny může být derogován na základě článku 4 a 5 Směrnice o mladistvých
pracovnících.173 Týká se dětí, kterým bylo alespoň 14 let a jsou zapojeny do prací v
rámci přípravy na budoucí povolání, dětí, kterým již bylo alespoň 13 let a vykonávají
lehkou práci a dětí zaměstnaných v oblasti kultury, sportu či reklamě.

167 Výkladové pravidlo čl. 52/3 Listiny základních práv EU.
168 ČERNÁ, Dagmar, Standard lidských práv v Evropě: srovnání Úmluvy o ochraně lidských práv a
základních svobod a Listiny základních práv Evropské unie. Praha: Univerzita Karlova v Praze,
Právnická fakulta, 2009, str. 43, ISBN 9788087146217.
169 Protokol o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, který
doplňuje Úmluvu OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, 2000.
170 PEERS, Steve (ed.). The EU charter of fundamental rights: a commentary. Oxford: Hart publishing,
2013, str. 106, ISBN 978-3-8487-0472-9.
171 Pro přesné znění viz čl. 32 Listiny ZPS EU.
172 PEERS, Steve (ed.), op. cit., str. 882.
Dle komentáře je úspěšnější spíše antidiskriminační právo.
173 Směrnice Rady 94/33/ES, o ochraně mladistvých pracovníků, ze dne 22. června 1994.
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Ustanovení Listiny základních práv EU jsou limitována článkem 51, který
stanoví, že Listina je určena pro orgány a instituce EU a členské státy, pokud aplikují
právo EU. Praktiky zakázané Listinou se obvykle vyskytují v horizontální rovině, mezi
soukromými subjekty. Jen zřídkakdy je páchá stát na vertikální úrovni.
SDEU rozhoduje spory mezi členskými státy, institucemi EU, podniky a
jednotlivci, u těchto pro rozhodnutí, která byla učiněna z titulu unijního práva.
Mechanismus také zná sankce za nedodržení, které hlídá Evropská komise spolu se
SDEU. Jako sankce za nedodržení povinností stanovených rozsudkem soudu může soud
uložit pokutu či penále.
Evropská unie se zavázala svým čl. 6, odstavcem 2 Smlouvy o EU k
přistoupení k Evropské úmluvě. Prozatím je situace taková, že v prosinci 2014 byl
Soudním dvorem Evropské unie (dále jen „SDEU“) doručen posudek na slučitelnost
návrhu dohody o přistoupení EU k Evropské úmluvě. Tento posudek konstatoval
neslučitelnost tohoto návrhu.174 Nyní je řada na skupinách expertů EU i Rady Evropy,
aby prodiskutovali a našli nejlepší cestu k cíli, přistoupení EU k Evropské úmluvě.175
Otroctví a nucená práce nejsou hlavní oblastí zájmu Evropské unie, z toho
důvodu je jen málo případů v řešení. Nicméně se zvyšuje zájem EU o tuto problematiku
zejména ve spojení s obchodem s lidmi, který je často navázán na otroctví či nucenou
práci, a tím se zrychluje vývoj ochrany lidských práv v této oblasti. Průzkum uvádí, že v
EU pracuje 3 – 3,5 milionu dětí pod 15 let.176 Soudní dvůr EU neřešil zatím žádný
případ týkající se speciálně dětské práce.
Pokud dojde k přistoupení EU k Evropské úmluvě, dojde k posílení
kompetencí ESLP, který by mohl posuzovat porušení lidských práv orgány a
institucemi EU, včetně SDEU. Vztah ESLP a SDEU by se tak proměnil v paralelu ke
vztahu ESLP a vnitrostátních soudů. EU se snaží zachovat zvláštní právní řád EU.
Vyvstává otázka, jak budou tyto dva postupy slučitelné.
ESLP bude moci posuzovat evropské právo, jak sekundární, tak primární, co
do souladu s Evropskou úmluvou. Soudní dvůr EU bude moci také rozhodovat případy
již projednané před ESLP, ovšem s omezením, věc se musí týkat působnosti práva EU.
174 Škeřík, Jan, Posudek SDEU č. 2/13 ke slučitelnosti návrhu dohody o přistoupení EU k EÚLP –
komentář. Dostupné na http://jinepravo.blogspot.cz/2015/01/jan-skerik-posudek-sdeu-c-2-13.html
(navštíveno dne 19. 2. 2015).
175 Rada Evropy. Dostupné na http://www.coe.int/en/web/portal/eu-s-accession-to-the-echr-faq
(navštíveno dne 5. 2. 2015).
176 PEERS, S., op. cit., str 885.
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Je otázkou, zda do budoucna nynější postavení Evropské úmluvy v rozhodování SDEU,
využívané jako hlavního interpretačního zdroje v rámci evropského práva, nebude
nahrazeno Listinou základních práv EU.
Jak tento proces dopadne, ukáže až čas, zda dojde ke konkurenčnímu boji a
dvojímu standardu ochrany práv v rámci Evropy, nebo k dialogu mezi soudci a
vzájemnému obohacování judikatury.
Je nutné poznamenat, že úprava ochrany lidských práv EU není totožná s
úpravou vzniklou na půdě Rady Evropy, i přes snahy ESLP a SDEU odstranit rozdíly.

3.5.2 Amerika
Na americkém kontinentu je ochrana lidských práv založena na systému
Organizace amerických států (dále jen „OAS“). Jedná se o tzv. interamerický systém
ochrany lidských práv. Základním dokumentem OAS je Charta OAS založena na
respektu k základním lidským právům. Prvním a také jedním z nejstarších dokumentů
na ochranu lidských práv je Americká deklarace práv a povinností člověka z roku 1948
(dále jen „Americká deklarace“), svou povahou je smluvním dokumentem, nicméně je
to doporučující instrument. Vychází z předpokladu, že lidská práva nejsou odvozena z
příslušnosti člověka k nějakému státu, ale z prosté existence lidské osobnosti. Všechny
děti mají právo na zvláštní ochranu, péči a pomoc.177 Ochrana dětí je také v Americké
deklaraci stanovena jako povinnost každého pečovat o své dítě, vychovávat jej a
poskytovat mu pomoc a podporu.178
Již závazným dokumentem pro státy, které tuto smlouvu ratifikovaly, je
Americká úmluva o lidských právech (dále jen „ Americká úmluva“). Ta ve svém
článku 6 zakazuje otroctví ve všech jeho formách, obchodování s otroky a obchodování
se ženami, nucenou nebo povinnou práci. Ustanovení o nucené práci nemá být
vykládáno tak, že uložení výkonu práce jako trestu kompetentním soudem je zakázáno.
Výkon takové práce nemá však mít nepříznivé důsledky na důstojnost, mentální a
fyzické schopnosti odsouzeného. Americká deklarace obsahuje obdobná ustanovení o
výjimkách z toho, co úmluva považuje za nucenou práci. Jedná se o práce odsouzených,
177 Americká deklarace práv a povinností člověka, 1948, čl.VII.
178 Americká deklarace práv a povinností člověka, 1948, čl. XXX.
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služba v ozbrojených silách státu, práce v době ohrožení komunity například živelní
katastrofou a práce zahrnuté obvyklou občanskou povinností. Americká Úmluva také
umožňuje derogaci některých ustanovení za určitých podmínek, jako například válka
nebo stav nouze. V článku 27 uvádí i výjimky - práva, která nelze derogovat za žádných
okolností. Mezi těmito nalezneme také článek 6 Americké úmluvy o zákazu otroctví.
Dodatkový protokol k Americké úmluvě o lidských právech v oblasti
hospodářských, sociálních a kulturních práv z roku 1988 sice zavádí katalog
hospodářských, sociálních a kulturních práv, nicméně žádné z nich se netýká zákazu
dětské práce. Obsahuje obecné ustanovení o právu dítěte na bezpečí, ochranu a
vzdělání.
Dodržování v katalogu uvedených práv je kontrolováno mechanismem
složeným z Interamerické komise pro lidská práva (dále jen „Interamerická komise“) a
Interamerického soudu pro lidská práva (dále jen „Interamerický soud“). Tento systém
může na první pohled připomínat systém evropský, ale není tomu tak.
Členské státy OAS se podle svých závazků a z toho plynoucích důsledků pro
možnosti řízení dělí do tří skupin. První z nich jsou státy, které jsou smluvní stranou
Americké úmluvy a přijaly jurisdikci Interamerického soudu. V případě těchto států
může přezkum individuálních stížností probíhat před Interamerickým soudem a
měřítkem pro posuzování je Americká úmluva. Těchto států je 20. Druhá skupina je
tvořena státy, které jsou stranami Americké úmluvy, ale nepřijaly jurisdikci soudu k
projednávání individuálních stížností, jejichž přezkum je na Interamerické komisi.
Měřítkem je Americká úmluva. Těchto států je 23. Zbývající skupinou jsou členské
státy OAS, které nejsou smluvní stranou Americké úmluvy. Regionální ochrany se
účastní v rámci OAS, tedy orgánem pro ochranu lidských práv je Interamerická komise,
která vše posuzuje podle Americké deklarace práv a povinností člověka.
Tento stav nastal tak, že Interamerická komise pro lidská práva vznikla jako
orgán OAS a stěžejním dokumentem pro její práci se stala Americká deklarace. Po čase
byla začleněna do systému Americké úmluvy a vedle ní vznikl Interamerický soud pro
lidská práva. Protože Americkou úmluvu neratifikovaly všechny členské státy OAS,
funguje Interamerická komise i nadále jako mimosmluvní mechanismus, kterým je
kontrolováno dodržování Americké deklarace, vedle novějšího mechanismu smluvního
- Americké úmluvy.
Členy komise mají být nezávislí odborníci na lidská práva s vysokým
morálním kreditem z členských zemí OAS. Jeden ze sedmi komisařů je zpravodajem
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pro práva dětí. Mezi nástroje, které Interamerická komise může užít k podpoře
dodržování a ochraně lidských práv, patří činit doporučení vládám, vyžadovat od vlád
zprávy o opatřeních, vypracovávat studie a zprávy o porušování lidských práv v
konkrétní zemi, vykonávat návštěvy a vyšetřování a rozšiřovat povědomí o lidských
právech u veřejnosti. Lidskými právy pro účely Statutu Interamerické komise pro lidská
práva se rozumějí práva stanovená v Americké úmluvě ve vztahu k jejím stranám, práva
stanovená v Americké deklaraci ve vztahu k ostatním členským státům OAS. Stěžejní
procedura pro ochranu lidských práv, kterou komise může provádět, je posuzování
mezistátních a individuálních stížností. Stížnost může podat jednotlivec, skupina
jednotlivců, nebo i nevládní organizace. Kritéria přípustnosti individuální stížnosti jsou
typická pro takovýto typ stížnosti. Řízení je důvěrné. Strany buď přistoupí na smírné
řešení, nebo po projednání stížnosti stát provede opatření doporučená komisí. Pokud se
tak nestane, po stanovené lhůtě ke splnění může komise rozhodnout o zveřejnění
zprávy.
Interamerický soud, který se skládá ze 7 právníků s vysokou morální úrovní a
dostatečnou kvalifikací pro výkon nejvyšší funkce soudce. Tuto funkci vykonávají na
částečný úvazek občané členských států OAS. Na státy se jurisdikce soudu nevztahuje
automaticky samotným přistoupením k Americké úmluvě, ale musejí učinit prohlášení o
přijetí jurisdikce soudu. Jednotlivec nemá přímý přístup k řízení před Interamerickým
soudem, nýbrž prostřednictvím Interamerické komise, která projednávaný případ může
předat soudu.
Pokud soud uzná za vhodné, může již během řízení vydat předběžná opatření k
zabránění nevratné újmy na právech osob. Soud může po shledání porušení ze strany
státu rozhodnout o nápravných opatřeních a o spravedlivé kompenzaci. Soud má také
velmi širokou pravomoc vydávat posudky, dokonce mnohem širší než ESLP. Soud
může vypracovat posudek na žádost kteréhokoliv státu OAS s výkladem Americké
úmluvy, ale také s výkladem jakékoliv lidskoprávní úmluvy aplikovatelné v členském
státu OAS.179 Posudky soudu se také mohou týkat kompatibility vnitrostátního práva s
mezinárodními instrumenty. Soud ve své praxi vykládá ustanovení poměrně široce, což

179 „Other Treaties“ Subject to the Consultative Jurisdiction of the Court, posudek OC-1/82
z 24. 9. 1982, §52.
ŠTURMA, Pavel, op. cit., str. 77.
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vede ke kritice, že je příliš expanzivní. Tento postoj by ale z globálního hlediska mohl
napomáhat k jednotnosti mezinárodního práva.180
Výhodou Interamerického soudu jsou formálně závazná rozhodnutí o
stížnostech pro smluvní strany. Dohled nad výkonem rozsudků činí soud sám, nikoli
jiný pověřený orgán OAS, ať již politický nebo nepolitický. Pokud stát nespolupracuje a
neplní rozsudek, Soud jej uvede spolu s doporučeními ve zprávě Valnému shromáždění
OAS.
Již zmíněný článek 6 Americké úmluvy zakazuje otroctví a nucenou práci, dále
také obsahuje výčet výjimek, co se nepovažuje za nucenou práci. Dle článku 19 má
každé dítě právo na ochranu podmíněnou povahou dítěte, jako nezletilého, ze strany
rodiny, společnosti i státu.
Dodatkový protokol k Americké úmluvě o lidských právech v oblasti
hospodářských, sociálních a kulturních práv z roku 1988 (dále jen „Dodatkový protokol
k AÚ“), vstoupil v platnost v roce 1999, dává možnost individuální stížnosti pouze pro
porušení svých článků 8 a 13, které se týkají porušení práv unie obchodu a práva na
vzdělání. Pracovní podmínky a zákazy stanovuje článek 7 protokolu. Státy mají
vnitrostátním právem zajistit zákaz noční práce, nebo práce v nezdravých podmínkách u
osob mladších 18 let. Děti mladší 16 let mají mít pracovní den přizpůsoben povinnému
vzdělávání a v žádném případě práce nesmí být na překážku vzdělávání.
Výbor pro práva dítěte ve svém komentáři odkázal na dokument
Interamerického soudu, Posudek č. 17 (2002), a inkorporoval názor soudu do svého
systému, že státy jsou povinny přijmout veškerá pozitivní opatření nezbytná k zajištění
ochrany dětí před špatným zacházením, ať už v rámci vztahů s veřejnými orgány, nebo
ve vztazích mezi jednotlivci nebo nestátními subjekty.181
Americká úmluva neobsahuje ustanovení, která by říkala, kolik let musí být
člověku, aby byl považován za dítě. Ale soud postupuje dle ustanovení článku 1
Úmluvy o právech dítěte, která říká, že dítětem je osoba, která nedosáhla věku 18 let,
nebo zletilosti dle národního práva.182 Jednou výjimkou, kdy soud použil vyšší hranici
20 let pro přístup k osobě jako k dítěti dle vnitrostátního práva, byl případ Ústav pro
180 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, str. 51 a násl., ISBN 978-80-210-6066-1.
181 Výbor pro práva dítěte, General Comment No. 8, ze dne 21. 8. 2006.
182 Interamerický soud pro lidská práva, případ "Street Children " (Villagran-Morales a další) proti
Guatemale, 19. 11. 1999, para. 188.
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převýchovu mladistvých proti Paraguayi.183 Dále soud přistupuje k pojmům „child“ a
„minor“ jako k synonymům.184
Poprvé se stal článek 19 o právech dítěte základním argumentem případu v
Guatemale. Soud měl tedy příležitost vyjádřit se k postavení dítěte a položil základní
principy, které v budoucích případech následoval. Soud v tomto případě zdůraznil
důležitost hospodářských, sociálních a kulturních práv.185
Soud při zkoumání možného porušení povinností státu dle článku 19 Americké
úmluvy dospěl k závěru, že jeho ustanovení jde dále za oblast občanských a politických
práv, že v souvislosti s ustanoveními Úmluvy o právech dítěte zahrnuje také
hospodářská, sociální a kulturní práva.186
Děti v případu Las Dos Erres Massacre proti Guatemale byly systematicky
vykořisťovány a používány zejména jako otroci v domácnostech nejen vojáků. Porušení
čl. 19 se soud zabýval zejména ve spojení s přeživšími dvěma dětmi, kterým stát
neposkytl ochranu, která by byla vhodná se zřetelem k věku obětí. 187 Nejlepší zájem
dítěte musí převažovat, to znamená, že všechna práva dítěte musejí být uspokojena. To
je úkolem státu a také je tímto přístupem ovlivňována interpretace ustanovení týkajících
se práv dětí.
Navzdory existující veřejné politice a právní úpravě stát v případu „Bavlněná
pole“188 selhal ve svých povinnostech. Neudálo se nic, co by přivedlo k aktivitě
instituce či mechanismy, které by pomohl najít mladou ženu včetně dvou dětí, které
zmizely na americko-mexické hranici.189

183 BURGORGUE-LARSEN, Laurence a Amaya ÚBEDA DE TORRES. The Inter-American Court of
Human Rights: case-law and commentary. Oxford: Oxford University Press, 2011, str. 398, ISBN
978-0-19-958878-7.
184 Interamerický soud pro lidská práva, Poradní stanovisko č. 17, samostatné stanovisko Sergia Garcíi
Ramíreze.
185 Interamerický soud pro lidská práva, Případ „"Street Children", op. cit.
186 Interamerický soud pro lidská práva, případ “Juvenile Reeducation Institute” proti Paraguayi, 2. 11.
2004, para. 149.
187 Interamerický soud pro lidksá práva, případ “Las Dos Erres” Massacre proti. Guatemale, 24. 11.
2009, para 170, 171.
188 „Cotton Field“
189 Interamerický soud pro lidská práva, případ González a další (“Cotton Field”) proti Mexiku, 16. 11.
2009, para 410.
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3.5.3 Afrika
Na systém ochrany lidských práv v Africe je nutné pohlížet s vědomím
postavení jednotlivce v rámci kultury. Jednotlivec je vždy brán jakou součást většího
celku, rodiny, komunity či národa.
Na africkém kontinentu působila Organizace africké jednoty (dále jen „OAJ“)
od roku 1963. V roce 2000 podepsalo 53 členských států Zakládající akt Africké unie, ta
se tímto stala nástupcem OAJ. Klade ve spolupráci afrických států větší důraz na
dodržování lidských práv a nižší důraz na zásadu nevměšování. Ta byla za činnosti OAJ
dodržována důsledně, což značně zhoršovalo zvýšení standardu dodržování lidských
práv v jednotlivých zemích. Dle zakládajícího aktu AU článek 4, písmeno b) lze na
základě rozhodnutí Shromáždění intervenovat v případě páchání válečných zločinů,
genocidia či zločinů proti lidskosti. V roce 1979 započaly přípravy Africké charty práv
člověka a národů (dále jen „Africká charta“), která obsahovala katalog práv, na jejichž
dodržování měla dávat pozor Africká komise pro práva člověka a národů (dále jen
„Africká komise“). Později, v roce 1998, byl přijat Protokol k Africké chartě o zřízení
Afrického soudu pro lidská práva, který vstoupil v platnost roku 2004. Mezi tím se
situace v Africe podstatně proměnila, bylo nutné, aby se OAJ transformovala, a to v
Africkou unii. Mezi svými cíli má mimo jiné ochranu lidských práv. Zakládací akt
Africké unie ovšem neřeší vztah mezi Africkou unií a starším systémem ochrany
založeným Africkou chartou. Se vznikem Africké unie také vznikl Soudní dvůr Africké
unie. Protokol o Soudním dvoře AU byl přijat v roce 2003 a vstoupil v platnost v roce
2009. Tento stav se pokouší vyřešit Protokol ke statutu Afrického soudu spravedlnosti a
lidských práv z roku 2008, který ovšem stále nevstoupil v platnost kvůli nedostatku
ratifikací.
Africká charta ve svém pátém článku zakazuje otroctví. Každý má právo na
respekt lidské důstojnosti na uznání jeho právního postavení. Všechny formy
vykořisťování a ponižujícího zacházení mají být zakázány, včetně otroctví a obchodu s
otroky. Africká charta také vzhledem k chápání jednotlivce obsahuje povinnosti člověka
k rodině, společnosti a státu. Co naopak Africké chartě chybí, jsou ustanovení
stanovující možnost derogace některých práv v případě veřejného ohrožení.
Africká komise pro práva člověka a národů je expertním orgánem založeným
na základě Africké charty. Jejím cílem je posilovat informovanost, vzdělávání a
vědecký výzkum v oblasti ochrany lidských práv. Komise má pravomoc na žádost
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smluvní strany interpretovat Africkou chartu a hodnotit pravidelné zprávy států. Africká
charta také upravuje možnost podat mezistátní nebo individuální stížnost na porušení
lidských práv garantovaných chartou. Mezistátní stížnost podává stěžující stát nejprve
státu, který dle jeho názoru porušil své závazky. Pokud situaci společně nevyřeší,
mohou se oba státy obrátit na Africkou komisi. Druhá varianta umožňuje státu podat
stížnost rovnou ke komisi a tato stížnost je zároveň odeslána i generálnímu tajemníkovi
OAJ. U individuálních stížností ze strany jednotlivců nebo nevládních organizací
systém nastavil jiný postup, než je obvyklé u ostatních systémů. Individuální stížnost je
zapsána na seznam a teprve po označení stížnosti většinou členských států se jí bude
Africká komise zabývat. Mezi podmínky přípustnosti jsou zařazeny také požadavky
jako například: neobsahuje výrazy urážející stát nebo OAJ, nesmí být založena pouze na
informacích z médií. Vedle těchto podmínek přípustnosti Africká charta stanoví i další
podmínky, které zaujímají spíše velkorysý přístup k otázce přípustnosti, než
formalistický výrazně

omezující

přístup.

Procedura

je

neveřejná.

Sledování

implementace provádí Komise pouze na základě svého jednacího řádu a v případě
negativního postoje státu má pouze možnost informovat o dané situaci Shromáždění
AU. Rozhodnutí Africké komise jsou pouhá doporučení, tedy nejsou právně závazná.
Africká komise každý rok podává zprávu o činnosti Shromáždění AU, od roku
2003 je zmocněna Výkonná rada AU k projednávání těchto zpráv a tím je také zvýšena
míra politického vlivu na proces ochrany lidských práv podle Africké charty.
Komise může doporučit určitá opatření a navrhnout kompenzaci pro oběti.
Zprávy komise jsou důvěrné, dokud nerozhodne Shromáždění AU jinak. Africká charta
neupravuje dohled nad prováděním zpráv. Pokud se prokáže řada masových nebo
závažných porušení lidských práv, komise oznámí situaci Shromáždění AU a Radě pro
mír a bezpečnost AU.
Africký soud pro práva člověka a národů (dále jen“Africký soud“) je složen z
11 soudců, občanů členských států AU volených Shromážděním hlav států a vlád OAJ.
Je kladen důraz na rozložení reprezentace různých oblastí Afriky, jejich právní tradice a
spravedlivé zastoupení mužů a žen. Jurisdikce soudu se vztahuje na výklad a provádění
Africké charty, Protokolu k Africké chartě o zřízení Afrického soudu pro lidská práva z
roku 1998 (čl. 3) a dalších lidskoprávních instrumentů ratifikovaných dotčenými státy.
Vedle rozhodování sporů má soud také pravomoc vydávat posudky na žádost členského
státu, orgánu AU nebo organizací uznanou AU. Řízení před soudem může zahájit
Africká komise, smluvní strana, která podala stížnost k Africké komisi, nebo proti které
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byla podána, nebo jejíž občan se stal obětí porušení garantovaných práv, a africké
mezivládní organizace. Soud může povolit nevládním organizacím, které mají statut
pozorovatele, a zároveň i jednotlivcům, aby zahájili řízení před soudem přímo, však jen
proti státu, který prohlášením uznal tuto pravomoc. Africký systém nevyžaduje, aby
byla nejprve podána stížnost ke komisi, a poté k soudu. Řízení před soudem je veřejné.
Soud má lhůtu 90 dnů na vydání rozsudku od ukončení projednávání věci. Tento je
závazný a konečný. Možné je pouze revidovat rozsudek dle nových důkazů. Soud je
také oprávněn k interpretaci vlastních rozhodnutí. Pokud během řízení hrozí
nenapravitelná újma, soud uloží předběžná opatření a pokud dospěje k závěru, že byla
porušena práva člověka, nařídí nápravu, včetně spravedlivé kompenzace. Na dodržování
závazku států podrobit se rozsudkům Afrického soudu a ve stanovené lhůtě zajistit jeho
výkon, dohlíží Rada ministrů (čl. 29 Protokolu 1998). Tím by měla být zajištěna vyšší
efektivita, bude ale záležet na ochotě států AU vyvíjet tlak na stát, který by nevykonal
rozsudek dobrovolně.
V budoucnu by mělo dojít k vytvoření Afrického soudního dvora a soudu pro
lidská práva – první pro obecné záležitosti unie, druhá komora pro záležitosti týkající se
lidských práv dle Africké charty. Statut tohoto soudu ještě nevstoupil v platnost.
Hlavním dokumentem ochrany dětí na africkém kontinentu je Africká charta
práv a blaha dítěte z roku 1990. Tato úmluva stanoví, že dítětem je osoba mladší
osmnácti let. Každé dítě má být chráněno před všemi formami ekonomického
vykořisťování, před výkonem práce, která by mohla dítěti ublížit na zdraví, životě,
fyzickém, psychickém, duševním, morálním a sociálním vývoji. Toto pravidlo se týká
jak formálního, tak neformálního zaměstnávání dětí a má na paměti ustanovení MOP
týkající se dětí. Státy se též zavazují provést legislativní úpravy tak, aby implementovali
tento článek 15. V článku 22 zakazuje přijímání dítěte do ozbrojených sil a účast dítěte,
tedy osoby mladší osmnácti let, jak jej vymezuje v článku 2, na ozbrojeném konfliktu
vůbec. Vzhledem k věkové hranici 18 let, kterou pro účely ozbrojeného konfliktu charta
nesnižuje, a vzhledem k dosahu i na vnitrostátní konflikty, má tento dokument přísnější
ustanovení než univerzální Úmluva o právech dítěte v oblasti účasti dětí v ozbrojeném
konfliktu.190

190 Hýbnerová, Stanislava, Ochrana práv dětí za ozbrojeného konfliktu. Dostupné
http://casopis.vsehrd.cz/2010/06/ochrana-prav-deti-za-ozbrojeneho-konfliktu/#fn-313-20
(navštíveno dne 29. 12. 2014).
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Africký výbor pro práva a blaho dítěte (dále jen „Africký výbor“) je
samostatný kontrolní mechanismus založený na Africké chartě práv a blaha dítěte a
Africké chartě. Skládá se z 11 expertů v oblasti dětských práv volených Výkonným
výborem Africké unie, schází se dvakrát ročně. Pro přístup k výboru je třeba vyčerpat
všechny vnitrostátní opravné prostředky. Činnost Afrického výboru spočívá v přijímání
a hodnocení zpráv států každé tři roky a v následném doporučení postupu pro zlepšení
situace práv dětí v daném státu. Z celosvětového měřítka byl Africký výbor do přijetí
protokolu k Úmluvě o právech dítěte výjimečným orgánem, protože řízení o
individuálních stížnostech u výboru zaměřeného na dětská práva, bylo možné právě jen
u tohoto výboru. Individuální stížnosti mohou podat jednotlivci, skupiny jednotlivců,
nevládní organizace, členský stát a OSN. Africký výbor také provádí vyšetřovací mise
do států v souvislosti se systematickým nebo hrubým porušením práv dítěte. Vykládá
ustanovení charty, svými komentáři, rezolucemi a deklaracemi vytváří pravidla,
principy a standardy ochrany práv dětí v Africe.191 K tomuto nástroji mají dokonce
přístup i státy, které nejsou stranami Africké charty práv a blaha dítěte, a to v případě,
kdy stát jedná ve prospěch dítěte, příslušníka státu, který smluvní stranou charty je. 192
V případu proti Senegalu, bylo na 100.000 dětí rodinami posláno do
náboženských škol do větších měst. Děti byly jejich učiteli nuceny žebrat v ulicích měst
přesto, že takové jednání je v zemi postihováno trestní sankcí. Jednotlivci mohou jen za
určitých a přísných podmínek žalovat neústavnost konkrétních ustanovení vnitrostátního
senegalského práva. A pouze jednotlivec, který byl sám obětí porušení lidských práv,
může svůj případ předložit soudu k posouzení. V tomto případě se chtěli nestátní
organizace postavit za děti, avšak k tomu bylo potřeba získat souhlas jejich rodičů.
Jinou možností bylo již jen podat návrh nejvyššímu státnímu zástupci, který by mohl
postupovat v případu po konzultaci s ministrem spravedlnosti.
Senegal neupravoval minimální standardy pro nestátní školy, ani zde
nevykonával dozor. Děti byly drženy ve velmi špatných podmínkách, trpěly
podvýživou. Musely splnit denní kvóty vyžebraných peněz či potravin, a pokud se jim
to nepodařilo, byly tělesně trestány. Děti žebraly v ulicích šest až osm hodin denně a na
výuku jim zbývalo asi pět hodin, které děti často využívaly k dalšímu žebrání ve strachu

191 Africká unie. Dostupné na http://pages.au.int/acerwc (navštíveno 2. 2. 2015).
192 Institute for Human Rights and Development in Africa, African Committee of Experts on the Rights
and Welfare of the Child (ACERWC). Dostupné na http://www.ihrda.org/2012/10/africancommittee-of-experts-on-the-rights-and-welfare-of-the-child-acerwc/ (navštíveno dne 20. 2. 2015).
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z trestů za nedodržení kvót. Během práce se děti vyskytovaly denně v nebezpečném
prostředí na rušných ulicích. Nad to byly děti drženy v izolaci od rodin a při pokusu
opustit školu byly tvrdě potrestány.
Mezinárodní právo kvalifikuje žebrání dětí jako praktiku vykořisťující práce.
Státy také podléhají závazku přijmout opatření ve formálním i neformálním sektoru
práce. V tomto případě běžně docházelo k nejhorším formám dětské práce. Navzdory
tomu, že je Senegal smluvní stranou Úmluvy o právech dítěte, Africké charty práv a
blaha dítěte a dalších mezinárodních a regionálních instrumentů jen málo vynucuje
garantovaná práva. Vláda dokonce zpřísnila trestněprávní úpravu týkající se výše
popsaného jednání. Nicméně, tato situace a její řešení vedlo jen k malému celkovému
efektu. Žádný z „učitelů“ nebyl potrestán za své činy. Bylo shledáno, že senegalská
vláda porušila článek 15 odstavec 2 Africké charty práv a blaha dítěte a že nezajistila
plnou ochranu dětí před dětskou prací s ohledem na relevantní ustanovení dokumentů
MOP.
Výbor shledal několikanásobné porušení ustanovení Africké charty práv a
blaha dítěte a doporučil státu, aby přijal různá opatření, například začlenění těchto
náboženských škol do formálního systému školství, zajistil návrat dětí k rodinám, aby
přijal opatření zajišťující zotavení postižených dětí, aby stanovil minimální standard v
oblasti zdraví, hygieny, kvality a obsahu vzdělávání. Také doporučil, aby stát pravidelně
kontroloval činnost těchto škol a aby zahájil spolupráci s okolními státy, ze kterých děti
do těchto náboženských škol také putují.193
Na africkém kontinentu působí vedle regionální Africké unie další
subregionální organizace s výraznějším zaměřením také na lidská práva. Některé
subregionální organizace zahrnují také judiciální orgán s rozhodovací kompetencí a
právě do jejich rozhodování stále více proniká otázka lidských práv. Soudní dvůr
ECOWAS, Hospodářské společenství západoafrických států, má výslovně svěřenou
pravomoc. Umožňuje podání stížnosti jednotlivcem, která není anonymní a není v
jednání před jiným soudním orgánem. Jihoafrické rozvojové společenství (dále
„SADC“) a Východoafrické společenství (dále jen „EAC“) konají v oblasti lidských
práv na základě implicitních pravomocí. Tribunál SADC vykonává dohled nad lidskými
právy proto, že jejich ochrana je mezi základními principy SADC. Implicitní mandát
193 Africký výbor expertů pro práva a blaho dítěte, The Centre for Human Rights (University of
Pretoria) and la Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l'Homme (Senegal) Versus
Government of Senegal Decision: N° 003/Com/001/2012, ze dne 15. dubna 2014.

67

Soudního dvora EAC je vyvozen z toho, že nemůže nerozhodovat spory ve věci
interpretace práva, které mají zároveň lidskoprávní povahu. Zde vyvstává problém v
konfliktu cíle Zakládající smlouvy EAC, který stanoví podporu a ochranu lidských práv
zakotvených v Africké chartě, a ustanovení čl. 27 odst. 2 téže smlouvy, že rozšíření
pravomoci

o

lidskoprávní

oblast

je

podmíněno

dohodou

smluvních

stran

prostřednictvím protokolu, který ještě nebyl přijat. Je otázkou legitimity takového
rozhodování bez explicitního vyjádření jurisdikce soudu. Práce soudu nebude
následována efektivní implementací rozhodnutí členskými státy a může vést až ke
zpochybnění legality takového rozhodování.194

3.5.4 Další regionální, subregionální mechanismy
Tato subkapitola ve stručnosti popisuje systémy ochrany lidských práv, které
jsou svým významem z pohledu celosvětového dění menší. Působí totiž na území
menších regionů, či na základě příslušnosti k určité kultuře či náboženství. Nicméně se
jedná o zajímavé systémy, které by neměly být v diplomové práci zcela opominuty.

3.5.4.1 Systém Ligy arabských států
Revidovaná Arabská charta lidských práv (dále jen „Arabská charta“) přijatá v
roce 2004 se hlásí k náboženstvím založených na bratrství a rovnosti mezi lidmi, víru v
lidskou důstojnost, boj národa za svobodu a právo na sebeurčení a zároveň odsuzuje
jakékoli formy rasismu a sionismu, jež představují porušení lidských práv a ohrožení
mezinárodního míru a bezpečnosti. Jedná se o mechanismus založený na principu
příslušnosti k arabské kultuře, na jazykových a politických základech, nikoli na základě
náboženství, či geografie.

194 FAIX, Martin, Vývoj a dôsledky proliferácie kotrolných mechanizmov v oblasti ľudských práv na
africkom kontinente: Proliferation of human rights protection mechanism on the African kontinent –
developments andimlications. Mezinárodní ochrana lidských práv: regionální a tematická
diferenciace, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2011, s. 30-39. ISSN 978-8087146-54-5.
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Ustanovení Arabské charty zakazuje nucenou práci, sexuální i jiné
vykořisťování a jakékoli formy vykořisťování dětí v ozbrojeném konfliktu. Článek 4
stanoví možnost derogace ustanovení této charty za určitých podmínek ohrožení národa
apod., ale samozřejmě také obsahuje výčet nederogovatelných práv, mezi něž patří i
článek 10, který zakazuje právě nucenou práci a vykořisťování.
Arabská charta garantuje každému, jehož práva byla porušena, účinné
prostředky obrany. Vlastní kontrolní mechanismus spočívá v Arabském výboru pro
lidská práva složeném ze 7 nezávislých členů volených smluvními stranami. Státy mají
podávat zprávy o přijatých opatřeních, Arabský výbor může vyžádat dodatečné
informace od států, a konečně přijímá závěrečné poznámky a doporučení, které jsou
společně se zprávami států zahrnuty do výroční zprávy Arabského výboru.
Vedle Arabského výboru pro lidská práva existuje v systému LAS také
Arabská komise pro lidská práva. Jejími členy nejsou odborníci, ale političtí zástupci
členských států LAS, od ledna 2005 mohou některé nevládní organizace, které splňují
určité podmínky, získat poradní status a díky němu se účastnit aktivit a jednání. Tato
komise nemá ani proceduru stížností, ani tematické zpravodaje či zpravodaje pro
konkrétní státy, ani pracovní skupiny.
Odpovědnost z dohledu nad dodržováním závazků na ochranu lidských práv
Arabská charta přenechává Arabskému výboru (Arab Human Rights Committee).
Výsledky hodnocení zpráv států nepředkládá Arabské komisi pro lidská práva, ale Radě
LAS. Vedle výše popsaného mechanismu existuje ještě Arabská organizace práce195.
Arabská organizace práce byla vytvořena roku 1965 na obdobných principech jako
MOP. Jejími nástroji jsou také úmluvy a doporučení, která projednala a přijala tripartitní
Arabská konference práce. V případě Arabské organizace práce je stanovena povinnost
vlád reportovat pravidelně o implementaci instrumentů bez ohledu na stav jejich
ratifikace. Zprávy jsou poté přezkoumány Komisí právních expertů a Komisí pro
implementaci úmluv a doporučení. Komise také projednává stížnosti států na porušení
závazků z ratifikovaných smluv Arabské organizace práce.196

195 Webové stránky pouze v arabštině.
196 EBERT, Franz Christian, LA HOVARY Claire, Labour Law, International, poslední aktualizace
článku:
leden
2013,
http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law9780199231690-e957?rskey=81ILW2&result=5&prd=EPIL (navštíveno 10. 3. 2015).
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3.5.4.2 Systém Organizace islámské konference
Islámská deklarace lidských práv je souhrnné označení dvou dokumentů,
Káhirské deklarace o lidských právech v Islámu a Všeobecné islámské deklarace
lidských práv. Nejde o nábožensky neutrální dokumenty. Jsou založeny na myšlence, že
Bůh je zdrojem veškerých lidských práv. Neobracejí se na státy, nýbrž na muslimy.
Lidská práva garantovaná těmito deklaracemi jsou limitována právem Šaría.197
Velký ohlas mělo přijetí Všeobecné islámské deklarace lidských práv v roce
1981, z iniciativy Islámské rady pro Evropu. Tato islámská deklarace vychází z
přesvědčení, že Všeobecná deklarace lidských práv a její standard ochrany lidských
práv je v podstatě slučitelný s právem Šaría. Nejzásadnější konflikt mezi právem Šaría a
evropským či univerzálním systémem ochrany lidských práv tkví v nerovném postavení
muslimů a „lidí knihy“198 ve srovnání s příslušníky ostatních náboženství, ti jsou bráni
za bezvěrce, pro něž platí odlišný standard.
Pakt o právech dítěte v islámu (2005) je speciální úpravou práv dítěte v rámci
OIC. Dítě vymezuje jako osobu nezletilou dle aplikovaného práva. Státy mají
garantovat bez ohledu na náboženství rovnost dětí, jak je požadováno právem k
požívání práv a svobod v úmluvě uvedených. Důležitý je zde odkaz na právo Šaría.
Podle Paktu o právech dítěte v islámu se zakazuje účast dětí na obchodu s drogami,
zakazuje se obchodování s dětmi, sexuální zneužívání a účast na ozbrojených
konfliktech. Dále pakt v článku 18 zakazuje dětskou práci, která by dítě ohrožovala na
zdraví, životě, bránila by mu ve vzdělávání a poškozovala by jeho psychický a duchovní
vývoj. Úmluva státům stanoví povinnost vnitrostátním právem upravit minimální věk
pro práci, pracovní podmínky a pracovní dobu pro děti.
Kontrolním mechanismem na půdě OIC se v roce 2011 stala Nezávislá stálá
komise pro lidská práva. Jedná se o poradní orgán OIC, jehož úkolem je podpora
občanských, politických, hospodářských i sociálních práv ze závazků z dokumentů OIC
a stejně tak univerzálních dokumentů, vše v souladu s islámskými hodnotami. Tento
orgán není klasickým kontrolním mechanismem, jak je známe z univerzální oblasti či
197 Porovnání univerzality lidských práv z pohledu západní kultury a islámského pojetí lidských práv
není cílem této diplomové práce.
198 Křesťané a židé.
Masarykova
univerzita,
Právnická
fakulta.
Dostupné
na
http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2010/files/prispevky/12_teorie/Osina_Petr%20%20_%
284127%29.pdf.
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některých regionálních úprav.199 Komise je složena z nezávislých expertů z členských
států. Kritériem výběru je specializace v oboru lidských práv, nikoli znalost islámu.
Není úplně jasné, jaké všechny kroky ke svým cílům může komise využít, ale je jisté, že
je odlišná od obdobných komisí v jiných systémech ochrany lidských práv.

3.5.4.3 Společenství nezávislých států
Společenství nezávislých států (dále jen „CIS“) se v oblasti ochrany lidských
práv inspirovalo Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv, alespoň co do vzniku
Úmluvy CIS o ochraně lidských práv a základních svobod. Ta pokrývá oblast zákazu
nucené práce stejně jako v Evropské úmluvě s obdobnými výjimkami. Jedna z nich
navíc stanoví, že se nucenou prací nemyslí práce rodičů nezbytná pro zajištění
vhodných podmínek pro jejich dítě a opačný případ, kdy děti mají povinnost postarat se
o nemohoucí rodiče. I v této úmluvě najdeme zvláštní ochranu práv dítěte s ohledem na
jeho zvláštní postavení. A samozřejmě také možnost derogovat některá ustanovení
úmluvy v době ohrožení.200 Podle úmluvy má také vzniknout Komise CIS pro lidská
práva. Tato ustanovení dosud naplněna nebyla, tudíž mechanismus kontroly v zemích
CIS chybí. Pokud se podaří Komisi uvést v život, standard ochrany bude stejně nižší
než standard daný Evropskou úmluvou, neboť Komise nemůže poskytnout záruky
nezávislosti jako ESLP a její doporučení budou nezávazná a nevynutitelná.201

3.5.5 Asie
Region Asie je v oblasti ochrany lidských práv specifický. Neexistuje zde
žádný celoregionální instrument, ale roztroušené subregionální systémy. Někdy se v
tomto směru hovoří o odlišných hodnotách kultur v Asii ve srovnání s kulturami
199 TURAN KAYAOĞLU, A RIGHTS AGENDA FOR THE MUSLIM WORLD? Dostupné na
http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Papers/2013/1/08%20oic%20human%20rights%2
0kayaoglu/Turan%20Kayaoglu%20English.pdf (staženo dne 7. 2. 2016).
200 Úmluva o lidských právech a základních svobodách CIS, 1995, články 4, 17 a 35.
201 Členské státy: Arménii, Ázerbájdžán, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Rusko,
Tádžikistán, Turkmenistán a Uzbekistán.
CIS. Dostupné na http://www.cis.minsk.by/page.php?id=228 (navštíveno dne 17. 2. 2015).
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Evropy, Ameriky a také Afriky. Vedle výše popsaných systémů Ligy arabských států a
Organizace islámské konference, které mají svůj dosah na více kontinentech, zejména v
Africe a Asii, v Asii dále figurují Jihoasijská asociace pro regionální spolupráci (dále
také „SAARC“), Sdružení národů jihovýchodní Asie (dále jen „ASEAN“) a Fórum
pacifických ostrovů.
SAARC se dětským právům věnuje v Úmluvě o regionálních opatřeních pro
podporu blaha dítěte v jižní Asii. Stanoví, že smluvní strany mají předpisy a
administrativními nástroji zajistit, aby nebyly děti zaměstnávány v nebezpečné či
škodlivé práci. Státy mají také přijmout strategii a opatření k zamezení dětské práce v
regionu a k podpoře dětí a jejich rodin, které by k dětské práci mohli inklinovat.
SAARC nepředpokládá vytvoření kontrolního mechanismu pro tuto úmluvu.
V rámci ASEAN vznikají dokumenty a studie zaměřené na ochranu lidských
práv, organizace poskytuje státům podporu. Je postaven na třech pilířích –
ekonomickém, sociokulturním a politicko-bezpečnostním, jehož součástí je i nový
mandát ASEANU vytvořit orgány na ochranu lidských práv. To v roce 2009 vyústilo ve
vznik mezivládní Komise ASEAN pro lidská práva. Tato komise má konzultativní
charakter, nemá pravomoc řešit stížnosti jednotlivců, ale má pravomoc v oblasti
vyšetřování možných porušení lidských práv. Na podporu a ochranu práv dětí a žen byla
v roce 2010 v rámci ASEAN vytvořena Komise na podporu a ochranu práv žen a dětí.
V minulosti měl ASEAN v oblasti mezinárodní spolupráce na ochranu lidských práv
značné rezervy, ale 18. listopadu 2012 učinil velký krok a přijal Deklaraci lidských práv
ASEAN. Tento okamžik je následován obdobím vytváření orgánů a politiky ochrany
lidských práv.202
Poslední z vybraných subregionálních organizací fungujících v Asii je Fórum
pacifických ostrovů, které vytváří dokumenty politické povahy. Zde žádný kontrolní
mechanismus není, nicméně v poslední době se ozývají hlasy volající po zavedení
ombudsmana nebo jiného mechanismu v oblasti lidských práv.

202 DOYLE, N. THE ASEAN HUMAN RIGHTS DECLARATION AND THE IMPLICATIONS OF
RECENT SOUTHEAST ASIAN INITIATIVES IN HUMAN RIGHTS INSTITUTION-BUILDING
AND STANDARD-SETTING. The International and Comparative Law Quarterly, 01, 2014,
svazek. 63, č. 1.
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3.6 Oběť dětské práce a reparace
Zvláštní přístup k obětem zločinů je dán jejich citlivým postavením osoby,
které bylo ublíženo. Týká se především osob, na kterých byly spáchány obzvláště
závažné činy, které narušily nejen fyzické zdraví, ale i jejich psychiku. Nad to jsou děti
chráněny z důvodu jejich citlivosti a nedokončeného vývoje.
Při určování, kdo je obětí se vychází ze tří dokumentů týkajících se této otázky.
První dva dokumenty vytvořila OSN a jsou velice zásadní pro práva obětí, přestože jsou
svou povahou „soft law“. Jejich význam je především v uznání principů spravedlnosti a
slouží jako nástroj pro praxi i politiku orientovanou na oběti nejen na mezinárodní
úrovni.
Jedná se o Základní zásady a směrnice o právu na nápravu a reparaci obětí
hrubých porušování mezinárodního práva lidských práv a vážných porušení
mezinárodního humanitárního práva203, Deklarace základních principů spravedlnosti pro
oběti zločinů a zneužití moci204 a Pravidla řízení a dokazování MTS.
Základní zásady a směrnice o právu na nápravu a reparaci obětí hrubých
porušování mezinárodního práva lidských práv a vážných porušení mezinárodního
humanitárního práva pro své účely stanovují, že oběťmi jsou osoby, které jednotlivě či
kolektivně utrpěly újmu, zahrnující fyzickou i mentální újmu, citové utrpení,
ekonomické ztráty nebo zásadní poškození základních práv, jednáním či opomenutím,
které zakládá hrubé porušení mezinárodního práva lidských práv a závažné porušení
mezinárodního humanitárního práva. V některých případech se za oběti považuje
nejbližší rodina, potomci přímých obětí a osoby, které utrpěly při pomoci obětem řešit
jejich utrpení a předcházet viktimizaci. Dále dokument stanoví, že osoba by měla být
považována za oběť bez ohledu na to, zda byl pachatel identifikován, dopaden, stíhán či
odsouzen; zároveň také bez ohledu na příbuzenský vztah mezi obětí a pachatelem.
Deklarace základních principů spravedlnosti pro oběti zločinů a zneužití moci vymezuje
oběť obdobným způsobem.

203 Valné shromáždění OSN, A/RES/60/147, Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy
and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious
Violations of International Humanitarian Law, 21. 3. 2006.
204 Valné shromáždění OSN, A/RES/40/34, Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of
Crime and Abuse of Power, 29. 11. 1985.
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Pravidla řízení a dokazování definují pro účel činnosti MTS oběť jako každou
fyzickou osobu, které byla způsobena újma zločinem spadajícím pod jurisdikci MTS.205
Oběti mají právo účastnit se řízení a také mají právo na nápravu újmy, která jim byla
způsobena. Dokumenty kladou důraz na následující postupy, které nesmějí obětem dále
způsobovat další újmy. Mají se šetřit práva obětí s ohledem na lidskou důstojnost. K
tomu mají napomáhat prostředky zajišťující bezpečí, fyzickou a psychickou pohodu a
soukromí jak obětem, tak jejich rodinám. Zvláště zaměřená ochrana dětí, které se staly
obětí určitých jednání, je upravena v čl. 39 Úmluvy o právech dítěte: „Státy, které jsou
smluvní stranou úmluvy, činí všechna nezbytná opatření k podpoře tělesného i
duševního zotavení a sociální reintegrace dítěte, které je obětí jakékoli formy
zanedbání, využívání za účelem finančního obohacení nebo zneužívání, mučení nebo
jiné formy krutého, nelidského nebo ponižujícího zacházení nebo trestání anebo
ozbrojeného konfliktu. Zotavení a reintegrace se uskutečňují v místě a prostředí
podporujícím zdraví, sebeúctu a důstojnost dítěte.“
Mezi práva oběti obecně řadíme právo na efektivní nápravu zahrnující procesní
aspekt v podobě povinnosti států zajistit prostřednictvím vnitrostátního práva rovný
přístup ke spravedlnosti. Právo na efektivní nápravu je dále ustanoveno v několika
mezinárodních dokumentech, od Všeobecné deklarace lidských práv, přes MPOPP, po
Úmluvu o právech dítěte. Nelze opomenout regionální úpravy a ustanovení
mezinárodního humanitárního práva.
Haagská Úmluva o zákonech a obyčejích pozemní války, stejně jako
Dodatkový protokol I, stanoví povinnost strany konfliktu, která porušila ustanovení
příslušných úmluv, nahradit škodu, ke které došlo. Také stanoví odpovědnost za škodu
spáchanou osobami příslušejícími k jejím ozbrojeným silám.
Římský statut zpřesňuje v ustanovení čl. 68 vodítka, dle kterých má být s
oběťmi zacházeno s ohledem na věk, zdravotní stav a povahu spáchaného činu.
Zaručuje obětem zločinů podle mezinárodního práva právo účasti na řízení, právo
požadovat nápravu. MTS na žádost či z vlastní iniciativy může určit rozsah
způsobených škod, ztrát a zranění. Ve směru k dosažení nápravy může MTS uložit
odsouzenému povinnost k patřičné nápravě. K účelům nápravy byl také statutem zřízen
Svěřenecký fond podle čl. 79 Římského statutu, ve kterém se shromažďují finance
vybrané na uložených trestech. MTS má možnost o konkrétní podobě nápravy
205 Také zmiňuje právnické osoby, kterých se postavení oběti dotýká. To ale není pro téma diplomové
práce podstatné.
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rozhodnout s ohledem na okolnosti případu a možnosti odsouzeného splnit případnou
povinnost.206
Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod zakládá právo
každého, jehož práva a svobody garantované úmluvou byly porušeny, na účinný právní
prostředek nápravy před národním orgánem, i když se porušení dopustily osoby při
plnění úřední povinnosti.207 Africká charta pro lidská práva a práva národů zaručuje
právo na slyšení, které zahrnuje právo obrátit se na příslušný národní orgán, který
posuzuje porušení základních práv a svobod. Zaručuje tedy řízení a jeho základní
principy, dále se však nápravě újmy nevěnuje.208 Další z regionálních dokumentů je
Americká úmluva o lidských právech, která ve svém čl. 25 stanoví právo na soudní
ochranu obdobně jako Evropská úmluva na ochranu lidských práv a základních svobod,
navíc ještě doplňuje svá ustanovení o závazek států zajistit efektivní nápravu právními
prostředky poskytovanou kompetentními orgány v rámci právního řádu státu.209
Výbor pro lidská práva, stejně jako Evropský soud pro lidská práva je vázán
principem, že pouze oběť porušení má právo předložit případ orgánu k řešení. Tento
princip je u obou orgánů podmínkou přijatelnosti podání.
Mezinárodní soudní orgány zabývající se porušením lidských práv, jako ESLP
a Interamerický soud pro lidská práva, jsou postupem času ochotnější poskytovat
obětem hrubého porušení lidských práv spravedlnost nápravou jejich situace. ESLP pro
přisouzení kompenzace posuzuje závažnost porušení lidských práv oběti. Americká
charta lidských práv přistupuje k oběti více jako k poškozené straně, poskytuje možnost
použití soudního zákazu, zlepšení společenských struktur a právního řádu a
spravedlivou kompenzaci. Náprava je předmětem samostatného řízení, které také
dospěje k samostatnému rozhodnutí a plnohodnotnému odůvodnění. Soud posunul
spravedlivou nápravu z úrovně zaplacení peněžní částky k úrovni zajištění vzdělání a
základní zdravotní péče pro oběť.210

206 LIPOVSKÝ, Milan, in ŠTURMA, Pavel (ed.) a kol., Odškodňování v mezinárodním právu,
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013.
207 Evropská úmluva, čl. 13 (1950).
208 Africká charta pro práva člověka a práva národů, čl. 7 (1981).
209 Americká úmluva o lidských právech, čl 25 (1969).
210 Interamerický soud pro lidská práva, případ Aloeboetoe a další proti Surinamu, Rozsudek z 10. 9.
1993.
Dostupné
na
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_15_ing.pdf
(navštíveno 4. 1. 2016) a na https://iachr.lls.edu/sites/iachr.lls.edu/files/iachr/Cases/
Aloeboetoe_v_Suriname/nguyen_aloeboetoe_et_al._v._suriname.pdf (navštíveno dne 4. 1. 2016).
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V případu Aloeboetoe Surinamská vláda uznala svou odpovědnost za zabití 6
lidí (blíže viz Aloeboetoe a další proti Surinamu)211, soud tedy měl rozhodnout o právu
na reparaci obětí, jejich výši a náklady řízení.212 Interamerický soud ve svém rozhodnutí
vyslovil povinnost státu založit svěřenecké fondy, ze kterých budou těžit jak oběti –
děti, tak oběti – dospělí. Státu byla dále uložena povinnost znovu otevřít školu, obsadit
ji personálem, také zřídit zdravotní zařízení a zaplatit finanční odškodnění.
S ochranou lidských práv založenou mezinárodními smlouvami je spojeno
garantování kompenzace obětem jejich porušování. I přesto nelze říci, že právo na
kompenzace plyne přímo z ustanovení těchto smluv. Rozhodování o kompenzacích je v
pravomoci mezinárodních soudů, kdy ESLP a Interamerický soud mohou přímo
stanovit nápravná opatření.213 Obecné mezinárodní právo dosud nedospělo do stavu,
kdy by poškozený jedinec měl nezpochybnitelné právo na reparaci, včetně finančního
odškodnění.214
Solidární náprava mezinárodního společenství je postavená na myšlence, že
mezinárodní společenství by mělo usilovat o vznik efektivního systému odškodňování
obětí porušování práv, která jsou chráněna jím uznaným a stanoveným souborem
pravidel. Pro zajištění nápravy mezinárodním společenstvím byla z iniciativy OSN
vytvořena řada fondů, mj. Fond na pomoc obětem novodobého otroctví a Fond ve
prospěch rehabilitace dětských obětí ozbrojených konfliktů, včetně dětských vojáků.
Tyto fondy se potýkají s nedostatkem finančních prostředků, jejich úspěšnost je závislá
na ochotě států poskytovat finanční prostředky. Mezinárodní společenství je připraveno
obětem, jejichž fyzická i psychická stabilita byla velice silně porušena, poskytnout
pomoc ve formě programů obnovy elementárních životních podmínek a potřeb. Zda
jsou státy natolik uvědomělé, aby byly ochotné nést spoluzodpovědnost za zločiny
vedoucí k humanitárním tragédiím, které se staly příslušníkům jiných národů, je
otázkou.

211 Interamerický soud pro lidská práva, případ Aloeboetoe a další proti Surinamu, Rozsudek z 10. 9.
1993.
Dostupné
na
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_15_ing.pdf
(navštíveno 4. 1. 2016).
212 Interamerický soud pro lidská práva, případ Aloeboetoe a další proti Surinamu, dostupné na
https://iachr.lls.edu/sites/iachr.lls.edu/files/iachr/Cases/Aloeboetoe_v_Suriname/nguyen_aloeboetoe
_et_al._v._suriname.pdf (navštíveno dne 4. 1. 2016).
213 Evropská úmluva, čl. 41; Americká úmluva o lidských právech, čl. 63.
214 HÝBNEROVÁ, Stanislava. Odškodnění v mezinárodním právu lidských práv: Compensation in
international law of human rights.Odškodňování v mezinárodním právu. Praha: Univerzita Karlova v
Praze, Právnická fakulta, 2013, s. 99-108. ISSN 978-80-87146-98-9.
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Mezinárodní smlouvy o lidských právech, včetně regionálních, nebyly
primárně orientovány na odškodňování obětí, proto je v této oblasti uplatňována
rozhodovacími

orgány

silná

diskreční

pravomoc.

Ustanovení

těchto

smluv

předpokládají, že náhrada bude poskytována dle předpisů vnitrostátního práva, tedy že
stát přijme patřičnou legislativu, která dá osobám prostředky k vymožení svých práv
vnitrostátními soudy, a nezakládají individuální nárok podle mezinárodního práva. Státy
tudíž mají povinnost (na základě mezinárodního práva) zajistit nápravu, aby se
nedopustily mezinárodně protiprávního jednání z důvodu nerealizování výsledku
stanoveného mezinárodním právem. Jediné dva orgány, které přímo rozhodují o
kompenzacích a obvykle i kompenzaci přisoudí, než odmítnou, jsou výše zmíněný
ESLP a Interamerický soud pro lidská práva.
Mezinárodní právo také nestanoví, zda má být odškodnění poskytováno
pachatelem porušení nebo státem, smluvní stranou mezinárodních smluv. Nezakládá ani
povinnost států založit fondy, jejichž finanční prostředky by sloužily k odškodňování
obětí porušení mezinárodního práva lidských práv.215

215 FLÍDROVÁ, Eliška. Odškodnění obětí v mezinárodních lidskoprávních smlouvách: Compensation
of victims under international agreements on human rights. Odškodňování v mezinárodním právu.
Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013, s. 109-118. ISSN 978-80-87146-98-9.
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4

EFEKTIVITA VYBRANÝCH MECHANISMŮ NA OCHRANU
LIDSKÝCH PRÁV V OBLASTI DĚTSKÉ NUCENÉ PRÁCE
Předcházející kapitoly pojednávají o mezinárodních dokumentech garantujících

lidská práva v různém rozsahu a základní přehled kontrolních mechanismů, které jsou
dány k dispozici za účelem ochrany lidských práv. Protože reálného dodržování práv
nelze dosáhnout jejich formální existencí, ale prostřednictvím kontrolního mechanismu,
jehož kvalita stanovuje efektivitu ochrany lidských práv poskytnutou mezinárodní
úpravou, bude zaměřením této kapitoly shrnutí a porovnání, jak efektivní kontrolní
mechanismy tyto dokumenty nabízejí k řešení situace, kdy miliony dětí na světě jsou
ohrožovány zapojováním do zakázané, nevhodné či nebezpečné práce.
Pro garanci dodržování lidských práv je zásadní vnitrostátní právní úprava,
mezinárodní mechanismy nemohou suplovat povinnosti států, ale má fungovat jako
pojistka. Když není ochrana lidských práv dostatečně zajištěna na vnitrostátní úrovni,
jsou tím upírána práva jednotlivcům a zahlcuje se mezinárodní mechanismus na
ochranu lidských práv, protože jednotlivci nemají jinde možnost obrany.
Přestože regionální a subregionální úprava nemusí znamenat vyšší standard
ochrany lidských práv, je také důležitým nástrojem ochrany lidských práv. V případě,
kdy státy ratifikují regionální smlouvu, je následný tlak na stát dodržovat fakticky
závazky mnohem větší. Vedle univerzálních mechanismů působí na stát další systém.
Nad to, že je dalším působícím, mnohdy reflektuje zvláštnosti regionu. V druhé části
kapitoly se diplomová práce zaměřuje na efektivitu vybraných regionálních kontrolních
mechanismů.

4.1 Rada pro lidská práva
Na základě Charty OSN probíhá univerzální ochrana lidských práv. Podléhají
jí všechny členské státy OSN; tedy 193 zemí světa. Rada pro lidská práva byla založena
rezolucí Valného shromáždění OSN č. 60/251 v roce 2006. Nejedná se tedy o právně
závazný dokument smluvní povahy.
Status Rady pro lidská práva byl s jejím vznikem v roce 2006 rozšířen oproti
statusu Komise tak, aby její politický vliv byl větší. Rada byla vytvořena jako
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subsidiární orgán Valného shromáždění OSN a má povinnost referovat mu o své
činnosti. Pokud má být Rada pro lidská práva klíčovým orgánem pro ochranu lidských
práv, musí mít značný volný prostor pro činnost neomezovaný politickými vztahy. 216
Systém rady skýtá jak činnosti prováděné expertními skupinami zaměřenými
na téma z lidskoprávní oblasti, které monitorují státy napříč světem, tak činnosti
zaměřené na nejproblémovější oblasti, myšleno geograficky. Je zde evidentní snaha o
rozdělení práce. Poradní výbor se věnuje zpracovávání odborných studií pro další
potřeby Rady pro lidská práva a zajišťuje spolupráci se všemi zúčastněnými stranami na
ochraně lidských práv na poli mezinárodních vztahů. Negativní na jeho práci je to, že
koná pouze na popud Rady pro lidská práva, ale k tomu účelu byl výbor vytvořen.217
Projednávání zjištěných porušení lidských práv a informací států je úkolem
Skupiny pro sdělení a Skupiny pro situace, které vytvářejí doporučení pro další postup
Radě pro lidská práva. Tento proces je důvěrný. Podněty k projednání získávají od
jednotlivců, jejich skupin či nevládních organizací, tyto subjekty buď byly obětí
porušení, nebo o takovém porušení mají spolehlivou povědomost.
Zvláštní procedury zaměřené buď na oblast ochrany lidských práv, nebo na
konkrétní stát mohou porušiteli způsobit ostudu na mezinárodní úrovni. V roce 2014
bylo 39 tematických mandátů a 14 mandátů zaměřených na konkrétní stát. Zvláštní
procedury pracují na základě komunikace se státy a organizacemi, na pozvání
vykonávají návštěvy a projednávají konkrétní případy. Jedná se o quasijudiciální systém
bez smluvního základu, který je státy akceptován.
UPR je stěžejní procedurou Rady pro lidská práva, přes to, že není prováděn
odborníky. Na druhou stranu účast zástupců všech států OSN na projednávání zpráv
zajišťuje, že ostuda z nedodržování lidských práv státy může být opravdu celosvětová,
tím může být skutečnou hrozbou pro státy a může je přimět ke skutečnému zlepšování
situace. UPR probíhá formou interaktivního dialogu, kdy podklady poskytují samy
přezkoumávané státy, Vysoký komisař OSN vypracovává kompilaci zpráv a dokumentů
z per orgánů OSN a smluvních výborů a shrnutí zpráv nevládních organizací Vysokým
komisařem OSN, obě tyto zprávy mají limit rozsahu 10 stran. Neopominutelným je také
216 RUDOLF Beate, United Nations Commission on Human Rights/United Nations
Human
Rights
Council,
poslední
aktualizace
článku:
září
2008,
http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690e883?rskey=FMukpR&result=1&prd=EPIL (navštíveno dne 10. 3. 2015).
217 Úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva, HUMAN RIGHTS COUNCIL ADVISORY
COMMITTEE.
Dostupné
na
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/
HRC/AdvisoryCommittee/Pages/AboutAC.aspx (navštíveno dne 10. 3. 2015).
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referenční rámec přezkumu. Ten je tvořen v podstatě všemi mezinárodními závazky
státu v oblasti ochrany lidských práv a použitelným humanitárním právem.
Po provedeném přezkumu zpráv a doporučení dalšího postupu nastává fáze
implementace a na počátku dalšího přezkumu také fáze vyhodnocení implementace.
Tento postup je uzavřený a logický a nenechává v prostoru nedořešená upozornění na
situaci lidských práv.
K UPR se vztahuje otázka: „Jedná se pouze o řečnická cvičení profesionálních
diplomatů a byrokratický nápor na ministerstva členských států OSN, nebo má nový
mechanismus potenciál přispět ke zvyšování úrovně dodržování lidských práv ve
světě?“218 Státy jsou při UPR v roli soudců i posuzovaných. Pokud nastane situace, kdy
nějaký stát odmítne trvale spolupracovat, existuje možnost sankce v podobě formálního
informování Valného shromáždění OSN.
Přes původní ideu založit orgán na základě poučení z fungování Komise pro
lidská práva, je i Rada pro lidská práva politickým orgánem fungujícím na principu
geografického zastoupení členů, jehož postup není opřen o autoritu expertů v dané
oblasti. Tito jsou do činnosti zahrnuti jako poradní hlas bez možnosti zabývat se tím, co
uznají za důležité a odkázáni na podnět politické reprezentace.
Novinkou od roku 2013 zvyšující dostupnost UPR nevládním organizacím je
on-line systém pro zasílání dokumentů do UPR. Prostřednictvím tohoto systému prošlo
přes 900 dokumentů od nevládních organizací, národních institucí pro lidská práva a
orgánů OSN. Rada se také snaží zvyšovat informovanost veřejnosti prostřednictví účtů
na sociálních sítích. O zapojení občanské společnosti do UPR hovoří tato čísla: 600
pozorovatelů, 400 písemných prohlášení, 1200 ústních příspěvků a téměř 300
zorganizovaných doprovodných akcí.

4.2 Úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva
Vedle orgánů s rozhodovací pravomocí je důležitou součástí mezinárodní
ochrany lidských práv také Úřad Vysokého komisaře OSN. Hlavním úkolem Vysokého
komisaře OSN je podpora činnosti ostatních lidskoprávních orgánů, ať již založených
na základě Charty OSN či na jiné mezinárodní úmluvě. Podle návrhů Vysoké
218 LHOTSKÝ, Jan, op. cit., str. 103
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komisařky OSN pro lidská práva přijalo Valné shromáždění OSN rezoluci 68/268, která
má za cíl posílit smluvní systém ochrany lidských práv. Nejzásadnějšími opatřeními
jsou: zvýšení počtu týdnů zasedání orgánů ze 75 na 96 týdnů a každé dva roky
zrevidovat, zda jde o dostačující dobu; program na technickou pomoc státům s
implementací jejich závazků v oblasti lidských práv; zmocnění předsedů smluvních
orgánů k harmonizaci procedur napříč smluvním systémem, Generální tajemník OSN
má Valnému shromáždění OSN každé dva roky reportovat o pokroku v implementaci
této rezoluce. Valné shromáždění také vyzvalo k poskytnutí dobrovolných fondů pro
usnadnění zapojení států, které nemají zastoupení v ženevských orgánech smluvního
systému.219 Z toho si lze učinit obrázek o vlivu Vysokého komisaře na rozvoj celého
systému.
Vysoký komisař efektivně uplatňuje svůj vliv také přímo na místech, kde jsou
lidská práva porušována. Vysoký komisař OSN například přesvědčil Arabskou komisi
pro lidská práva, že by bylo dobré, aby novou Arabskou chartu připravil expertní orgán
složený ze zástupců členských arabských států lidskoprávních orgánů OSN. Jako takový
zajistí Arabské chartě vyšší autoritu, než kdyby byla pouze politickým dokumentem.220
Vysoký komisař OSN publikoval soubor praktik z různých zemí, aby sloužil
pro inspiraci jiným, pro zlepšení jejich vlastních způsobů aplikace norem na ochranu
lidských práv.

4.3 Efektivita smluvních výborů
Smluvní výbory pravidelně hodnotí situaci všech smluvních stran, proto je
nutné, aby skutečně fungovaly jako kontrolní mechanismy ochrany lidských práv. Pro
posouzení vhodnosti přijetí konkrétních opatření a zvýšení efektivity kontrolních
mechanismů jejich implementací je potřeba zaměřit se na jednotlivé projevy činnosti

219 Úřad Vysokého komisaře pro lidská práva OSN, How the General Assembly Strengthened the UN
Human
Rights
Treaty
Body
Systém.
Dostupné
na
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/TB/HRTD/LeafletTBS_en.pdf (navštíveno dne 25. 2.
2015).
220 RISHMAWI Mervat, Human Rights Commission of the Arab States, poslední aktualizace článku:
červen 2008, http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690e812?rskey=05ciBb&result=1&prd=EPIL (navštíveno dne 17. 3. 2015).
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smluvních výborů. Diplomová práce se bude dále zabývat jen výše popsanými výbory,
které mají ve své oblasti působení nucenou práci.
Pro vlastní efekt na lidská práva je také důležité, které státy jsou vázány danou
mezinárodní smlouvou a jejím kontrolním mechanismem. Společný standard u třech
vybraných výborů je střežen prostřednictvím zpráv států, ve vztahu k realitě, a
stížnostmi jednotlivců. K základnímu mechanismu zpráv MPOPP je připojeno 168
států, MPHSKP ratifikovalo 163 států a ÚPD ratifikovalo 194 zemí. Celkový počet
států vázaných MPHSKP je 163. Na rozdíl od MPOPP je členem této mezinárodní
smlouvy i Čína, jejíž obyvatelstvo tvoří bezmála 20% světové populace. Ze světových
velmocí chybí mezi smluvními stranami MPHSKP Spojené státy americké. Opční
protokoly, které zavádějí možnost stížností jednotlivců, ratifikovalo 115 pro Výbor pro
lidská práva, což nelze považovat za univerzální působnost, obzvláště při porovnání,
které státy mezi ratifikujícími chybí.221 Opční protokol k MPHSKP ratifikovalo pouze
19 států a 27 je signatářů. Protokol k Úmluvě o právech dítěte zavádějící proceduru
sdělení podepsalo 35 států a ratifikovalo 16. První protokol je z roku 1966, druhý z roku
2008 a třetí z roku 2014. To je jistě jeden z důvodů, proč jsou čísla ratifikací tak odlišná,
ale na příkladu Výboru pro lidská práva je vidět, že o proceduru sdělení jednotlivce není
ze strany států takový zájem jako o základní katalog práv a k němu kontrola
prostřednictvím podávání zpráv.
Mezi silné stránky systému smluvních výborů tedy patří jejich poměrně vysoká
míra účasti států napříč kontinenty. A možnost všech států světa se k smluvním
výborům připojit. Velkou výhodou je také existence specializovaných výborů na
konkrétní oblasti lidských práv, pro diplomovou práci relevantní Výbor pro práva dítěte.
Další z výhod smluvních výborů je to, že přezkum provádějí experti z oblasti
lidských práv a jeho realizace není svěřena politickému orgánu nebo skupině složené z
diplomatů zastupujících státy.
K silným stránkám výborů lze zajisté zařadit také zveřejnění závěrečných
posudků s doporučeními, jako nástroj jejich implementace.
Slabiny

často

bývají

důsledkem

nedostatečné

míry

vynutitelnosti

mezinárodních lidskoprávních norem a také souvisí s nízkou vůlí států ke spolupráci s
mechanismy včetně jejich financování. Navýšení finančních prostředků je nutné z
důvodu rozšiřování mechanismů a také rozrůstání členské základny.
221 Spojené státy americké, pás států na východě Afriky, Arabský poloostrov, jižní a jihovýchodní Asie
včetně Indie, Číny a Indonésie.
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Státy se zavázaly předkládat pravidelně, poprvé do dvou let od přijetí Úmluvy
o právech dítěte, dále pak jednou za pět let, zprávy o situaci dětských práv Výboru pro
práva dítěte. Jeho posudky nejsou právně závazné a těší se jen nízké autoritě, svou
podstatou jsou spíše morálním a politickým doporučením. Je tedy na vzájemném
dialogu a na vůli států respektovat posudky Výboru pro práva dítěte.
Největším problémem, který znemožňuje vliv kontrolních mechanismů na
zlepšení situace lidských práv v praxi, je nespolupráce států spočívající mimo jiné v
porušování závazku podávat zprávy jednotlivým výborům. Jen 16 % zpráv včetně
jednoletého zpoždění je podáno včas. Výbor nespolupráci přezkoumá v absenci
přezkoumávaného státu po zhruba 15 až 20 letech nespolupráce. Vyšší potenciál přimět
státy skutečně zabezpečit dodržování lidských práv má spíše nastroj individuálních
stížností. Zde figuruje problém v podobě právně nezávazných rozhodnutí výborů a
vysoké míry ignorace rozhodnutí výborů ze strany států.
Výbory jsou zahlceny a hromadí se jim nevyřízená práce. Nestíhají řešit jak
zprávy států, tak individuální stížnosti, a to s nimi nespolupracují zdaleka všechny státy.
Výbory se mají zabývat současným stavem lidských práv v dané zemi, ale čas od
podání po vyřízení se pohybuje od dvou do čtyř let. V takovém případě nelze hovořit o
aktuální zprávě a navíc vysvětlování změn během přezkumu zabere značné množství
času, které by mohlo být využito smysluplněji. Že výbory nestíhají projednávat včas
zprávy či stížnosti je způsobeno také neochotou Valného shromáždění navýšit
financování a tím i dobu zasedání výborů.
Vyskytuje se také riziko, že interpretace ustanovení smluv, které se v určitých
oblastech překrývají, se bude rozcházet, což nelze označit za vyhovující stav. Státy v
jejich spolupráci také zatěžuje duplicita podávaných zpráv, přestože vypracování takové
zprávy je velice náročný proces, který představuje vysokou zátěž pro státy. Ke zlepšení
situace lidských práv jim nepomáhá ani příliš obecná formulace závěrečných posudků.
Pro některé státy může být odrazující a také finančně náročné (u menších států)
nejen ve věci spolupráce, ale také pro samotnou ratifikaci smluv, nutnost účasti
zástupců států na projednávání zpráv svého státu v Ženevě nebo New Yorku.
Nezávislost odborníků obecně bývá zajišťována dostatečným finančním
ohodnocením, které Valné shromáždění OSN v roce 2001 snížilo na pouhý jeden dolar
na rok, což staví odměnu za vykonávanou práci na symbolickou úroveň. Valné
shromáždění vedle odměn odborníků výboru také odmítá financovat zasedání nad rámec
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zavedené míry, což je třikrát ročně na tři týdny. Přestože MPOPP nestanoví žádný limit
a navýšení doby zasedání nebo jeho četnost v roce by teoreticky bylo možné.222
Členů výborů se týkají výhrady směrované k jejich odměňování, ale také
kvalifikaci, nezávislosti. Odborníci na lidská práva zároveň vykonávají svá civilní
zaměstnání. Ne zřídka je takovým zaměstnáním práce pro vládu svého státu. „Z
celkových 172 expertů je 20 % aktivních diplomatů nebo představitelů vlád...“223
Přestože členové výborů při posuzování individuálních stížností rozhodují jako soudní
orgán, soudci ani právníky být nemusí. Podíl odborníků ve výborech pocházejících z
oboru práva činí 46%.224 Nedostatečná odměna za náročnou práci má za důsledek, že
jsou jako členové výborů nominováni jednotlivci, kterým jejich práce dovoluje účast na
zasedáních, nebo bývají často nominováni odborníci v důchodovém věku. Toto omezení
značně zužuje množinu pro výběr nejkvalitnějších expertů.
Výhodou systému Úmluvy o právech dítěte je jeho specializace na konkrétní
problematiku, což umožňuje i členům výboru zaměřit se intenzivněji na práva dětí.
Vylučuje tím problém příliš široké materie a omezené lidské kapacity.
Mezistátní stížnosti umožňují podání i v případě, že se nejedná o příslušníka
stěžujícího státu. To činí velký rozdíl ve srovnání s diplomatickou ochranou, kdy jde o
vztah státu a státu, který brání práva svého občana. U obrany prostředky práva lidských
práv se jedná o jakousi actio popularis, i když ji lze využít jen mezi stranami daného
mechanismu. Procedura mezistátní stížnosti dosud nebyla využita. Důvodem může být
nízká efektivita tohoto způsobu řešení sporů, nebo pouze politická zdrženlivost z
důvodu předložení problému na tak široké multilaterální úrovni.225
Klíčové období po vydání rozhodnutí je doba implementace doporučení.
Neexistuje formalizovaný proces a sledování implementace není dostatečně efektivní.
Výbor pro lidská práva jako první zavedl formalizovaný proces sledování
implementace. Sleduje, zda byla odpověď státu ve věci implementace rozhodnutí
vyhovující, nevyhovující či žádná. Za 30 let fungování výboru kumulativní podíl činil
pouhých 12 % vyhovujících odpovědí.

222 LHOTSKÝ, Jan., op. cit., str. 146.
223 Ibid.; str 174.
224 UN Doc. A/66/860, United Nations reform: measures and proposals, 26 June 2012; zpráva
Vysokého komisaře pro lidská práva, str. 76 – 77.
225 BUDILOVÁ, Denisa; 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, str. 164 a násl.
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Zprávy států bývají příliš dlouhé a tím se zvyšují náklady na překlady. Jejich
vágnost tedy zatěžuje systém nejen v oblasti přezkumu, ale také financování celého
systému.
Přestože systém výborů nedisponuje závaznými rozhodnutími, jeho potenciál
působit na skutečnou situaci a její zlepšování je velký. Malé využití tohoto potenciálu je
dáno nízkou mírou známosti systému ochrany lidských práv u široké veřejnosti. Jedná
se o složitý a poměrně různorodý systém, kterému rozumí jen malé množství lidí, pro
širší veřejnost zůstává systém neznámý. A tak nespolupráce států nebo špatná pověst z
důvodu nedodržování závazků ochrany lidských práv pro tyto státy neznamená nijak
zvlášť podstatnou újmu na jejich pověsti. Systém smluvních výborů funguje dobře
dovnitř, ale navenek jsou jeho dopady podstatně slabší.
Pro posouzení dopadů na lidská práva je potřeba zohlednit skutečnou a
proklamovanou univerzalitu systému. Největší potenciál na zlepšení reálné situace mají
stížnosti jednotlivců. Ale smluvních stran Opčního protokolu k MPOPP je „pouhých“
115.226 Mezi chybějícími osmdesáti dvěma státy nalezneme kromě USA, Číny a Velké
Británie téměř všechny státy východní Afriky a některé další africké země a téměř
všechny země jižní Asie (od Indonésie, přes Indii, po Saúdskou Arábii). Samotný
mezinárodní pakt není ratifikován Čínou, Saúdskou Arábii, Jižním Súdánem, Barmou a
dalšími dvaceti devíti státy. V případě MPOPP je závažnou skutečností to, že mezi
ratifikujícími zeměmi chybí Čína.
Realita je taková, že je stále dost států, které Opční protokol k MPOPP
neratifikovaly, a ani ve státech, které tak učinily, není jisté, že se lidé reálně domohou
svých práv.
Mezi státy, ze kterých přichází nejvíce stížností, nepatří země, kde by byla
lidská práva porušována ve velkém množství a hrubým způsobem, ale země, ve kterých
se obyvatelé naučili systém využít. Tento jev souvisí s informovaností, gramotností a
možnostmi jednotlivců v daných státech.
Zajímavé je rozvrstvení stížností Výboru pro lidská práva podle regionů.
Nejvíce stížností pochází z Evropy, ale jen v 19 % je shledáno porušení práva. Naopak z
Afriky pochází pouze 8 % stížností podaných Výboru pro lidská práva, ale porušení
práva je zjištěno u 56 % z nich. Podíl stížností z Asie představuje 19 % podaných
stížností a porušení je konstatováno u 58 %. Z Amerických stížností je 41 %
226 OSN,
Sbírka
úmluv.
Dostupné
na
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails
.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-5&chapter=4&lang=en (navštíveno dne 5. 2. 2015).
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vyhodnoceno jako porušující práva, avšak nezahrnují USA, které nejsou smluvní
stranou protokolu. Z regionu Austrálie a Oceánie jsou na protokolu účastny pouze
Austrálie a Nový Zéland, což ze statistiky vylučuje tichomořské státy. V těchto dvou
státech se zhruba 30 miliony obyvatel má původ stejné množství podání jednotlivců
jako z členských států z Afriky. Tento stručný přehled poukazuje, že systém nemá
dosah do mnoha důležitých regionů. Obdobnou tendenci lze vypozorovat i u ostatních
smluvních výborů s tím, že Výbor pro HSKP a Výbor pro práva dítěte je v podstatě na
počátku svého fungování ve věcech individuálních stížností.
Systém výborů vznikl z vůle států. Jejich prvotní vůle by měla být následována
vůlí dodržovat své závazky. A pokud státy dospějí k závěru, že je třeba systém změnit,
návrhy na reformy musí opět získat podporu smluvních stran.
Vzhledem k praxi států, které jsou členy mechanismu na ochranu lidských
práv, ale nedodržují své závazky, ke kterým se upsaly, kdy názor výboru považují za
nezávazný, se Výboru pro lidská práva nedostává potřebné autority a lze konstatovat, že
mechanismu chybí efektivní donucovací prostředky. Bohužel státy k dodržování
dobrovolně přijatých závazků nepřiměje ani mezinárodní ostuda z důvodu nedodržování
lidských práv.
Obecně se má za to, že Názory Výboru pro lidská práva k individuálním
stížnostem nejsou právně závazné, ale někteří argumentují pro závaznost tím, že výbor
byl zřízen pro autoritativní výklad, tedy jeho závěr o porušení Paktu má být chápán tak,
že pro stát je závazné napravit danou situaci.
Celý mechanismus postrádá účinné donucovací prostředky. Snaha o zajištění
efektivity u států, které nechtějí své závazky dodržovat, je nezbytná, nicméně ve většině
případů vyzní naprázdno, pokud stát nenajde vůli svou situaci na poli lidských práv
řešit. I tak lze konstatovat, že většinou státy doporučení výborů respektují.227 Činnost
výborů má ve svém důsledku poměrně znatelné účinky.

227 STRÁŽNICKÁ, Viera, Medzinárodná a európska ochrana ľudských práv, 1. vyd. Bratislava:
EuroKódex, 2013, str. 103, ISBN 978-80-89447-95-4.
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4.4

Mezinárodní organizace práce
Efektivita práce MOP je vzhledem k jiným úmluvám na ochranu lidských práv

poměrně vysoká. Standard práv stanovený MOP je často formulován jako programové
závazky vlád, jakou politiku mají sledovat, a nedává jednotlivým stranám právo dovolat
se konkrétních ustanovení u soudu. Doporučení MOP nejsou závazné povahy, ale státy
je musí předložit příslušnému orgánu vnitrostátnímu k vypořádání a musejí ohledně
nich reportovat ve zprávách. Pro otázky interpretace Ústava MOP odkazuje na
Mezinárodní soudní dvůr nebo Tribunál MOP, který nebyl zatím zřízen.
MOP je mezinárodní odborná organizace OSN, pod koordinací Hospodářské a
sociální rady a její kontrolní mechanismus spočívá na proceduře přezkumu zpráv, který
umožňuje poskytnout zpětnou vazbu, a na zvláštních procedurách. Monitorovací systém
MOP je založen na dialogu a diplomacii. Asociace zaměstnavatelů či zaměstnanců
může podat stížnost proti členskému státu, který nezvládl dodržet své závazky z
kterékoli úmluvy MOP. MOP také umožňuje podávat mezistátní stížnosti, kdy oba státy
musejí mít ratifikovanou úmluvu, o jejíž porušení jde. Rozhodnutí MOP nejsou
vykonatelná rozhodnutí konstatující porušení, ale spíše jde o uplatnění politického tlaku.
Vztah MOP a jiných mezinárodních organizací je často vyjádřen v jejich
základních dokumentech ustanovením o slučitelnosti ve vztahu k úmluvám MOP, což
dává MOP zvláštní postavení v mezinárodním právu.228 V Evropě je vedle MOP
ochrana práv pracovníků poskytována Evropskou úmluvou, ta zaručuje efektivní systém
ochrany prostřednictvím individuálních stížností k ESLP, což MOP neumožňuje. MOP
neumožňuje přístup jiných mezinárodních organizací k jejím úmluvám, může způsobit
vytváření konfliktních právních předpisů Evropskou unií, která by jinak za členské státy
k úmluvám přistoupit mohla. Vyloučení této situace je zajištěno Ústavou MOP, která v
čl. 19/8 stanoví respekt k příznivějším ustanovením vnitrostátních předpisů.
Poměrně revoluční přístup má MOP v případech, kdy státy dobrovolně
přistoupily k MOP a k Ústavě MOP, v níž nalezneme základní principy a práva. Z titulu
členství v MOP a přijetí Ústavy MOP mají státy povinnost respektovat a prosazovat
práva a principy v Ústavě obsažené, které jsou úmluvami MOP dále rozvíjeny přes to,
že tyto tematické úmluvy státy neratifikovaly. Státy dokonce musí každý rok ve svých
zprávách reportovat o těchto neratifikovaných úmluvách, jejichž předmětem zájmu jsou
228 Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, 1966 (publ. pod č. 120/1976
Sb.), čl. 8 odst. 3.
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tyto základní principy MOP. O této praxi se stále debatuje, zda je to tak správně. MOP
se v tomto směru vyčítá, že se příliš spoléhá na vágně vymezené principy a ne na
stanovená práva. Tato volba je spjata s rozkladem ostatních standardů a s ochotou států
přijmout nezávaznou podporu místo závazků a provádění ustanovení. Na druhou stranu
členské státy MOP od roku 1998, od přijetí Deklarace o základních principech a
právech v práci, ve vyšší míře přistupují k předmětným úmluvám MOP.229
Další efekt práce MOP je iniciace vzniku Mezinárodního programu na
odstranění dětské práce (IPEC), ve spojení se zvláštním zmocněncem generálního
tajemníka OSN pro děti v ozbrojených konfliktech.230
MOP chce spolupracovat, ne trestat. Právě tento přístup s sebou nese nízkou
efektivitu, ale pomalu pomáhá státům čelit svým problémům v reálném dění.

4.5 Mezinárodní trestní soud
MTS společně s národními trestními soudy vytváří pomyslný systém stojící na
komplementaritě MTS. Soudy se vzájemně doplňují, nevylučují se. Jeho jurisdikce nad
zločiny proti lidskosti je omezena na jednotlivce, kteří se porušení dopustili oficiálně
nebo de facto jménem státu, byli podporovaní státem, nebo organizací, nebo byly činy
páchány na základě politiky státu nebo organizace. Nedotýká se tedy všech lidí. Také
svou jurisdikci omezuje na závažná porušení mezinárodního humanitárního práva. MTS
vznikl na smluvním základu, nikoli rezolucí či jiným rozhodnutím mezinárodní
organizace, tedy je vůlí států. Jedná se o nezávislou samostatnou instituci.
Pro efektivní výkon pravomocí je důležité, že pro řízení před MTS nejsou
podstatné imunity ani zvláštní procesní předpisy podle vnitrostátního práva, tedy
nebudou tvořit překážku výkonu jurisdikce soudu. Také je ve statutu široce stanovená
odpovědnost všech osob, které ke zločinu přispěly, typicky takovými osobami jsou
nadřízení a velitelé.

229 SAUER, Heiko, International Labour Organization (ILO), poslední aktualizace článku: srpen 2014,
http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690e490?rskey=RU8125&result=1&prd=EPIL (navštíveno dne 24. 2. 2015).
230 K tomu více viz MOP, What is child labour. Dostupné na http://www.ilo.org/ipec/facts/lang-en/index.htm (navštíveno 27. 9. 2014).
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4.6 Evropský soud pro lidská práva
Evropská úmluva sleduje dvojí cíl, jednak napravit porušení práv státem,
jednak iniciovat legislativní změny ve vnitrostátním právu členských států tak, aby se
dostalo do souladu s Evropskou úmluvou.
Díky ESLP lze Evropskou úmluvu označit za jeden z nejefektivnějších
instrumentů mezinárodního práva na ochranu lidských práv. Řízení před ESLP může
být zahájeno na základě podání stížnosti jednotlivcem i smluvní stranou na porušení
práv v některé ze smluvních stran Evropské úmluvy. Výsledkem řízení je závazný
rozsudek a případně také rozhodnutí o spravedlivém zadostiučinění. Dohled nad
výkonem rozsudků náleží politickému orgánu, Výboru ministrů, který na jednotlivé
státy působí značnou měrou jak na politické, tak i na diplomatické úrovni. Pokud stát
odmítne následovat rozsudek, může jeho porušování závazků skončit až pozastavením
zastoupení ve Výboru ministrů, nebo vyloučením z Rady Evropy. Protokolem č. 14,
který vstoupil v platnost v roce 2010, byl Výboru přidán další nástroj pro podřízení státu
rozsudku ESLP. Je jím pravomoc zahájit řízení před soudem, pokud se stát odmítne
podřídit rozsudku, nebo pokud vyvstane problém s jeho interpretací. Další možností
ochrany lidských práv dle Evropské úmluvy jsou mezistátní stížnosti. Jedná se však o
velice málo využívanou možnost (v řádu desítek), z nichž se dosud žádná netýkala
zákazu dětské nucené práce.
Každý občan členského státu Evropské úmluvy má v rámci svobody
komunikace s evropskými orgány absolutní právo obrátit se na ESLP. Podmínky
přijatelnosti stížnosti by měly být aplikovány s jistou dávkou flexibility a bez
přehnaného formalismu, což se jeví být praktické a efektivní pro praxi.
Judikatura soudu má značný vliv na národní právo smluvních stran nejen v
případech, kdy je stát stranou řízení před soudem, ale také v obecné rovině, kdy smluvní
strany chtějí, aby jejich vnitrostátní právní úprava byla v souladu s názory Evropského
soudu a tím i s Evropskou úmluvou. Evropský soud dává autoritativní výklad Evropské
úmluvy o ochraně lidských práv, kterou většina členských států inkorporovala do svých
právních řádů.
Zásadní u ESLP přispívajícího mezinárodnímu právu lidských práv je
skutečnost, že jednotlivec má právo obrátit se na soud proti státu, který měl porušit jeho
práva. Slovy Evropského soudu: „…, individuals now enjoy at the international level a
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real right of action to assert the rights and freedoms to which they are directly entitled
under the Convention.“231
V současnosti jsou práva jednotlivce ohrožena zahlcením soudu a jeho vleklým
rozhodováním. V rámci debat o budoucích změnách systému někteří navrhovali umožnit
soudu vybrat, která podání jednotlivců bude projednávat a tím omezit právo jednotlivce
na přístup k soudu. Státy se shodly na nevhodnosti tohoto návrhu, že to není ideální
cesta. Když je individuální stížnost základním instrumentem ochrany lidských práv v
systému, což lze posoudit jako kladný výsledek těchto úvah.
Soud se také snaží vypořádat s opakujícími se podáními plynoucími ze
strukturálních nedostatků vnitrostátního práva tzv. pilotními rozsudky. Ty a nové
postupy zavedené Protokolem č. 14 zvyšují kapacitu soudu v projednávání případů.
Práce soudu je tím racionalizována. Do budoucna lze podotknout, že by se změny v
práci soudu mohly dotýkat i zavedení reparačních opatření do rozhodovací praxe ESLP.
Rada Evropy vyžaduje právo obětí na finanční kompenzaci vzhledem k vzniklé
materiální a nemateriální újmě. Právě stát má podniknout konkrétní kroky a zajištění, že
oběti takovou kompenzaci dostanou. K soudu totiž přichází velké množství
reparativních rozhodnutí, které přispívají k zahlcení soudu, jejich původ je právě v
nedostatečné vnitrostátní právní úpravě.232

4.7 Evropský výbor pro sociální práva
Revidovaná Sociální charta vešla v účinnost 1. července 1999. V současnosti je
čtyřicet sedm členských států původní Sociální charty z roku 1961. Z těchto čtyřiceti
sedmi států jich čtyřicet pět podepsalo Revidovanou Sociální chartu a ratifikovalo jen
třicet tři, tedy čtrnáct států je stále vázáno Sociální chartou (1961). Dodatkovým
protokolem z roku 1995 je dnes vázáno pouhých 15 členských států. Tato situace je
nepříznivá, protože je pro členské státy svazující a náročná, neboť jednotlivé státy mají
231 ESLP, Mamatkulov a Askarov proti Turecku, č. 46827/99 a 46951/99, para. 122.
232 OETHEIMER, Mario, PALOMARES, Guillem Cano, European Court of Human Rights (EctHR),
poslední
aktualizace
článku:
červen
2013,
http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690e791?rskey=nmb5xR&result=2&prd=EPIL (navštíveno dne 24. 2. 2015).
Rada
Evropy,
ESLP,
Inter-States
applications.
Dostupné
na
http://www.echr.coe.int/Documents/InterStates_applications_ENG.pdf (navštíveno dne 18. 3. 2015).
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různé závazky a musí tedy neustále věnovat pozornost obsahu jednotlivých instrumentů.
Evropské sociální chartě není ku prospěchu ani malý zájem veřejnosti či nevládních
organizací.
Rozhodnutí o kolektivní stížnosti nejsou přímo vykonatelná, ale celá procedura
se podobá soudnímu přezkumu. Rozhodnutí jsou poměrně jasně formulovaná a mají
kvality závazného rozhodnutí, ačkoliv jím fakticky nejsou.
Systém podávání zpráv je poměrně pomalý a sankční mechanismus je také
nedostatečný. Kolektivní stížnosti nejen že dovolují další vývoj 'case law', ale také
zdůrazňují implementaci sociálních práv. Uvedená procedura nebyla přijata všemi státy
Rady Evropy. Systém bude mít mezery v efektivitě, dokud budou státy vázány různými
dokumenty a závaznost klíčových ustanovení bude pouze volitelná.
Kontrolní mechanismus charty nedovoluje individuální stížnosti. Kolektivní
stížnost mohou podávat pouze určité entity. Vyvstává otázka, o vhodnosti zapojení
uskupení tímto způsobem do ochrany lidských práv.233
Rozhodnutí o stížnosti vyjmenovaných subjektů (mezinárodní nevládní
organizace s pozorovatelským statusem při Radě Evropy a národní organizace
zaměstnavatelů a odborových svazů) je zveřejňováno prostřednictvím rezolucí Výboru
ministrů.234

4.8 Systém Evropské unie
Přijetí Listiny základních práv EU mělo jistě pozitivní dopad nejen proto, že se
tím EU vyhnula možné kritice, že absence katalogu práv je v rozporu se zásadami 'rule
of law'. Avšak i proti tomuto katalogu jsou vznášeny námitky. Jedna z nich kritizuje, že
systém EU může potlačovat systémy ochrany lidských práv států. Další kritizuje příliš
složitý systém ochrany z důvodu mnoha úrovní. Dále se vytýká EU, že listina garantuje
práva v oblastech, ve kterých EU nemá pravomoc, a tím vznikají nové implicitní

233 BECKER Ulrich, European Social Charter, poslední aktualizace článku: květen 2007,
http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e792#law9780199231690-e792-div2-8 (navštíveno dne 24. 2. 2015).
234 Rada
Evropy,
Evropská
sociální
charta.
Dostupné
na
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Digest/DigestSept2008_en.pdf (navštíveno dne
18. 3. 2015).
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pravomoci EU. Tomu se ale Listina brání výslovným ustanovením. Jako poslední je
vytýkána vágní formulace, která nestanoví konkrétní práva, ale spíše směr politiky EU.
EU provedla v roce 2012 v zájmu prevence dětské práce 15 projektů
dotovaných částkou 11,1 milionu EUR z programu Investování do lidí. V souladu s
akčním plánem (opatření č. 19 c)) zahájila EU před globální konferencí proti dětské
práci, která se konala v roce 2013, spolupráci s MOP a Brazílií, zejména s cílem určit,
kde je třeba vyvinout další úsilí na realizaci Haagského plánu na odstranění nejhorších
forem dětské práce do roku 2016. 235
Přínos EU v oblasti ochrany lidských práv je značný z celosvětového hlediska.
Je jedním z největších poskytovatelů pomoci lidským právům na světě, vede dialogy se
čtyřiceti státy světa, přispívá nemalé částky na ochranu lidských práv, v každém svém
dokumentu usiluje o to, mít klauzuli o dodržování lidských práv, a tak svou politiku
směřuje na ochranu lidských práv.236
Zásadní roli hraje evropské právo nejen v ochraně dětí před nejhoršími
formami dětské práce, ale obzvláště na poli zlepšení statusu legálně zaměstnaných dětí,
a role EU v boji proti dětské nucené práci spočívá nejen v politickém a finančním vlivu
na státy, ale zejména v povinnosti členských států přizpůsobovat své zákony standardu
nastavenému předpisy evropského práva.

235 Evropská
rada,
Rada
EU,
Registr
dokumentů.
Dostupné
na
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=CS&f=ST%209431%202013%20INIT (navštíveno dne
24. 2. 2015).
236 Evropská rada, Rada EU, EU Strategic Framework on Human Rights and Democracy. Dostupné na
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131169.pdf (navštíveno
dne 24. 2. 2015).
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4.9

Interamerický systém
V průběhu moderní historie na americkém kontinentu byly státy ovládány

řadou autoritářských režimů a k jejich demokratizaci jistě přispěla i OAS. Systém
amerického kontinentu je vhodnější spíše pro řešení hromadného porušování lidských
práv, ve srovnání s evropským systémem, kde jsou běžnější případy izolovaného
porušování lidských práv. Již od počátku svého fungování má nezanedbatelný vliv na
vnitrostátní úpravy členských zemí.
Znakem Interamerického systému je roztříštěnost daná růzností závazků
členských států. Některé uznaly „pouze“ standard Interamerické deklarace, jiné jsou
vázány i Interamerickou úmluvou. Některé státy uznaly jurisdikci Interamerického
soudu, u ostatních posuzuje plnění jejich závazků Interamerická komise. Přes tuto
nesystematičnost se pokouší zajistit ochranu práv prostřednictvím individuálních
stížností na celém kontinentu, na příslušné úrovni.
Mezi další zásadní problémy kontrolního mechanismu patří nedostatek financí.
Zároveň implementace práv z katalogů a s tím spojená míra vyhovění států
doporučeným závěrům Interamerické komise, které působí pouze autoritou komise,
nejsou tedy formálně právně závazné. Řízení o stížnostech je důvěrné, zveřejnění hrozí
státům, pokud neplní doporučení v nich uvedená. Není žádný mechanismus soustavného
dohledu nad doporučeními vypracovanými Interamerickou komisí. Největší hrozbou
pro státy tedy představuje ostuda na mezinárodní úrovni. Otázkou je, jak moc ostatní
aktéři vnímají výstupy Interamerické komise a jak moc si vyšetřovaný stát připouští
ostudu z nedodržování lidských práv. Obsazení Interamerické komise není na
politickém základě, určujícím kritériem je odbornost členů, což se dá posoudit jako
pozitivní prvek. 237
Interamerický soud je obsazován pouze kvalifikovanými právníky na pozici
vysokého soudce. Rozhodnutí soudu již právně závazné jsou. Díky širokým možnostem
nařídit státům nápravná opatření má Interamerický soud potenciál zabránit porušování
lidských práv, nejen nutit státy platit reparace bez reálného dopadu na situaci lidí. Z
opatření ukládaných soudem jsou nejvíce plněny ta na zaplacení kompenzace. V nižší

237 ARRIGHI, Jean-Michel, Organization of American States (OAS), poslední aktualizace článku: říjen
2010,
http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690e665#law-9780199231690-e665-div1-3 (navštíveno dne 7. 3. 2015).
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míře jsou plněny reformní požadavky a bohužel, v nejnižší míře pak požadavky na
potrestání viníků. Jako jediný má systém OAS detailně propracovaný rámec reparačních
opatření.
Spolupráce mezi komisí a soudem při kontrole plnění rozsudků v
interamerickém systému, jako například v Evropě, nefunguje. Je tedy na soudu
samotném dohlížet na výkon jeho rozhodnutí, což je dlouhodobě náročné. Nedostatečně
je také upravena forma procedury Valného shromáždění OAS při dohledu nad
dodržováním rozsudků. Navíc je Valné shromáždění politickým orgánem a již to samo
negarantuje nestrannost této fáze dohledu, proto jej nelze považovat za příliš účinný
donucovací mechanismus.
Efektivita systému je snížena tím, že jednotlivec nemá přímý přístup k soudu, v
jednání vstupuje pouze prostřednictvím Interamerické komise. Mezi slabé stránky
systému lze zařadit také omezený rozpočet společně s nedostatečnou diplomatickou
podporou. Soudci a členové komise se scházejí jen několikrát do roka a jsou jim
hrazeny pouze nutné výdaje a skromná odměna. Ze svého rozpočtu OAS přidělila v roce
2012 finanční prostředky jen na pokrytí 55% činnosti Komise a 58% činnosti Soudu.
Zbývající náklady jsou pak hrazeny díky dobrovolnickým příspěvkům. Až 80%
rozpočtu jde z USA a Kanady, i přes skutečnost, že uvedené země nepřistoupili k těmto
kontrolním mechanismům. To může mít za následek pocit ostatních vázaných států, že
severní část regionu má jakousi „kontrolu“ nad ostatními státy a zároveň se sama
nechce podřídit závazkům, které systém kontroluje. Otázkou zůstává, zda je systém
nezávislý nebo je předmětem politických tlaků v regionu.
Přese všechno může být systém dobrou inspirací pro ostatní kontrolní
mechanismy, obzvláště v propojení smluvního a mimosmluvního mechanismu, výrazné
posudkové pravomoci a poměrně širokému právu k individuální stížnosti.238
Během debat členských států se projednávala budoucnost organizace, zda by
měly být její pravomoci spíše posíleny či oslabeny ve směru k ochraně lidských práv.
Společenství dospělo k podstatnému závěru, že bude dobré systém do budoucna
posilovat.

238 ŠTURMA, Pavel, op. cit., str. 74.
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4.10 Africký systém
Africký systém je nový a dosud ještě neustálený. S tím je spojena jeho nízká
efektivita a snahy o jeho judicializaci.
Africkou chartu z celkového počtu 54 členských států Africké unie ratifikovalo
53 států. Mechanismu Africké komise tedy podléhají téměř všechny státy Afriky239.
Africká komise sice disponuje autoritou odborníků na oblast lidských práv, jejich
nezávislost ovšem bývá kritizována. Tito mohou projednávat jak individuální stížnosti,
tak stížnosti mezistátní. Zvláštností mezistátních stížností je, že se dotčený stát může
nejprve s problémem obrátit na stát, kterého se jeho stížnost týká, a společně se mohou
pokusit záležitost vyřešit. Takový postup by mohl značně ulehčit komisi a mohl by být i
efektivní, avšak jeho fungování je závislé na ochotě států dohodnout se, zároveň zde
chybí kontrola nad postupy států.
Procedura prováděná komisí je neveřejná a málo transparentní. Přístup ke
komisi sice jednotlivec má, ale její rozhodnutí nejsou závazná. K soudu nemá
jednotlivec se svým požadavkem automaticky přístup, i když jeho rozhodnutí již
závazná jsou. Tento systém není nastaven pro snadnější přístup lidí k ochraně jejich
lidských práv.
Jen jedna čtvrtina států dodržuje stanovenou povinnost jednou za dva roky
předložit zprávu o legislativních a jiných opatřeních. Ve zpoždění je asi polovina států a
zbylá čtvrtina žádnou zprávu ani nepředložila. Vzhledem k nízké pozornosti ze strany
států nelze reálné dopady činnosti komise hodnotit jako dostatečné.
Mechanismus zajišťovaný Africkou komisí je běžným lidem vzdálený,
neznámý a špatně dostupný. Během existence komise jí bylo předloženo 400 stížností, z
nichž ve 210 případech bylo rozhodnuto a v 74 bylo rozhodnuto v meritu. Tato čísla
jsou kontrastující s realitou a skutečnými událostmi, jaké se na kontinentu dějí.240 Míra
vyhovění rozhodnutím komise ze strany států je také velice nízká. Pouze 14% států
vyhovělo rozhodnutím úplně a dalších 32% jen částečně.
Komise se postupně pokouší zvýšit důvěru v její postupy. Zaměřila se na
proceduru kontroly implementace svých rozhodnutí a vytvořila nové pracovní skupiny.
Komise musí dále pracovat na vztazích s ostatními orgány AU tak, aby si zajistila

239 Mimo AU stojí Maroko a bez konání vůči Africké chartě je Jižní Súdán.
240 LHOTSKÝ, Jan, op. cit., str. 70 – 71.
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dostatečné finanční prostředky, pozornost a autoritu pro své rozhodování, zároveň, aby
jí ostatní orgány poskytly politickou podporu pro další činnost.
Soud je komplementárním orgánem ke komisi, může řešit porušení lidských
práv členských států Africké charty a z jejich jiných závazků, které také ratifikovaly.
Pod jurisdikcí soudu je 24 států, z nichž 7 uznalo pravomoc soudu řešit individuální
stížnosti (Burkina Faso, Cote d’Ivoire, Ghana, Malawi, Mali, Rwanda a Tanzanie). 241 V
porovnání s celkovým počtem 55 států Afriky, tato čísla nejsou příliš pozitivní. V
případě, kdy vedle sebe existují dva orgány, jako je soud a komise, může dojít k
duplicitě výkonu pravomocí a hrozí dvojkolejnost výkladu Africké charty.
Již na prvním případu soudu z roku 2009 se ukázaly jeho hlavní slabiny.
Částečný úvazek soudců spojený s nedostatečným financováním způsobil neúměrně
dlouhé trvání řízení. V konečném důsledku se ukázalo, že soud nebyl dostatečně
informován o závazcích dotčeného státu a podání bylo odmítnuto jako nepřípustné.
Dohled nad výkonem rozhodnutí Afrického soudu provádí Výkonná rada AU,
což je politický orgán. Opět záleží na politické vůli států a na tom, zda stát podléhá
tlaku mínění ostatních států o něm, či zda jsou státy spíše bez opravdového zájmu o věc
dodržování lidských práv.
Příčiny těžkostí ve fungování komise a soudu lze spatřit i v nedostatečném
financování, kdy obě instituce mají být závislé na zdrojích z AU, jsou však z velké části
závislé na evropských a amerických zdrojích.242 Dále těmto orgánům chybí vážně
míněná politická vůle, země často nejsou demokratickými státy, nejsou schopny
vytvořit skutečně efektivní systém ochrany lidských práv.
Jako první pozitivní krok lze hodnotit samo rozhodnutí států vytvořit vlastní
kontrolní mechanismus, ochotu postupně jej dále modifikovat a zefektivnit, což se
odrazí v reálně lepší situaci v oblasti ochrany lidských práv. Tohoto zvýšení by se dalo
dosáhnout například tím, že by se rozhodovací pravomoc o individuálních stížnostech a
rozhodování právně závazným způsobem setkaly v jednom orgánu, například soudu.
Komise by mohla fungovat jako filtr, vystupovala by s návrhy na smírná řešení či
prováděla dohled nad výkony rozhodnutí soudu.
241 Africký soud pro práva člověka a národů. Dostupné na http://www.africancourt.org/en/index.php/about-the-court/brief-history (navštíveno 12. 3. 2015).
Soud smí přijímat podání dle čl 5, odst. 3 (čl. 34 odst. 6 Protokolu k Africké chartě práv člověka a
národů o založení Afrického soudního dvora a soudu pro lidská práva).
242 LHOTSKÝ, Jan, op. cit., str. 70.
SHELTON, Dinah a Paolo WRIGHT-CAROZZA. Regional protection of human rights. 2nd ed.
Oxford: Oxford University Press, 2013, ISBN 978-0-19-994152-0.
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subregionálních orgánů a mechanismů. Neexistuje tedy ani formální hierarchie mezi
nimi, ani neformální kooperace či koordinace. Vzhledem k odkazům jiných
rozhodovacích orgánů na Africkou chartu může docházet k odlišné interpretaci
ustanovení Africké charty, což je závažný problém. Africká charta by měla zajišťovat
jednotný standard lidských práv, prostřednictvím členských států AU, které jsou
všechny smluvními stranami charty. Právě členské státy mají povinnost zachovávat její
úroveň ochrany lidských práv a promítnout tuto povinnost i do svých závazků
vytvářených na subregionální úrovni. Celá situace může vést k vypočítavému
rozhodování stěžovatelů, na který z orgánů se obrátí. Pravděpodobně na ten, který
rozhodne nejpříznivěji v jejich prospěch. Dalším možným způsobem, jak zajistit
výhodnější výsledek jednání je obrátit se s věcí na více orgánů. Posuzovat takové
jednání je zapotřebí ze dvou úhlů pohledu. Na jednu stranu se tímto přístupem narušuje
autorita rozhodovacích orgánů, na druhou stranu může takové jednání stěžovateli
poskytnout nejvyšší možnou míru ochrany jeho práv.
Pro názornost lze jako příklad uvést dvě organizace na subregionální úrovni, z
nichž každou ovlivňují poněkud jiné okolnosti. ECOWAS má podporu silných států, a
to dodává autoritu a podporu její činnosti. Tento stav má dobrý vliv na lidská práva v
regionu. Na druhé straně stojí SADC, za kterou stojí slabší státy, a jejíž rozhodování
může mít neblahý vliv na ochranu lidských práv.
Expertní Africký výbor pro práva a blaho dítěte přijímá stížnosti od
jednotlivce, pokud státy nevyjádřily výjimku v tomto směru z jurisdikce Afrického
výboru ve věci individuální stížnosti. Nevládní organizace mají možnost zapojit se do
činnosti Afrického výboru, jsou podporovány v podávání „stínových“ zpráv, další
pohled na věc napomůže kvalitněji posoudit situace v jednotlivých zemích a navrhnout
vhodná řešení pro vlády těchto států.
Pravomoc Africký výbor vykonává nad 41 státy (z celkových 54 členských
států Africké unie), které ratifikovaly Africkou chartu práv a blaha dítěte. Zprávy států
výbor projednává na veřejném zasedání, rozhodnutí výboru není právně závazné.
Závěry výboru jsou obsaženy ve zprávě Shromáždění hlav států AU, to je dále
zodpovědně za implementaci závěrů, v případě, že je schválí. Současně je také nutné
uvědomit si, kdo je oprávněn podat stížnost k Africkému výboru. Jím je jednotlivec,
jehož práva měla být porušena, původce stížnosti, který jedná jménem oběti i bez jejího
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souhlasu, původce jednající jménem způsobilých stran a stát, který není stranou Africké
úmluvy práv a blaha dítěte.
Nevládní organizace mají dovoleno být při projednávání zpráv Africkým
výborem, nemají však právo vyjadřovat se k věci. Před, během i po posuzování zprávy
je povoleno zúčastněným subjektům pokoušet se prosazovat své zájmy.243

4.11 Liga arabských států a její systém ochrany lidských práv
Jurisdikci Arabského výboru pro lidská práva podléhá 10 států. Jeho zásadním
nedostatkem je absence možnosti jednotlivce obrátit se na Arabský výbor pro lidská
práva. Jako snaha o kompenzaci této nevýhody se jeví podporování občanské
společnosti, aby výboru poskytovala „stínové“ zprávy.
Arabská Komise pro lidská práva nemá přímý vliv ani na záležitosti Arabské
charty práv dítěte (1983), ani na věci Arabské organizace práce (1965). Hraje pouze
minimální roli ve vývoji lidských práv v regionu. Na druhou stranu lze pozitivně
hodnotit fakt, že zde neexistují konkurenční orgány, z jejichž praxe by mohly vznikat
interpretační problémy. S Revidovanou chartou a snahou oživit fungování LAS je
komise v posledních několika letech aktivnějším orgánem.244
K tíži systému Arabské charty však nutno přičíst neprovedené ustanovení o
zřízení Arabského soudu spravedlnosti a skutečnost, že některá rozhodnutí orgánů LAS
jdou proti mezinárodnímu právu a podrývají jeho snahy a autoritu. Příkladem může být
doporučení Rady LAS, aby členské státy nepřistupovaly ke Druhému Opčnímu
protokolu k MPOPP zakazujícímu trest smrti.
Do nedávné doby platilo pravidlo, že členské státy LAS jsou vázány pouze
těmi dokumenty, pro jejichž přijetí hlasovaly. Následkem toho LAS nebyla schopna
účinně prosazovat své cíle a politiku. Po summitu v Tunisu se LAS rozhodla provést
modernizaci systému, přijala revidovanou Arabskou chartu lidských práv a
reformovanou Radu pro ekonomická a sociální práva.
243 Africká unie, Africký výbor expertů pro práva a blaho dítěte, African Committee of Experts on the
Rights and Welfare of the Child: State Reporting Procedure. Dostupné na http://www.coguide.org/mechanism/african-committee-experts-rights-and-welfare-child-state-reporting-procedure
(navštíveno dne 18. 3. 2015).
244 RISHMAWI, Mervat, op. cit.
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Práce LAS není příliš známá veřejnosti, její dokumenty jsou vytvářeny v
arabštině, jen část z nich je překládána do angličtiny či jiného světového jazyka, který
by usnadnil informovanost o systému jiných aktérů na poli mezinárodním.245

4.12 Nezávislá stálá komise pro lidská práva Organizace islámské
konference
Organizace OIC se nejeví být tak efektivní, jak se očekávalo. Měla se stát
muslimskou platformou hrající zásadní roli v mezinárodní politice. Zatím ale sotva plní
svůj cíl mezinárodního míru a bezpečnosti.
V hodnocení efektivity fungování i této organizace hraje opět roli financování,
nedostatek politické svébytnosti, kterou ovlivňují některé konzervativní členské státy a
nedostatečné nástroje k provádění politiky a společných závazků členských států.
Zastaralá struktura organizace a ideologie se nevyvíjejí souběžně s vývojem ve
společnosti ani s děním ve světě. OIC představuje spíše politickou organizaci,
doplňující LAS, než svébytnou mezinárodní organizací využívající celý potenciál
mezinárodní organizace. Přijetí nové charty 2008 může znamenat obrat v moderní
organizaci zastupující všechny muslimské státy.246

4.13 ASEAN a jeho systém ochrany lidských práv
Asie je v oblasti ochrany lidských práv na počátcích veškerého vývoje. Účast
států ASEAN na univerzálních dokumentech vytvořených OSN nebývá stoprocentní, je
vždy jen na určitém procentu. Například MPOPP je ze všech členských států OSN
účastno téměř 90%, u států ASEN je tento poměr 60%, tedy šest z deseti států. ASEAN

245 RISHMAWI, Mervat, COMANDULLI, Marina, League of Arab States (LAS),
poslední
aktualizace
článku:
březen
2010,
http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e652#law9780199231690-e652-div1-5 (navštíveno dne 7. 3. 2015).
246 MAHMOUDI, Said, Organization of the Islamic Conference (OIC), poslední aktualizace článku:
říjen 2009, http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690e668?rskey=iZVzrh&result=1&prd=EPIL (navštíveno dne 10. 3. 2015).
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podstatně reflektuje regionální zvláštnosti oproti univerzálnímu systému. Komise pro
lidská práva ASEAN je zastřešující v oblasti lidských práv pro celý subregion. Komise
nemá stanovený žádný soudní mandát, ani žádný nástroj pro řešení možných porušení
lidských práv. Má dosti omezené kompetence, ale i přesto je její fungování důležitým
krokem k zvýšení ochrany lidských práv v regionu.247
Deklarace sice obsahuje výčet práv, ale žádná závazná ustanovení k jejich
plnění. Potenciál založit standard ochrany lidských práv, byť nižší, než standard
stanovený MPOPP, v oblasti komise má, ale nemá pravomoc zasadit se o jeho
dodržování, což znamená podstatnou škodu pro ochranu lidských práv v regionu.
Neexistuje zde možnost podat individuální stížnost. Také aktéři vně tohoto uskupení
nemají příliš velké možnosti, jak ovlivnit lidskoprávní dění uvnitř. Komise nemá k
posuzování situací jednotný právní rámec, není zde konsenzus v oblasti práv žen a dětí.
Komise na podporu a ochranu práv žen a dětí zatím není schopná řešit problémy
plynoucí z nesouladu islámského národního práva a obyčejového právo s
mezinárodními standardy.
V UPR se všechny členské státy ASEAN zmínili o tom, že jsou součástí této
organizace a jejích pokroků ve zřizování institucí chránících lidská práva. ASEAN je
významně postaven na obstrukčním diplomatickém principu, který má značnou roli v
mezistátních vztazích uvnitř ASEAN a ovlivňuje tak i jeho celkovou činnost.248

247 DOYLE, N., THE ASEAN HUMAN RIGHTS DECLARATION AND THE IMPLICATIONS OF
RECENT SOUTHEAST ASIAN INITIATIVES IN HUMAN RIGHTS INSTITUTION-BUILDING
AND STANDARD-SETTING. The International and Comparative Law Quarterly, 01, 2014,
svazek. 63, č. 1., str. 67-101.
248 MALANCZUK Peter, Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), poslední aktualizace
článku:
květen
2011,
http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law9780199231690-e898?rskey=1XDTk8&result=1&prd=EPIL (navštíveno dne 10. 3. 2015).
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5. ZÁVĚR
Široký záběr diplomové práce umožnil vytvořit přehled celé situace právní
úpravy lidských práv na světě a v jednotlivých regionech. Diplomová práce
prostřednictvím úvodní kapitoly ukazuje čtenáři závažnost a různost situací dětské
práce, způsoby jejich vzniku i mechanismus vlastní existence či přetrvávání ve
společnosti. Pro stanovení nejlepší cesty ochrany dětí před nucenou prací jsou tyto
základní poznatky nezbytně důležité.
Práce poskytuje rozbor nejdůležitějších dokumentů, které by mohly mít vliv na
dítě a jeho práva ve vztahu k nucené práci. V oblasti regionů se diplomová práce
zastavila u nejvýraznějších entit, u těch, které mohou poskytnout právní rámec ochrany
dětem. S ohledem právě na šíři tématu nemohlo dojít k podrobnějšímu zkoumání
každého dokumentu a jeho vlivů. Práce je zaměřena na dokumenty a orgány
mezinárodních organizací, ke kterým byl možný přístup, včetně rozhodnutí a
komentářů, jež k poznání celé situace dopomohly významnou měrou. V tomto směru
bylo v konkrétních kapitolách poukázáno na nepřívětivost zdrojů.
Zvláštní procedury OSN fungují bez smluvního základu, jen díky dobré vůli
států. UPR zajišťuje politický orgán, za účasti všech zemí, jejichž zapojení
nespolupracujícím státům či státům neplnícím své závazky může způsobit celosvětovou
ostudu. Referenční rámec pro Univerzální periodický přezkum jsou všechny
lidskoprávní závazky zkoumaných států, což je jistě dobré - stát a jeho závazky v oblasti
lidských práv jsou ze všech úhlů pohledu prověřeny na jednom místě. Přesto tento stav
způsobuje dvojí přezkum i v rámci dílčích závazků států, hrozí tak dvojí interpretace a
dvojí standard. Ve své podstatě plýtvá zdroji a energií vloženou do ochrany práv. Jako
problémový faktor se jeví i situace, kdy existující expertní orgány (např. Rada pro LP)
mohou zahájit činnost jen z politické vůle, nikoli dle svého odborného názoru dle
skutečné potřeby.
Některé mechanismy jsou založeny pouze na podkladech, které státy samy o
sobě prozradí. Systémy založené na podávání zpráv mají obdobné nedostatky. Státy
nedodržují povinnosti v podávání zpráv, často je podávají se zpožděním, nebo je
nepodávají vůbec. Orgány zprávy mnohdy projednávají s výrazným časovým odstupem
a to způsobuje neaktuálnost problematiky a snížení efektu pro oběti porušení lidských
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práv. Není též zanedbatelná vysoká finanční a časová náročnost pro orgány i pro některé
státy, obzvláště, podávají-li státy zprávy pro několik kontrolních orgánů.
Stává se, že orgány na ochranu lidských práv přehlíží nespolupráci států.
Jediným prostředkem, který proti nespolupráci kontrolní mechanismy mají, je upozornit
na nespolupráci, pozastavit členství státu nebo jeho účast v mezinárodní organizaci či
jejích orgánech. Zůstává otázkou, zda vyloučení státu není. Jistou možnou morální
sankcí pro stát je neformální mezinárodní ostuda.
V práci zmiňované individuální stížnosti mají jako prostředek ochrany vysoký
potenciál změnit reálně zlou situaci porušování lidských práv. Avšak z 21 probraných
orgánů možnost individuální stížnosti nabízí pouze 9 z nich, z toho pouze 4 mohou
skončit závazným rozhodnutím. Z celkového počtu orgánů pouze 5 může rozhodnout
závazně.
Dalším poukazovaným a významným problémem, na který by se mělo
mezinárodní společenství zaměřit, je dlouhé trvání vyřešení podnětu a přezkum zpráv
států.
Pokud se otázkou porušování lidských práv zabývají odborníci, je tak dobře,
neboť jejich posuzování není ovlivněno politickými tlaky. Práce upozorňuje na možná
rizika ovlivňující objektivitu expertů, těmi je nedostatečné finanční ohodnoceni nebo
výkon civilního povolání ve službách některého státu.
V zemích, kde dochází k častému porušování práv, vede nízká informovanost
obyvatelstva o jejich právech a možnostech obrany k minimálnímu využívání všech
prostředků. Naopak k vysoké účasti lidí dochází v zemích, kde není přístup k
informacím problém, počet podnětů zde ale neodpovídá reálné lidskoprávní situaci (v
případě jejich porovnání).
K vynutitelnosti norem či posudků a rozhodnutí mezinárodních orgánů práce
konstatuje, že je nanejvýš vhodné pro efektivitu, tuto oblast procedury upravit. Při
implementaci doporučení mezinárodních orgánů některé státy nejsou schopny toto
zajistit - nevyhovují. Proces je málo formalizovaný a chybí dohled nad následnou
činností státu. A právě v případě výkonu či nápravy státy často raději zaplatí finanční
kompenzaci, než by změnily cokoliv na právní úpravě či dohledu nad dodržováním
práv.
Důležité je, aby zde rozhodoval jeden orgán a nedocházelo k dvojí interpretaci
týchž ustanovení. Pro odlehčení rozhodovacích mnohdy přetížených orgánů, by mohlo
být řešením zpřísnění podmínek přijatelnosti podnětů, či vytvoření nebo pověření
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orgánů jiného přezkumem přijatelnosti, ten by fungoval jako filtr a k rozhodujícím
orgánům ve věci by se již dostaly pouze případy, které by měly projít kompletním
přezkumem v meritu. Pověřený orgán by také mohl mít v pravomoci pokusy o
dojednání smírného řešení, či dohled nad výkonem rozhodnutí a doporučení.
Diplomová práce zmiňuje skutečnost, že MTS se svou povahou poněkud
vymyká, pokrývá jinou oblast problematiky. Jeho činnost má postihnout za nejhorší
činy osoby zodpovědné a o jejich vykonání rozhodující. Zároveň upozorňuje na
důležitý, pro činnost MTS zásadní fakt, že zde neplatí žádné imunity, které vysoko
postavené osoby požívají.
Pozitivním se jeví schopnost mezinárodní organizace obrátit se svou činností i
na jiné specializované organizace, jako je tomu u MOP, která má rozsáhlou úpravu v
oblasti nucené práce. Díky její činnosti i jiné organizace jsou schopné jednotně vykládat
pojmy jako nucená práce, či nejhorší formy dětské práce, a rozhodovat o situacích.
Jak práce poukazuje, některé závazky spíše určují směr politiky států, jako
tomu je u MOP a EU. To nemusí být úplně dostatečná cesta, nicméně, je lepší tato
varianta, než ostře stanovené závazky, ke kterým se státy zdráhají přistoupit, natož je
dodržovat.
Zároveň je uvedeno, že mnoha rozhodujícím orgánům chybí závaznost a jejich
rozhodnutí působí jen silou autority orgánu, např. Interamerická komise. Naopak
Interamerický soud je složen z odborníků ve věci, jeho rozhodnutí jsou závazná, mají
možnost ukládat nápravná opatření, nejen finanční kompenzace.
Zapojení jiných entit do posuzování stavu lidských práv je prací považováno
jako pozitivní, neboť tyto mohou poskytnout zcela jiný pohled na věc, např. skupiny
zaměstnanců, či zaměstnavatelů, nevládní mezinárodní organizace, které se s praxí
(ne)dodržování lidských práv setkají nejvíce.
Důležitá je také funkční spolupráce mechanismů ochrany. Nemělo by rozhodně
docházet k podrývání snahy a činnosti jiných mezinárodních organizací například
doporučeními nepřistupovat k některým lidskoprávním dokumentům.
Za zásadní je považována závaznost rozhodnutí, vykonatelnost a odškodnění
obětí, případná náprava situace dalšími prostředky směrem do budoucnosti, také
motivace států k přistoupení k regionálním mechanismům a tematickým úmluvám. Ve
světě se objevují velmi pozitivní prvky ochrany, ale jsou značně rozmístěny napříč
regiony, nebo mezinárodními organizacemi. Je zřejmé, že by nefungovalo, vzít všechny
pozitivní přístupy a aplikovat je na jeden orgán. Při změnách fungování orgánů je nutné
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posuzovat vlastnosti cílových chráněných osob, ale i vlastnosti a kulturní dispozice
regionů.
Diplomová práce do budoucna doporučuje řešit vysokou administrativní zátěž,
která není přínosem ani pro státy, ani pro pověřené orgány. Jedním z možných řešení je
stanovit maximální rozsah zpráv. Zmiňuje důležitost neopakovat zbytečně a neefektivně
činnosti

orgánů,

nutnost

nastavení

kontrolních

mechanismů,

či

spolupráce

mezinárodních organizací a vzájemné konstruktivní komunikace. Státy si musí
skutečnost uvědomit a v rámci mezinárodních organizací, ať již univerzálních či
regionálních, pracovat na odstranění dvojího zpracování téhož.
Inspirací v oblasti nápravy porušení lidských práv pro ostatní mechanismy
může být prací doporučovaný systém OAS a také systém Rady Evropy. Pro některé
systémy by mohl být použitelný model „předprocedury“. Tento model by pak byl
doplněn „dohledem“ některého z orgánů dané mezinárodní organizace. Za velice
pozitivní trend práce považuje možnost podávání zpráv na dálku. Umožňuje rychlejší
komunikaci a snazší zapojení entit, např. i nevládních pozorovatelů. Pro budoucnost se
jeví jako vhodné zaměřit se na fungování výborů jako součástí integrálního celku a být
na pozoru před neúměrným rozrůstáním izolovaných systémů.249
V oblasti informovanosti lidí, práce považuje za zásadní vzbudit zájem o dění v
oblasti lidských práv a také lidem ukázat dostupnost ochrany. Veřejnost procedur a
jejich výstupů by napomohla ke zvýšení důvěryhodnosti systémů, k veřejné kontrole
činnosti kontrolních orgánů a snad také k tlaku ze strany lidí na dodržování lidských
práv.
Celá situace dětských práv je těžší o to, že děti vyrůstají pod vlivem a v péči
dospělých. Ne zřídka se stane, že pokud dospělý nemá potřebu změnit přístup k dítěti, k
zacházení s dítětem, dítě samo jen těžko zmůže cokoliv proti jeho rozhodnutí.
Mezinárodní právo má možnost stanovit závazky státům v souvislosti s právy
dětí. Za posledních 25 let se právní úprava dětských práv změnila a skutečně pozitivně
rozvinula. Nejen na univerzální úrovni, ale i v regionech se význam práv dítěte začal
promítat do mezinárodních závazků států. Mezinárodní organizace práce v roce 2006
vyslovila plán na následujících deset let v rámci snah o eliminaci dětské práce, cílem
tohoto plánu má být odstranění nejhorších forem dětské práce do roku 2016. Na tomto

249 LHOTSKÝ, Jan, op. cit., str. 161.
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cíli mají pracovat státy ve spolupráci s Mezinárodní organizací práce. Ta v roce 1992
vytvořila největší ze svých programů Mezinárodní program na odstranění dětské práce.
Cílem diplomové práce bylo poskytnout přehled mezinárodněprávní úpravy
lidských práv a také kontrolních mechanismů, které svým zaměřením zahrnují ochranu
dětí před nucenou prací. Protože se na dítě mohou vztahovat i některé lidskoprávní
dokumenty, které nejsou specializované na dětská práva, ale zákaz nucené práce
obsahují, diplomová práce zahrnula do svého obsahu i tyto nejvýznamnější. Dalším
cílem diplomové práce bylo zhodnotit standard ochrany dětí před nucenou prací,
možnosti obrany poskytnuté mezinárodním právem, a zda jsou tyto záruky a nástroje
dostatečné, nebo mají výrazné mezery.
Univerzální systém poskytuje poměrně dostačující vymezení zákazu nucené
práce dětí a orgány, které se zabývají přezkumem dodržování závazků států, jsou
zřízeny a fungují. Nicméně neposkytují procedury, které by v konečném důsledku byly
schopné zabránit porušování závazků státy, ačkoli mají členskou základu plnější, než
regionální mechanismy v součtu. Dodržování závazků a nezávazných doporučení je v
univerzální rovině značně závislé na vůli států s reálnou situací lidských práv něco
udělat.
V případě regionálních mechanismů je situace různorodá. V některých
regionech prakticky není šance domoci se dodržování práv na institucionalizované
úrovni, přestože zde garantující katalogy jsou. Regionální organizace, které by fakticky
měly potenciál situaci dětských pracovníků zlepšit, geograficky nepokrývají v souhrnu
všechny oblasti. Některé orgány patří se svou činností mezi mladé a nemají ustálené
fungování či vztahy mezi sebou navzájem v rámci regionu. U jiných orgánů je
pozorovatelný výrazný vývoj směrem k efektivní ochraně, ale i přes tyto snahy se jedná
o pomalé zavádění novinek, které prokážou svůj efekt až v horizontu několika let.
Naopak se lze setkat s regiony, které disponují svou již zaběhnutou praxí a mohou
sloužit jako inspirace ostatním, kteří si své místo na poli ochrany lidských práv teprve
budují. Mezi jedny z přístupných a fungujících mechanismů lze zařadit systém ochrany
lidských práv v Evropě a Americe. Tyto jsou dobře přizpůsobeny svým regionům a
vhodně doplňují zastřešující univerzální systém. Je nutno podotknout, že se jedná o
oblasti, kde není běžnou praxí porušovat ve velkém dětská práva, obzvláště nucenou
prací, která by byla pro děti zdraví a životu nebezpečná. I přes skutečnost, že regiony,
kde je výskyt nucené práce dětí ve vyšší, teprve zavádějí své ochranné mechanismy
páky, z celosvětového hlediska se výskyt škodlivé dětské práce snižuje. Nyní nezbývá
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než vyjádřit naději, že se tento stoupající trend s celosvětovými problémy nezastaví a
dětem na celém světě bude umožněno bezpečně vyrůst v dospělé zdravé bytosti, osoby
nezničené smutnými a negativními zkušenostmi z dětství.
Diplomová práce poskytuje shrnutí důležitých pojmů popisující problematiku
dětské nucené práce z pohledu mezinárodního práva veřejného na jednom místě, které
jako takové nejsou vědeckou literaturou v českém právním prostředí výrazně řešeny.
Následně poskytuje rozbor kontrolních mechanismů, včetně jejich skutečného přínosu a
vlivu, které by potenciálně mohly svou činností bránit výskytu dětské nucené práce.
Diplomová práce poukazuje na tíživost situace a vážnost (ve svých důsledcích) pro
životy milionů lidských bytostí, naznačuje nekritičtější místa systémů bojujících proti
ekonomickému vykořisťování dětí. Práce neopomíná vyzdvihnout pozitivní a dobře
fungující prvky těchto systémů pro přizpůsobování ostatních systémů efektivnější praxi
a tím přiblížení celosvětovému cíli vymýcení dětské nucené práce.
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7. SHRNUTÍ
Diplomová práce zpracovává problematiku dětské nucené práce, její vymezení
a prostředky dané mezinárodním právem k boji proti dětské nucené práci. Cílem práce
je ujasnit pojem dětské nucené práce z pohledu mezinárodního práva a shrnout
nejvýznamnější prostředky ochrany dětí před ekonomickým vykořisťováním. Dále se
snaží porovnat tyto prostředky a zjistit, zda jsou reálně schopné situaci dětské nucené
práce změnit, či ovlivnit. Zaměřila jsem se na nejvýraznější celosvětově působící
organizace, jejichž mezinárodněprávní dokumenty se zákazem dětské práce zabývají,
stejně tak na významné organizace a dokumenty v jednotlivých regionech.
Pojem dětské nucené práce byl v práci vysvětlen prostřednictvím dokumentů
mezinárodněprávní povahy a také vědeckých prací z oboru mezinárodního práva
veřejného a mezinárodního práva lidských práv. Stejně tak bylo postupováno i při
zjišťování podstatných znaků fungování kontrolních mechanismů k jednotlivým
mezinárodním úmluvám. Současně je v diplomové práci poukázáno na detaily, které
praxí kontrolních mechanismů vyšly najevo a tyto měly potřebu základní rozdíly a
pojmy osvětlit v rámci svých rozhodovacích procesů. Fungování a efektivita orgánů
mezinárodních organizací, které mají pravomoc ve věci zákazu dětské práce, byly
zkoumány za pomoci statistik, oficiálních vyjádření mezinárodních organizací a
odborných vyjádření autorů z různých zdrojů.
V oblasti efektivity kontrolních mechanismů práce nejprve shrnuje základní
prvky jejich činnosti, také zohledňuje členskou základnu mechanismů a zároveň se
snaží zahrnout počty obyvatel těchto zahrnutých zemí a zemí nespadajících pod
jednotlivé mechanismy, včetně zdůraznění velkých států s mezinárodním vlivem, či
takových států s vysokým počtem obyvatelstva. Práce se zaměřuje na závaznost
mechanismů a možnosti či dostupnosti zahájení řízení či přezkumu před takovým
orgánem, na bezzubost systémů, účast odborníků či politiků v orgánech, vliv vůle států
a nevynutitelnost dodržování jejich závazků.
Porovnáním hodnocených mechanismů lze dojít k závěru, že většina
kontrolních mechanismů je založena na podávání zpráv bez závazného výstupu či
významných důsledků pro porušující státy, jen malá část států plní své závazky ve
směru podávání zpráv včas, organizace mají problém včas zpracovávat podněty,
existuje několik nevyřešených rozporných otázek týkajících se vztahů mezi orgány, není
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výjimkou faktická neexistence právně ustanoveného orgánu, kontrolní mechanismy jen
málo poskytují individuální stížnosti a jen málo jich má k dispozici prostředky pro
výkon rozhodnutí, některé disponují i možností uložit nápravná opatření či satisfakci
obětem. Některá rozhodnutí orgánů jsou závazná a některá mají moc trestat.
Přes několik negativ práce nalezla i podstatné kladné prvky u mnoha
kontrolních mechanismů, kterým doporučuje věnovat pozornost jak při dalším
zkoumání, tak pro úvahy o změnách k lepšímu v jednotlivých kontrolních
mechanismech. Významný je také odraz činnosti mezinárodních organizací v
pozorovatelné realitě, kdy dochází ke snižování výskytu dětské práce napříč celým
světem. Přínosem této práce je nalezení negativ a pozitiv fungování kontrolních
mechanismů se zřetelem k dětské práci, které umožňuje čtenáři uvažovat o možnostech
dalšího vývoje ochrany dětí.
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8. RESUMÉ
This graduation thesis deals with a child forced labour, its determination and
means of the international law to combat child labour. The aim of the thesis is to clarify
the concept of child labour from the view of the international law and to summarize the
most important means of the protection of children from economic exploitation. It tries
to compare these measures and find out, if they are able to change or influence the
situation of children forced to work in a real life. I focused on the most significant
universally operating international organizations, whose international law documents
deal with the prohibition of child labour, as well as important international
organizations and their documents in the regional level.
The concept of the child forced labour was explained trough international law
documents and scientific works from the field of international law and international law
of human rights as well. In the same way it was proceeded to find substantial characters
of supervisory mechanisms to particular international conventions. The thesis in the
same time refers to details that appear trough practice of mechanisms, there are
explained basic concepts and differences in decisions. Working and effectiveness of
international bodies with competence in child forced labour were researched by
statistics, official documents of international organizations and expert opinion from
different sources.
In the area of effectiveness the thesis summarize basic elements of their work,
it considers membership base and population of these states or states that are not
members of mechanisms, emphasizing states with considerable international influence
or high population
The thesis focuses on the binding force and the availability of procedure of
control mechanisms, on the innocuousness of systems, on the participation of experts or
politicians, on the influence of the will of states and on the enforcement of their
obligations.
Comparing the mechanisms we can conclude that most of them are based on
the not binding reporting system. Only small amount of the states fulfil obligations in
time. International bodies are not able to process all initiatives in time. There are some
unsolved relations between international bodies. Some international bodies were
established by international legal documents but not created in real. There are few
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mechanisms that accept individual complaints and just few mechanisms have measures
to enforce their decisions. Some of them can impose corrective measures or satisfaction
for victims. Some decisions are binding and some of them can even punish perpetrators.
In spite of all negatives there are substantial positives of many mechanisms.
The thesis recommends them for further research and for considerations of future
changes.
Reflection of activities of the international bodies in real life is significant.
There is real decrease of appearance of child labour worldwide. The benefit of the thesis
lies in finding advantages and disadvantages of the functioning of the supervisory
mechanisms with respect to child labour. It allows readers to take into account further
possibilities of development in the field of protection of the child.
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10. PŘÍLOHY
Vybrané tabulky ukazující statistiky v oblasti dětské práce s ohledem na druh
práce, věk dětí, region, pohlaví, národní důchod, či sektor vykonávané práce.
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Zobrazení množiny dětí v zaměstnání a její podmnožiny dětské nucené práce a
její podmnožiny dětské nebezpečné práce.
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