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 PŘEDMLUVA 

 

Je nutné podtrhnout, že OSN je univerzální, mezivládní organizace, 

primárně určená k ochraně mezinárodního míru a bezpečnosti, což odráží 

Charta v řadě ustanovení. Od samého počátku některá z nich (zejména 

Kapitola VII) vyvolávala řadu kontraverzí. Pokusy o reformu provází OSN a 

její statut od jejich zrodu. V práci této otázce věnuji příslušnou kapitolu. 

Skutečnost, že většina návrhů nepřekročila negociační fázi, svědčí ve 

prospěch jiných postupů, které činí z OSN, její Charty a příslušných orgánů 

živý mechanismus. V práci jsem se pokusil tyto procesy, spojené s činností 

Rady bezpečnosti, identifikovat a blíže objasnit. Z tohoto důvodu jsem se 

prioritně soustředil na proces praktického uplatňování sankcí Rady 

bezpečnosti, a to jak v období studené války, tak i v postbipolární éře. Ta 

přinesla řadu mocensko – politických a bezpečnostních změn, což vyjadřuje i 

reforma sankčního mechanismu.  

V práci jsou uvedeny jak sankce rady bezpečnosti bez použití síly 

realizované od počátku 90tých let, tak i návrhy de lege ferenda na jejich 

novou koncepci, zpracované několika členskými státy. Tento vývoj od tzv. 

plošných sankcí k cíleným opatřením postihujícím především osoby a 

instituce v postavení orgánu státu představuje novou kvalitu sankční složky, 

k jejímuž uplatnění má Rada bezpečnosti mandát daný Chartou OSN. Zároveň 

dokládá, že nejefektivnější reformní kroky jsou spojeny s přijetím konkrétních 

opatření majících často povahu precedentu. 

Také jsem v práci ve stručnosti uvedl i novou koncepci a praktická 

opatření k budování a udržování míru (peacebuilding operations), která se 

rovněž v současné době uplatňují a lze jim též přičíst systémovou povahu. 

Vzhledem k dosud realizovaným mírovým operacím jsou též potvrzením nově 

vytvořené a dnes již stabilizované praxe v oblasti úlohy OSN při budování a 

udržování mezinárodního míru. 

Záměru práce slouží i její koncipování do tří hlavních kapitol a závěru 

s tím, že těžiště práce, i rozsahem, představuje druhá kapitola. 
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 V práci jsem využil jak primární prameny, tak zejména vědecké studie     

k danému tématu i odborné publikace a stati. 

 

 

1. REFORMY Z  HLEDISKA POLITICKÉHO A  

PRÁVNÍHO 

 

OSN byla založena 24. října 1945 v San Franciscu na základě přijetí 

Charty OSN padesáti státy, včetně tehdejší ČSR. Nahradila Společnost 

národů, která jako garant kolektivní bezpečnosti a mírového řešení konfliktů 

neobstála. OSN je jako mezinárodní organizace považována za subjekt 

mezinárodního práva. Členskou základnu mezinárodních organizací tohoto 

typu tvoří státy, na rozdíl od nevládních mezinárodních organizací (tzv. 

NGOs), jejichž základnu vytvářejí fyzické a právnické osoby a které se řídí 

vnitrostátním právem toho státu, v němž mají sídlo.  

Svou způsobilost být subjektem mezinárodního práva mezinárodní 

organizace nezískávají ex lege, ale uzavřením partikulární mezinárodní 

smlouvy, kterou je daná mezinárodní organizace založena. Tím je také 

vytvořen její status, kterým jsou vymezeny její subjektivní práva a povinnosti 

a také okruh její působnosti. Díky statutu je také vybavena právem 

normotvorným. Z toho, že mezinárodní organizace je subjektem 

mezinárodního práva až okamžikem uzavření partikulární mezinárodní 

smlouvy, vyplývá, že je zcela závislá na tom, jak bude vypadat její status, 

resp. jaká práva a povinnosti ji členské státy přisoudí, což se týká i OSN a její 

reformy. V případě jakéhokoliv pokusu o reformu je tedy zapotřebí souhlasu 

členských států, což je hlavní překážkou reformy. 

Reforma OSN ve svém celku je velmi nesnadným úkolem, a to zejména 

z politických důvodů. Jelikož se jedná o celosvětovou organizaci, vždy zde 

budou hrát svou roli určité partikulární zájmy, takže konsensus o některých 

otázkách se nalezne asi jen stěží. Nejvíce lze toto pozorovat na pokusech o 
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reformu hlasování a počtu členů Rady bezpečnosti, kdy stálí členové 

prakticky nemají zájem na nějakém rozumném kompromisu, ačkoliv poměr 

sil se ve světě od konce druhé světové války diametrálně změnil. Jelikož toto 

téma je spíše politického charakteru, ve své práci jsem se zaměřil na budování 

a udržování míru a především na tématiku reformy sankčních režimů, které 

ukládá Rada bezpečnosti. Tato oblast se v  posledním desetiletí neobvykle 

rozvíjí od všeobecných sankcí až k cílovým sankcím, které jsou mířeny vůči 

elitám a nepostihují nijak výrazně civilní obyvatelstvo sankcionovaných zemí. 

 

 

1.1   Reformní iniciativy podle článků 108 a 109 Charty 

 
Již při vzniku Charty OSN bylo pamatováno na to, že v budoucnu bude 

potřeba její změny, což se projevilo zařazením Kapitoly XVIII, která obsahuje 

dva články, 108 a 109. Tyto se týkají procedurálního postupu v případě 

změny Charty (článek 108) a procedury svolání obecné konference z důvodů 

revize Charty OSN (článek 109). Faktem je, že 60 let po založení OSN je 

postavení velmocí diametrálně odlišné od jejich postavení v polovině 

čtyřicátých let a navíc ze zemí poražených ve druhé světové válce se staly 

také velmoci bez relevantního podílu na rozhodování. V průběhu let se 

samozřejmě měnila potřeba změny Charty OSN. V počátečním období 

fungování OSN přicházely reformní iniciativy zejména z Jižní Ameriky a 

asijských států. Tyto iniciativy útočily hlavně na privilegovanou pozici 

stálých členů Rady bezpečnosti, zejména na jejich právo veta. Některé 

iniciativy byl zaměřeny na rozšíření ECOSOC. Tyto rané iniciativy ale 

neuspěly, a tak se na reformní dění pozapomnělo. To se změnilo až 

v přípravných fázích na výročním  10. zasedání Valného shromáždění OSN.1 

Valné shromáždění poté vydalo v listopadu 1955 svou rezoluci,2 ve které 

rozhodlo, že by se měla konat revizní konference, a založilo Přípravný výbor 

k vytvoření nezbytných opatření. Vytvořený Výbor v následujících dvanácti 
                                                 
1 Článek 109 odst. 3 ukládá 10.zasedání VS OSN dát na pořad jednání návrh na svolání revizní konference 
2 GA Res. 992 (X), Nov. 21, 1955 
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letech pouze informoval, že čas pro konání této konference nenastal. Výbor 

byl zrušen 22. zasedáním Valného shromáždění OSN v roce 1967. 

V roce 1969 navrhla Kolumbie zahrnout do agendy zasedání  

24. Valného shromáždění položku formulovanou jako „ Potřeba zvážit návrhy 

týkající se revize Charty OSN“. Následné opakované výzvy členským 

státům,3 aby zaslaly své názory na tento návrh a jeho zvážení, vyústily 

v založení ad hoc Výboru pro Chartu OSN skládajícího se ze 42 členských 

států OSN. Mandát Výboru konkrétně zajišťoval podrobnou diskusi  

o pozorováních učiněných vládami stejně jako o jakýchkoli dalších 

konkrétních návrzích, které by mohly členské státy učinit. Dále měly být 

vzaty do úvahy také ostatní návrhy týkající se efektivnějšího fungování OSN, 

které by nevyžadovaly novelizování nebo doplnění Charty. Následně byl 

projednán návrh Rumunska na založení „Zvláštního výboru na posílení role 

OSN s ohledem na udržení a konsolidaci mezinárodního míru a bezpečnosti, 

rozvoj spolupráce mezi všemi národy a zvýšení významu mezinárodního 

práva ve vztazích mezi státy“ a ad hoc. Výbor byl transformován do 

„Zvláštního výboru Charty OSN a na posílení role OSN“,4 jehož počet členů 

byl rozšířen na 47. 

Rezoluce Valného shromáždění č. 50/52 z roku 1995 rozšiřuje členství 

ve Výboru tak, aby zahrnoval všechny členské státy OSN. V této rezoluci 

bylo také stanoveno, že Výbor bude „pokračovat ve své činnosti na základě 

konsensu“.5 Nicméně založením Pracovní skupiny pro otázky spravedlivé 

reprezentace v souvislosti s  rozšířením členství v Radě bezpečnosti  byla 

důležitá část projektu reformy Charty přesunuta na jiný orgán.6 Rozšíření 

členství Zvláštního výboru pro mírové operace v roce 19967 mělo také 

důležitý dopad na práci Výboru pro Chartu. Příliš široce koncipovaný mandát8 

                                                 
3 GA Res. 2552 (XXIV), Dec. 12, 1969; GA Res. 2697 (XXV), Dec. 11, 1970; GA Res. 2969 (XXVII), Dec. 14 
4 GA Res. 3499 (XXIX), Dec. 15, 1975 
5 GA Res. 50/52, Dec. 15, 1995 
6 GA Res. 48/26, Dec. 3, 1993 
7 GA Res. 51/136, Dec. 13, 1996 
8 Mandát Výboru je obsažen v rezoluci VS – GA Res. 54/106, Dec. 9, 1999, která mimo jiné obsahuje: 
uvažování nad všemi návrhy vztahujícími se k otázce udržování míru a bezpečnosti, mírové řešení sporů, otázka 
implementace ustanovení Charty souvisejících s asistencí třetích států postihnutých sankcemi podle Kapitoly VII 
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a nepříliš jasné rozdíly a hranice mezi několika rozdíly a pracovními 

skupinami vedly od poloviny 90. let ke zpomalení a těžkopádnosti diskusí ve 

Výboru. Práce Výboru se roztříštila do široké škály různých otázek a návrhů 

bez jasných priorit, což také vedlo na jedné straně k pravidelnému odmítání 

radikálnějších návrhů, jako byly každoroční diskuze o právu veta iniciované 

Libyí ve formě návrhu rezoluce.9 Podobně dopadly i další návrhy této země 

na posílení role Valného shromáždění při udržování mezinárodního míru a 

bezpečnosti. Podobný osud potkal i kubánský návrh na projednání rozdělení 

odpovědnosti mezi Radu bezpečnosti a Valné shromáždění, který nenašel 

téměř žádnou podporu. Také pracovní studie zaslaná Ruskem a Běloruskem, 

která předložila návrh rezoluce požadující, aby MSD podával poradní názor 

nebo doporučení k uplatnění „ práva na užití ozbrojené síly bez rozhodnutí 

Rady bezpečnosti v souladu s Kapitolou VII“, nenašla potřebný souhlas, a tak 

zůstala pouze ve stadiu jednání Výboru pro Chartu. Výbor ovšem měl čím dál 

častěji problém ukončit diskusi o jakémkoliv tématu, a tak po mnoho let 

pokračoval v diskusi  na téma „základní podmínky a kritéria pro zavedení 

sankcí a jiných donucovacích opatření a jejich implementaci“ a „návrh 

Deklarace základních principů a kritérií pro práci mírových misí OSN a 

mechanismu prevence a urovnání krizí a konfliktů“. Bohužel částečně 

opakuje práci vytvořenou jinými orgány OSN, bez vyhlídek  dosažení 

nějakého konsensu. Všechno se zdá zbytečnější od té doby, co Výbor pro 

Chartu vytvořil množství důležitých návrhů, zejména na poli mírového řešení 

sporů. S přijetím Manilské deklarace týkající se mírového řešení sporů v roce 

1982,10 přijatou 37. Valným shromážděním, přišel důležitý milník. Deklarace 

Valného shromáždění o prevenci a zabraňování sporům a situacím, které 

mohou ohrozit mezinárodní mír a bezpečnost a o roli Spojených národů na 

tomto poli z roku 1988, byla dalším důležitým krokem zaměřeným na posílení 

preventivních schopností a potenciálu Rady bezpečnosti a Valného 

shromáždění.11  Podstatně důležitější se jeví Deklarace Valného shromáždění 

                                                 
9 např. UN Doc. A/C.6/38/L.15 Rev.1 
10 GA Res. 37/10, Nov. 15, 1982 
11 GA Res. 43/51, Dec. 5, 1989 
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o vyšetřování OSN na poli udržování mezinárodního míru a bezpečnosti,12 

která měla pomoci rozptýlit napětí v počáteční fázi. V roce 1991 Sekretariát 

dokončil Příručku týkající se mírového řešení sporů mezi státy.13 Jiným 

důležitým dokumentem vypracovaným ve Výboru pro Chartu byla 

„Deklarace o zlepšení spolupráce mezi Spojenými národy a regionálními 

organizacemi z hlediska udržování mezinárodního míru a bezpečnosti“.14 Na 

zasedání Výboru pro Chartu na jaře 2000 byl projednán návrh Velké Británie 

a Sierry Leone „ Součásti rezoluce týkající se prevence sporů a jejich 

urovnávání“.15 Zaměřil se na zlepšení existujících mechanismů pro mírové 

řešení sporů. 

V oblasti strukturálních reforem přišel Výbor také s důležitými 

příspěvky. Po zprávě Skupiny expertů na vysoké úrovni (Group of 18) 

v prosinci roku 1996 přijalo 51. zasedání Valného shromáždění konsensem 

rezoluci,16 která iniciovala strukturální reformy zaměřené na zlepšení 

efektivity OSN. Zaměřila se na přijímání rozpočtu, posílení vlivu velkých 

přispěvatelů při navrhování rozpočtu a na omezení aktivit podle finančních 

možností. 

 

 

1.2  Reforma Rady bezpečnosti  

 

Otázka reformy a rozšíření Rady bezpečnosti je velmi citlivá a také 

nejvíce sledovaná součást reformního dění. I když se o potřebě změny složení 

Rady bezpečnosti diskutovalo téměř od jejího vzniku, jediná změna, která 

nastala v polovině 60. let, bylo prosazení rozšíření počtu jejích nestálých 

členů ze 6 na 10. 

Po skončení studené války se zdálo, že se diskuse na toto téma konečně 

rozběhne, jelikož všechny státy se víceméně shodly na tom, že složení 
                                                 
12 GA Res. 46/59, Dec. 4, 1989 
13 Handbook on the Peaceful Settlement of Disputes between States (1992) 
14GA Res. 49/57, Dec. 9, 1994 
15 UN Doc. A/54/33, May 12, 1999 
16 GA Res. 41/213, Dec. 19, 1986 
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stanovené podle statutu quo po ukončení druhé světové války je neudržitelné, 

což je ale asi tak jediná věc, na které se státy dokáží dohodnout. V roce 1993 

vydalo Valné shromáždění rezoluci,17 kterou zřídilo tzv. Otevřenou pracovní 

skupinu k otázce rovnoměrného zastoupení a zvýšení počtu členů v Radě 

bezpečnosti a k dalším souvisejícím záležitostem (Open-ended Working 

Group). Valné shromáždění ji pověřilo vypracováním zprávy ještě před 

skončením jeho 48. zasedání. Jednání se týkají dvou hlavních bloků otázek: 

tzv. Cluster I (zvýšení počtu členů, uplatňování práva veta a další související 

otázky) a Cluster II (reforma pracovních metod a procesních pravidel). 

Reforma v rámci Cluster I by měla vést ke zvýšení reprezentativnosti a 

demokratičnosti Rady bezpečnosti tak, aby byla zachována její efektivita a 

akceschopnost. Co se týče reformy v rámci bloku Cluster II,  ta by měla vést 

k posílení transparentnosti pracovních metod. V Clusteru I nedochází 

z důvodů odlišných představ států k pokroku, v Clusteru II se dosáhlo 

určitých dílčích úspěchů. 

Důležitým prvkem v diskuzi o reformě Rady bezpečnosti byl návrh 

předsedy 51. Valného shromáždění, malajsijského diplomata Razaliho, 

z počátku roku 1997, který chtěl rozšířit RB OSN na dvacet čtyři členů, a to 

jak členů stálých, tak nestálých. Dvě nová stálá členství navrhoval pro 

Japonsko a Německo, tři další měla být z Afriky, Asie a Latinské Ameriky  

(z každé oblasti jedna země). Razaliho plán podporovala i Česká republika, 

avšak proti byla Itálie, která chtěla RB rozšířit o 8 až 10 míst, na kterých by se 

střídalo 24 až 30 zemí. Tento návrh velmi přispěl k neutralizaci Razaliho 

návrhu.  

Zpráva Vysoce postavené skupiny pro hrozby, výzvy a změny18 

ustanovené generálním tajemníkem OSN Kofi Annanem, přichází se dvěma 

možnými variantami reformy Rady bezpečnosti. Obě tyto varianty by měly 

splňovat kritéria, která Vysoce postavená skupina považuje za zásadní. 

Nejpodstatnější je takové zapojení zemí do rozhodovacího procesu, které by 

                                                 
17 GA Res. 48/26, Dec. 3, 1993 
18 http://www.un.org/secureworld/ - A more secure world: our shared responsibility 
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lépe zastupovalo širší členství, ale pouze za toho předpokladu, že neoslabí 

efektivitu Rady bezpečnosti. Model A navrhuje šest nových stálých křesel bez 

práva veta plus tři nová nestálá křesla na dvouletá období, takže by počet 

křesel stálých i nestálých v Radě bezpečnosti činil dvacet čtyři. Model B 

nenavrhuje žádná nová křesla, avšak vytváří novou kategorii míst v Radě 

bezpečnosti, tj. devět obnovitelných křesel na čtyřletá období plus jedno 

dvouleté nestálé a neobnovitelné křeslo. Celkový počet států v Radě 

bezpečnosti by znovu dosáhl počtu dvacet čtyři, rozdělených po šesti mezi 

oblasti Afrika, Asie a oblast Pacifiku, Evropa a americký kontinent. Ani jeden 

z návrhů nepočítá s rozšířením práva veta, ani s jakoukoliv modifikací Charty 

OSN, co se týče existujících pravomocí Rady bezpečnosti. 

V březnu roku 1995 byla vydána zpráva generálního tajemníka „ Ve 

větší svobodě“ 19, která přebírá oba tyto modely s konstatováním potřeby 

institucionální vyváženosti uvnitř OSN. Podle této zprávy Ekonomická a 

Sociální rada bývá příliš často odsouvána na okraj globálního vládnutí a 

Poručenecká rada existuje pouze formálně. Rada bezpečnosti tedy v těchto 

oblastech vykonává svou působnost, i když k tomu nemá dostatečné 

zastoupení. Proto navrhuje vytvoření tří Rad, které budou pokrývat 

mezinárodní mír a bezpečnost, ekonomické a sociální otázky a lidská práva. 

Přes všechny tyto pokusy je ale reforma Rady bezpečnosti v nedohlednu, a to, 

jak jsem již předeslal, z důvodu politického. 

 

1.2.1 Veto 

 

V rámci Clusteru 1 je patrně nejdůležitější otázka práva veta, zda jej 

rozšířit, nebo zrušit úplně. Velmoci, které jsou stálými členy Rady bezpečnosti 

mající právo veta, jsou vyjmenovány přímo Chartou 20. Tyto mocnosti byly 

v podstatě zvýhodněny, což odpovídalo mocenské situaci v roce 1945, ale 

v dnešní době se jeví jako naprosto nevyhovující. Důležitá rozhodnutí 

                                                 
19 http://www.un.org/largerfreedom/ - In larger freedom 
20 Viz. Čl. 23 odst.1 Charty OSN 
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nemohou být přijata bez jejich souhlasu. Pokud by ale došlo k rozšíření 

stálých členů, např. o Japonsko (ekonomický obr a druhý největší přispěvatel 

do rozpočtu OSN po USA) či Německo (ekonomický obr), tak jedině se 

souhlasem stálých členů, jak stanoví čl.108 Charty. 

Mohlo by se zdát, že právo veta je oslabeno čl. 27 odst. 3 Charty, ale 

není tomu tak. Tento článek říká, že sporné strany se při hlasování o mírovém 

urovnání sporů zdrží hlasování, což se ale obchází pomocí dvojitého veta. 21 

Velmoc, která by se jako strana sporu musela zdržet hlasování, předloží 

předběžnou otázku, jestli existuje spor, nebo se jedná pouze o situaci, která by 

mohla spor vyvolat. I když je zjevné, že se jedná o spor, tato velmoc zabrání 

při rozhodování o této předběžné otázce prohlášením o tom, že se jedná o 

spor, čímž neztratí možnost uplatnění práva veta v této věci. 

 

 

2. SANKCE OSN 

 

Významným prostředkem kolektivní bezpečnosti jsou sankce OSN, které 

byly za studené války využity jen sporadicky a plně se rozvinuly až po 

skončení tohoto období, tedy koncem dvacátého století. Proto se také poslední 

desetiletí této dekády někdy nazývá desetiletím sankcí (sanctions decade). 

Tendence tohoto vývoje pokračuje i na počátku našeho století a přes výhrady, 

které vůči OSN v současné době, nutno říci oprávněně, zaznívají, bude 

sehrávat významnou úlohu i v budoucnosti. 

Během 15 let, která od konce studené války uběhla, byl tento prostředek  

kolektivní bezpečnosti od základů změněn. Přelomovou událostí bylo uvalení 

sankcí OSN na Irák z důvodu okupace Kuvajtu v roce 1990. Zjistilo se, že 

všeobecné sankce, které byly proti Iráku použity, nebyly dostatečně účinné a 

zejména měly velmi negativní vliv na obyvatelstvo, což v konečném důsledku 

vedlo k posílení baasistického režimu Saddáma Husajna, ale také k hledání 

                                                 
21 Mezinárodní právo veřejné – Ignaz Seidl-Hohenveldern, 3. vydání, str.342 
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nových sankčních režimů, které by měly menší dopad na civilní obyvatelstvo, 

ale zároveň by dokázaly účinně bojovat zejména proti rozšiřování zbraní 

hromadného ničení. V tomto směru lze vývoj, implementaci a použití těchto 

tzv. chytrých (smart) nebo také cílených (targeted) sankcí považovat za 

součást reformního procesu OSN obecně a zejména Rady bezpečnosti. 

 

 

2.1 Pojem a druhy sankcí OSN 

 

Sankce OSN, realizované bez použití síly, jsou kolektivní donucovací 

opatření, která nemají ozbrojený charakter a o jejichž ukládání rozhoduje 

Rada bezpečnosti OSN. Termín se nevyskytuje v Chartě OSN ani v jiné 

zásadní mezinárodní smlouvě, přesto se  běžně používá a postupně se dostává 

z pozice politické do pozice právní. Sankce OSN můžeme dělit na základě 

několika kritérií.  

 

1. Dělení podle subjektu, na který se zaměřují: 

a) namířené proti státům 

b) proti jiným subjektům, zejména povstaleckým hnutím (např. hnutí 

UNITA v Angole) 

c) proti konkrétním jedincům (vůdcové teroristických skupin) 

 

2. Dělení podle rozsahu: 

a) komplexní sankce (subjekt zasahují ve více sférách) 

b) omezené sankce (zasahují jedinou oblast) 

 

3. Dělení podle dopadů: 

a) necílené (zasahují elity i civilní obyvatelstvo) 

b) cílené (zasahují pouze vybrané osoby nebo skupiny v daném státě) 

 

4. Dělení podle použitých prostředků: 
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a) obchodní sankce (embargo, bojkot) 

b) finanční sankce (zmrazení účtů) 

c) diplomatické sankce 

d) dopravní (omezení leteckého a lodního spojení) 

e) komunikační (omezení telekomunikačního spojení) 
f) vojenské (zbrojní embargo) 
g) sportovní a kulturní (zákaz účasti sportovců nebo umělců na 

mezinárodních akcích)., 

Zásadní předěl v nahlížení na účinnost sankčních režimů přišel po 

uvalení sankcí OSN proti Iráku. Podle tohoto dělení se jednalo o 

necílené komplexní sankce, které negativně zasáhly civilní 

obyvatelstvo a v konečném důsledku byly kontraproduktivní. 

Rozbor tohoto problému je součástí následující kapitoly. 
 

 

2.2 Mechanismus ukládání sankcí OSN 

 

Současný mechanismus ukládání sankcí vznikl po druhé světové válce a 

spočívá na Chartě OSN, především její kapitole VII, která pojednává o 

„akcích při ohrožení míru a činech útočných“. Sankce OSN tvoří součást 

systému kolektivní bezpečnosti, proto také na rozdíl od donucovacích 

opatření využívaných v rovině individuální nebo regionální nevyžadují 

předchozí protiprávní jednání cílového subjektu, ale pouze stav „ohrožení 

míru, porušení míru nebo útočného činu“ ve smyslu článku 39 Charty. 

 O této situaci rozhoduje Rada bezpečnosti podle svého volného uvážení a 

ta také následně určuje, která opatření k nápravě budou učiněna. Použije 

buďto donucovací opatření bez použití síly (článek 41 Charty)  nebo  

donucovací opatření s použitím síly (článek 42 Charty). Kromě těchto 

prostředků má ještě k dispozici tzv. prozatímní opatření (článek 40 Charty), 

která slouží k odvrácení bezprostředně hrozícího zhoršení situace. Sankce 

OSN patří do skupiny donucovacích opatření nezahrnujících použití síly, při 
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jejich vyhlašování se proto bude aplikovat článek 41 Charty. Rezoluce Rady 

bezpečnosti vydané podle článku 41 Charty mají formu doporučení, která 

nejsou pro státy právně závazná, nebo se jedná o rozhodnutí, jimiž se státy 

naopak v souladu s článkem 25 Charty řídit musí. 

 Na prvním místě rezoluce je uveden vlastní důvod uvalení sankce, 

situace nebo jednání, které podle názoru Rady bezpečnosti představují 

ohrožení míru, porušení míru nebo agresi. Následuje stanovení cílového 

subjektu, obsahu a rozsahu sankce a určení podmínek, za nichž může být 

sankce zrušena. Obvykle se zřizuje zvláštní výbor pro kontrolu provádění a 

účinnosti sankcí (tzv.sankční výbor), který je povinen Radu bezpečnosti 

pravidelně informovat o jakýchkoli skutečnostech důležitých z hlediska 

dalšího trvání sankčního režimu. V poslední době se z důvodů různých 

jazykových verzí rezolucí (a ne vždy stejné interpretace rezolucí) objevují 

návrhy, aby byla vypracována modelová rezoluce, z níž by Rada bezpečnosti 

ve své praxi vycházela. Zatím ale dokument tohoto typu nevznikl. 

 Sankční režimy uvalené na určité subjekty se často v průběhu doby 

v závislosti na vývoji okolností mění. Cestou přijetí nových rezolucí dochází 

k jejich rozšíření, zúžení či jiné transformaci, sankce mohou být také 

suspendovány nebo úplně zrušeny. Negativní důsledky pro důvěryhodnost 

univerzálního sankčního systému jako celku mají případy, kdy cílový subjekt 

vyhoví původně stanoveným podmínkám, Rada bezpečnosti však sankce 

neodvolá, popř.dokonce stanoví podmínky nové. 

 

2.3   Historický vývoj ukládání sankcí OSN a nové trendy 

 

Během studené války uložila Rada bezpečnosti závazné sankce pouze 

dvakrát: na Jižní Rhodesii a Jihoafrickou republiku, avšak po skončení tohoto 

období využila OSN možnosti sankcí  v 17 dalších případech: Irák I (Irák vs. 

Kuvajt), Jugoslávie I, Somálsko, Libye, Libérie I, Haiti, UNITA (Angola), 

Rwanda, Súdán, Sierra Leone, Jugoslávie II, Afghánistán, Etiopie a Eritrea, 

Libérie II, Demokratická republika Kongo, Irák II a Libérie III. 
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Většina sankcí byla uložena v důsledku  pokračujícího konfliktu nebo 

v důsledku hrozby takového konfliktu. Případy Rhodesie a Jižní Afriky byly 

spíše vnímány jako problém dekolonizace, po které se pokusily ve 

jmenovaných zemích vládnout bělošské menšiny na úkor většin a tyto vlády 

měly výrazně rasistický charakter. 

Každý sankční režim měl svá specifika a v průběhu doby se postupně měnil, 

avšak objevily se znaky, které současné sankce odlišují od sankcí ukládaných 

v minulosti. Je to především důraz na cílenost, předběžnou analýzu 

předpokládaných dopadů sankcí, zapojování humanitárních výjimek a větší 

zájem o kontrolu sankcí. Během studené války takovéto situace byly 

normálně popsány jako mezistátní nebo koloniální konflikty. 

Zajímavostí je, že se většina sankčních režimů týkala občanských válek či 

vnitřních konfliktů. Bylo to více než 70% veškerých  sankčních režimů. Ty, 

které se nedají  zařazovat do této kategorie, byly klasické mezistátní konflikty 

(Irák vs. Kuvajt, Eritrea vs. Etiopie) a nové druhy hrozeb ve třech případech, 

související s  problémem terorismu (Libye, Súdán a Afghánistán). Z toho 

vyplývá, že použití sankcí OSN po konci studené války nastoupilo cestu 

globální bezpečnostní strategie, což je především důsledek 11. září a obav 

z terorismu ve světě. Podle mého názoru ale stejně není možné žádným 

sankčním režimem zabránit teroristickým skupinám získání např. „špinavé“ 

atomové bomby. Je to pouze otázka času. Mnohem účinnější bude monitoring 

dodržování sankcí OSN uložených státům podporujících terorismus, než proti 

malým teroristickým skupinám, i když problémy se objevily i při monitoringu 

dodržování sankcí OSN tohoto typu (Irák).  

Některá sankční opatření měla za cíl redukci celkové ekonomické aktivity 

cílového státu, což byl případ Rhodesie, stejně jako Iráku I a Jugoslávie I.  

Během 90. let se objevily další  typy cílených opatření. Nejvýznamnější jsou 

finanční sankce zaměřené na elity států a různá hnutí, kterými jsou tito 

vystaveni sankcím.  

Na sankční režimy se dá také nazírat z hlediska toho, zda dopadaly pouze na 

určité strany konfliktu nebo se snažily být neutrální. Velice často byla 
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opatření zaměřena na vlády, aby byly přinuceny ke změnám. V některých 

případech ale opatření byla zaměřena na opozici (UNITA (Angola), Rwanda, 

Sierra Leone, Kongo). Zbraňové embargo v “Rohu Afriky”, tedy v Somálsku, 

zahrnovalo celé území a nedělalo rozdíly mezi účastníky. Stejný metr byl 

použit pro zbraňové embargo na Etiopii a Eritreu (mezistátní konflikt). 

Mezinárodní společenství vidělo nebezpečí v obou stranách konfliktu, proto 

se neuplatňovaly rozdíly. Za nezbytné v této souvislosti považuji uvést 

stručnou charakteristiku sankcí OSN, které byly uplatněny v letech 1966 až 

2003.  

 

2.3.1 Sankce OSN v letech 1966-2003 a mezinárodní implementační 
opatření 

 
Jižní Rhodesie 

 
Jednostranná deklarace nezávislosti Smithova režimu v Jižní Rhodesii 

v roce 1965 vyústila v první aplikaci sankcí OSN. Sankce byly zavedeny 

bezprostředně po deklaraci nezávislosti na Velké Británii. Poté byla 

doporučena opatření Radou bezpečnosti, v roce 1966 byla nařízena a zůstala 

v platnosti do konce roku 1979. Sankce OSN na Jižní Rhodesii byly zaměřené 

proti ilegálnímu rasistickému menšinového režimu v tomto státě.22 Rada 

bezpečnosti uložila sankce na vývoz zboží, jako je tabák, měď,  ropa, a zákaz 

dovozu zbraní. Sankční výbor OSN zjistil, že sankce jsou velmi často 

porušovány, ale systémy nelegálního obchodu byly často příliš rozsáhlé, aby 

se daly Výborem, který měl omezené zdroje, sledovat. Vlády podávaly zprávy 

zdlouhavě a neochotně. Je docela možné, že porušení, která se zachytila, byla 

pouze špičkou ledovce.  

V počáteční fázi sankčního režimu se pokusil Sankční výbor Commonwealthu 

kontrolovat obchod a monitorovat sankce (Výbor byl v roce 1976 

přejmenován na Výbor Commonwealthu pro jižní Afriku). Ve skutečnosti měl 

výbor velmi malý dopad na celkovou implementaci sankcí a na kontrolu 

                                                 
22 Viz. Rezoluce Rady bezpečnosti S/RES/232 (1966) 
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porušování sankcí. Po dohodě o budoucnosti Rhodesie v Lancaster House 

byly v roce 1979 sankce odstraněny a výbory rozpuštěny.  

 
Jihoafrická republika 

 
Sankce proti Jihoafrické republice byly uloženy jako odpověď na represe 

vlády Jihoafrické republiky a na průběh systému apartheidu. Rezoluce 418 

z listopadu 1977 uložila zbraňové embargo. Sankční výbor byl založen o 

měsíc později. 

Protože rezoluce neobsahovaly žádné instrukce pro monitorování 

implementace, Výbor inicioval založení kontaktů s  mnoha nevládními 

organizacemi, což se ukázalo jako přínos k efektivnějšímu monitoringu 

sankcí. Výbor také kontaktoval experty, novináře, vůdce odborových 

organizací, akademiky a poslance. Tato opatření jsou  vnímána jako úspěšný 

příklad monitoringu a vynucení sankcí pomocí NGOs a občanské společnosti. 

V případě Jihoafrické republiky zbraňové embargo nebylo respektováno 

všemi členskými státy a selhalo omezení vládnímu přístupu ke zbraním.23 

Sankce byly ukončeny v okamžiku, kdy byla ustanovena první nerasistická 

vláda v květnu 1994.24 

 

Irák 
 

Rada bezpečnosti ve své Rezoluci 661 (1991), která následovala po 

invazi a ilegální okupaci Kuvajtu 2.8.1990, uložila ekonomické sankce na 

Irák. Obsahovaly úplné obchodní embargo na všechny dovozy a vývozy, 

pouze s výjimkou lékařských potřeb, potravin a jiných položek humanitární 

povahy. Stejnou rezolucí byl založen Výbor Rady bezpečnosti k monitorování 

dodržování sankcí. Navíc Rezoluce 670 (1990) zavedla zákaz letů směřujících 

do země nebo vzletů ze země, kromě humanitárních výjimek.  

Nové nařízení bylo obsaženo v Rezoluci 665 (1990), které vyzývalo státy 

s námořními silami v oblasti k zastavení námořní přepravy k  zabránění 

                                                 
23 M. Brzozka: Smart Sanctions: The Next Step: The debate on Arms Emargoes and Travel Sanctions        
24 Viz.  Rezoluce Rady bezpečnosti S/RES/919 (1994) 
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pašování. Nakonec vznikly mezinárodní síly (Multinational Interception 

Force - MIF), které operovaly v oblasti až do roku 2003. Vše začalo 

dvoustranným úsilím Spojených států a Velké Británie v roce 1990. Později 

bylo toto úsilí podpořeno Západoevropskou unií a získalo podporu od 

Argentiny, Austrálie, Bahrajnu, Belgie, Kanady, Francie, Řecka, Itálie, 

Nového Zélandu, Nizozemí, Španělska a UAE. Členské státy Výboru pro 

spolupráci v Zálivu (GCC) poskytly logistickou a personální podporu MIF a 

akceptovaly, že lodě, nutné pro zachytávání porušování sankcí Irákem, 

vstoupí do jejich vod. MIF neměl mandát podle Kapitoly VII Charty OSN, ale 

byl doporučen Radou bezpečnosti.25 

V roce 1990 byla založena Speciální komise pro monitorování (UNSCOM), 

která měla zabezpečit okamžité inspekce iráckých biologických a chemických 

zařízení a inspekce systémů řízených střel. UNSCOM získala mandát 

Rezolucí 687. O pět let později, v březnu 1996, byl sankční režim dále 

rozšířen, když byl založen systém monitorování exportu a importu. Irák a 

země vyvážející do Iráku musely oznámit UNSCOM a IAEA (Mezinárodní 

agentuře pro atomovou energii) dodávky do Iráku. V roce 1999 nahradila 

UNSCOM Komise Spojených národů pro monitorování, ověřování a inspekce 

(UNMOVIC) a převzala její funkce.26 

Po rozšíření mezinárodní kritiky humanitární situace v  Iráku kvůli 

komplexním sankcím  přijala Rada bezpečnosti v roce 1995 program Ropa za 

potraviny(OFFP), jehož první dodávky se dostaly do země v roce 1997. Irácká 

vláda byla oprávněna prodávat ropu a používat výnosy na humanitární účely. 

Tento program byl zaveden jako dočasné řešení ke zmírnění humanitární 

krize v zemi a rychle se stal jediným zdrojem potravin pro více jak 60% 

populace Iráku. V nedávné době se zjistilo, že se v tomto programu 

vyskytovala rozsáhlá korupce, dokonce i ze strany úředníků OSN, což této 

organizaci na prestiži příliš nepřidává.   

                                                 
25 D. Cotright, G.A. Lopez a A. Miller, Smart Snacitons: Restructuring UN Policy in Iraq 
26 Viz. Rezoluce Rady bezpečnosti S/RES/1051 (1996) S/RES/1284 (1999) 
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V květnu 2002 se Rada bezpečnosti rozhodla schválit seznam komodit 

vztahujících se na sankční režim proti Iráku. To znamená, že dovoz zbraní byl 

dále zakázán a technologie „dvojího použití” na seznamu GRL (Goods 

Review List) byly objektem přezkoumání, ale všechny další civilní dovozy 

byly povoleny k volnému vstupu do země.27 

Od odjezdu UNSCOMU z Iráku v roce 1998 nebyly monitorovány žádné 

nové zbraně až do doby průchodu Rezoluce 1441 v listopadu 2002. V tomto 

rozhodnutí Rady bezpečnosti byl posílen režim inspekcí a Iráku poskytnuta  

příležitost vyhovět odzbrojovacím závazkům. Poté byl inspekcím znovu 

povolen vstup do země. Inspekce ale ukončily svou činnost v březnu 2003, 

předtím než dokončily svou práci.  

Od května 2003, po pádu irácké vlády, se staly komplexní sankce zbytečnými. 

Sankční výbor, založený v roce 1991, byl na konci roku 2003 zrušen. 

Zbraňové embargo ale stále platí a navíc byly uvaleny cílené finanční sankce 

proti bývalým členům irácké vlády.28 V listopadu 2003 byl ustanoven nový 

Výbor Rady bezpečnosti za účelem aktualizace a identifikace jednotlivců a 

entit vystaveným finančním sankcím.29 

 
Jugoslávie 

 
Jako část úsilí Spojených národů, Evropské unie a Organizace pro 

bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) k nastolení míru a dialogu ve 

Federální republice Jugoslávii (FRY) uložila Rada bezpečnosti všeobecné a 

kompletní zbraňové embargo proti této zemi v září 1991. Následkem rezoluce 

bylo založení sankčního výboru.30 V květnu 1992, jako odpověď na zapletení 

FRY do války v Bosně a Hercegovině, Rada bezpečnosti uložila úplné 

obchodní sankce, zmrazila finanční účty vlády FRY, uložila zákazy námořní a 

vzdušné dopravy a zákaz podílení se na mezinárodních sportovních a 

                                                 
27 Viz. Rezoluce Rady bezpečnosti S/RES/1409 (2002) 
28 Viz. Rezoluce Rady bezpečnosti S/RES/1483 (2003) 
29 Viz. Rezoluce Rady bezpečnosti S/RES/1518 (2003) 
30 Viz. Rezoluce Rady bezpečnosti S/RES/713 (1991) a S/RES/724 (1991) 
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kulturních událostech. Také byl degradován bělehradský diplomatický 

status.31 

V reakci na četné zprávy o porušení sankcí Rada bezpečnosti v listopadu 

1992 rozhodla o zpřísnění režimu sankcí, například zákazem překládání 

petroleje, uhlí, oceli a jiných produktů. Navíc EU a OBSE nastartovaly 

programy (Sanctions Assistance Missions (SAMs)) k implementaci, 

monitorování a vynucení sankcí. 

V říjnu 1992 byly založeny v Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku, v listopadu 

1992 v Makedonii, na počátku roku 1993 v Chorvatsku, Ukrajině a Albánii, 

tyto programy jednotlivých zemí operovaly ve spolupráci se sankčními 

monitorovacími misemi EU. V každé z  těchto zemí se SAMs skládal 

z evropských, amerických a kanadských celních úředníků, vedených 

představitelem jednoho z účastnických států OBSE a podporován malým 

personálem. Každý SAM vyplňoval zprávy a posílal informace související 

s podezřelými porušeními do komunikačního centra SAM (SAMCOMM) 

v Bruselu, které je dále posunovalo k národním autoritám k dalšímu 

vyšetřování. SAMCOMM vyvinul systém počítačových satelitních 

komunikačních spojení velitelství v Bruselu se sankčním výborem OSN 

v New Yorku. Systém byl udržován Spojenými státy a jeho účelem bylo 

umožnit celním úředníkům v reálném čase zkontrolovat lodní dokumenty a 

zabránit použití padělaných nebo zfalšovaných dokumentů. Jiné evropské 

organizace přispěly k dalšímu vynucení sankcí proti  Jugoslávii. 

Západoevropská unie a NATO založily v roce 1993 námořní skupinu 

v Jaderském moři, kontrolující všechny lodě vstupující nebo opouštějící  

Jaderské moře a vyšetřující náklad a dokumenty těchto plavidel.32  

Hlavní regionální organizace přispěly  finančními zdroji a politickou vůlí 

vynutit sankce OSN, na které mnozí pohlížejí jako na unikátní příklad správně 

vynucovaných sankcí. Sankce byly také ukládány proti bosenským Srbům, 

neboť odmítli územní dohody navržené v mírovém plánu v srpnu 1994.33 

                                                 
31 Viz. Rezoluce Rady bezpečnosti S/RES/757 (1992) 
32 R. Garfield: Economic Sanctions, Health, and Welfare in the federál Republic of Yugoslavia 1990-2000 
33 Viz. Rezoluce Rady bezpečnosti S/RES/942 (1994) 
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Jako výsledek podepsání Daytonské mírové dohody a uznání voleb v Bosně a 

Hercegovině OBSE v roce 1996 rozhodla Rada bezpečnosti ukončit sankce 

proti Jugoslávii a bosenským Srbům. 

Nicméně, v odpovědi na zvyšující se represe a násilí v jiné části regionu, 

Kosovu, Rada bezpečnosti v březnu 1998 přijala Rezoluci 1160, ukládající 

zbraňové embargo na Jugoslávii. Všem zemím bylo zakázáno prodávat nebo 

dodávat zbraně do Jugoslávie. Rezolucí 1186 (1998) byl mandát preventivní 

pohotovostní síly OSN (UNPREDEP) rozšířen a zahrnoval i úkoly 

monitorování a podávání zpráv o toku nezákonných zbraní a jiných aktivit 

zakázaných Rezolucí 1160. 

Rozšíření mandátu UNPREDEP bylo zásluhou skutečnosti, že celkové 

zdroje slíbené členskými státy OSN nedovolovaly komplexní monitorovací 

režim, jak si představovala rezoluce. Mandát UNPREDEP nebyl po únoru 

1999 obnoven, to znamená, že zbraňové embargo nebylo monitorováno 

během rozhodující fáze krize v Kosovu. 

Pád Slobodana Miloševiče v říjnu 2000 měl za následek stažení všech sankcí 

OSN v zemi. 

 

Somálsko 
 

V lednu 1992 Rada bezpečnosti uložila komplexní zbraňové embargo na 

Somálsko v odpovědi na krvavé boje frakcí, vyúsťující ve velké ztráty na 

životech, rozsáhlé materiální škody a uprchlickou krizi. Následná rezoluce 

požadovala vznik Výboru Rady bezpečnosti k monitorování implementace 

zbrojního embarga.34 Protože nevznikl žádný mandát k monitorovacímu 

mechanismu, Rada bezpečnosti a sankční výbor apelovaly na  země sousedící 

se Somálskem a jiné státy v regionu, aby je informovaly o porušeních tohoto 

embarga. Problémem  opatření bylo to, že mnoho ze sousedů Somálska bylo 

také zapleteno do porušování  zbrojního embarga. Například v roce 2003 ve 

zprávě expertního panelu je citována Etiopie jako země, která hrála 

                                                 
34 Viz. Rezoluce Rady bezpečnosti S/RES/733 (1992) a S/RES/751 (1992) 
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v Somálsku zjevnou vojenskou roli. Eritrea a Džibuti jsou také označovány za 

hlavní dodavatele zbraní a munice.35 

Do této doby je v Somálsku jen malý pokrok směrem k ustanovení uznávané 

národní vlády. Somálsko je stále charakteristické anarchií a rozšířenou 

nezákonností a je stále rozděleno na části podřízené klanovým leaderům a 

válečníkům. V květnu 2002, více než deset let po uložení zbraňového 

embarga, se Rada bezpečnosti rozhodla jednat. Založila skupinu připravující 

akční plán ke zhodnocení požadavků pro konání panelu expertů. Jeho 

mandátem bylo, aby vyšetřil porušení embarga a také aby poskytl doporučení 

možných praktických kroků a opatření pro zvětšení účinnosti a posílení 

zbraňového embarga. Poté byl Panel expertů založen. Jeho zprávu Rada 

bezpečnosti obdržela v březnu 2003 a jedno z jeho klíčových zjištění bylo, že 

zbraňové embargo bylo porušováno podobným způsobem. Ve zprávě bylo 

uvedeno, že embargo nemá normativní hodnotu, protože nebylo vynuceno 

žádným způsobem a žádný ze somálských frakčních vůdců nebo jejich 

místních sponzorů se nestal za toto zodpovědným. Existuje názor členů 

Panelu, že sankční režim by měl být rozšířen a implementován se zvýšenou 

rozhodností.  

Rada bezpečnosti nevytvořila žádné rozhodnutí založené na zjištěních Panelu 

expertů. Nicméně, v dubnu 2003 byl Panel znovu obnoven na další období 

v délce šesti měsíců, aby pokračoval ve vyšetřování porušování sankcí. Snaha 

monitorování pokračovala ve formě monitorovací skupiny, která byla 

založena Radou bezpečnosti v prosinci 2003. 

 
Libye 

 
V roce 1992 uvalila Rada bezpečnosti na Libyi celkové vzdušné a 

zbrojní embargo jako odpověď na stálé odmítání vydat podezřelé 

z bombového útoku na let 103 společnosti Pan Am, který explodoval nad 

skotským městem Lockerbie. Rezoluce 748 také založila sankční výbor. Je 

                                                 
35 Viz. Dopis předsedy Sankčního výboru podle S/RES/751 (1992) prezidentovi Rady bezpečnosti 
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v ní uvedeno, že sankce mohou být zrušeny, pokud Libye bude souhlasit 

s vydáním dvou podezřelých do Velké Británie.36 

Následující rezoluce ještě pevněji spoutaly Libyi sankcemi, mezi dalšími 

opatřeními se objevilo zmrazení peněžních prostředků a finančních zdrojů 

v jiných zemích a zákaz dovozu zařízení pro rafinování ropy a její přepravu. 

Sankce proti Libyi nebyly komplexní, ale zasáhly klíčové sektory 

hospodářství a specifické druhy zboží. V březnu 1999 bylo oznámeno, že 

Libye souhlasila s předáním podezřelých pro proces. Na základě tohoto 

vývoje Rada bezpečnosti vyhlásila, že podmínky pro odložení opatření 

širokého rozsahu byly splněny. Všechny sankce OSN proti Libyi byly 

odvolány a Výbor byl zrušen. V září 2003 byly sankce proti Libyi zrušeny 

poté, co libyjská vláda souhlasila s finančním odškodněním rodin obětí 

atentátu.37 

 

Haiti 
 

Rada bezpečnosti pohrozila Haiti ropným a zbrojním embargem v červnu 

1993 za účelem zabezpečení odchodu stávajících orgánů a obnovy legitimních 

institucí na Haiti. Především se domáhali návratu demokraticky zvoleného 

prezidenta Jeana Bertranda Aristida z exilu, do kterého byl vyhnán vojenským 

převratem v září 1991. Stejná rezoluce také založila Sankční výbor.38  Sankce 

se skládaly ze zmrazení zahraničních účtů vlády nebo autorit na Haiti nebo 

společností kontrolovanými autoritami z Haiti. Tato činnost odhalila posun 

v činnosti Rady bezpečnosti při ukládání sankcí, kterým se staly cílenějšími, 

od zmrazení vládních účtů po zavření účtů specifických společností a 

jednotlivců. Tohle se opakovalo v sankcích proti UNITA v Angole, 

talibanskému režimu v Afghánistánu a Al-Kajdě a také proti režimu Charlese 

Taylora  v Libérii. 

Několik dní před tím, než začaly mít sankce efekt, začala vojenská junta 

vyjednávat s Aristidem. Sankce byly pozastaveny v srpnu 1993 Rezolucí 861. 
                                                 
36 G.C.Hufbauer, J.Shott, K.Elliot: Economic Sanctions Reconsidered, Case 92-12, USA v. Libya 
37 Viz. Rezoluce Rady bezpečnosti S/RES/1506 (2003) 
38 Viz. Rezoluce Rady bezpečnosti S/RES/841 (1993) 
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Nicméně odklad v implementaci a bránění v rozmístění mírových sil OSN od 

haitské armády vedlo v květnu 1994 k znovuuvalení sankcí. Ve stejném čase 

Rezoluce 917 (1994) rozšířila embargo na všechno zboží a produkty 

(s výjimkou lékařských dodávek a jídla) a cestovní zákaz. 

Sankční experti tvrdili, že sankce byly značně slabší díky různorodým  

zprávám Spojených států a jiných hlavních protagonistů. Washingtonská 

administrativa vyňala z režimu sankcí továrny vlastněné Spojenými státy, 

takže americký obchod mohl udržovat své operace na Haiti. Dominikánská 

republika porušila sankční vynucování sankcemi vůči jejím sousedním státům 

a jako následek toku zboží pokračující přes dominikánské hranice na jejich 

cestě na Haiti. Byl učiněn pokus s námořní blokádou, ale protože bylo úsilí 

celkem malé, nemělo reálný dopad na nelegální obchod. Námořní blokáda a 

snaha o uzavření dominikánské hranice přišly až ke konci krize. Tato opatření 

byla vnímána jako akty zoufalství a improvizace Rady bezpečnosti z důvodu 

selhání sankčního vynucení.39 Poté, co v září 1994 Rada bezpečnosti schválila 

vojenskou operaci k sesazení režimu ještě před rozmístěním jednotek, se opět 

k moci dostal Aristide.40 

 

Angola 
 

Zbrojní a ropné embargo bylo uvaleno na UNITA v září 1993, poté 

následovalo odmítnutí výsledků voleb, na které dohlížela OSN, Jonasem 

Savimbim (leaderem UNITA), a skupina rebelů se vrátila do války. Stejná 

rezoluce také založila Sankční výbor.41 Navzdory opakovaným hrozbám 

uvalení dalších sankcí Rada bezpečnosti nic neučinila do srpna 1997, kdy 

byly uvedeny do chodu cestovní a diplomatické sankce. Boj eskaloval v roce 

1998, což přinutilo Radu bezpečnosti k zmrazení finančních účtů UNITA, 

k zákazu všech finančních transakcí s  rebely a k zákazu obchodu 

s angolskými diamanty bez vládních certifikátů. Rada bezpečnosti toto dělala 

proto, aby posílila sankce, protože UNITA se odmítla řídit protokolem 
                                                 
39 D. Cortright, G.A. Lopez: 2000, strany 87-103 a viz Rezoluce Rady bezpečnosti S/RES/875 (1993) 
40 Viz. Rezoluce Rady bezpečnosti S/RES/944 (1994) 
41 Viz. Rezoluce Rady bezpečnosti S/RES/864 (1993) 
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z Lusaky a pokračovala ve vedení války za účelem získání obrovského 

nerostného bohatství země. Sankcemi proti UNITA vlastně uložila Rada 

bezpečnosti sankce proti nestátnímu subjektu. Zmrazení účtů UNITA a 

zákazu obchodu s diamanty vytvořilo sankce cílenější. Byl založen 

marketinkový a certifikační program garantující původ diamantů ze zdrojů 

vzdálených UNITA. Přesto navzdory tomuto systému export zakázaných 

diamantů pokračoval.42 

Po několikerém úsilí zdokonalit implementaci opatření uvalených na UNITA 

se Rada bezpečnosti rozhodla založit expertní panel ke sledování porušování. 

Zvláštní zájem byl o takové oblasti jako obchodování se zbraněmi, ropné 

dodávky, obchod s diamanty, stejně jako přesuny zdrojů UNITA. Jedna 

z posledních zpráv byla zakončena uvedením komplexní sítě kriminálních, 

průmyslových a vládních úředníků stále porušujících sankce. Bez UNITA by 

nebylo možné udržovat konflikt na takové vojenské úrovni.  

Po smrti leadera UNITA Jonase Savimbiho v prosinci 2002 byly sankce proti 

UNITA zastaveny a sankční výbor zrušen. 

 

Rwanda 
 

Na Rwandu uvalila Rada bezpečnosti zbraňové embargo v květnu 1994, 

měsíc po genocidě, která si vyžádala na 800 000 lidských životů. Rezoluce 

založila Sankční výbor.43 Nicméně pokus OSN zastavit pronikání zbraní do 

země přišel příliš pozdě, protože hlavní dodavatelé ihned nevčlenili zbraňové 

embargo do jejich domácího práva. Výsledkem bylo, že zbraně a munice dál 

proudily do země.44 

Rada bezpečnosti odpověděla na obecně rozšířené obvinění a mezinárodní 

spekulace o prodeji a dodávkách zbraní bývalým rwandským vládním silám 

zapojených do genocidy tím, že rozhodla o založení Mezinárodní vyšetřovací 

komise (UNICOI). To bylo první ustanovení Rady bezpečnosti, které se 

týkalo nezávislého monitorovacího mechanismu  ke zhodnocení 
                                                 
42 Viz. Rezoluce Rady bezpečnosti S/RES//1173 (1998) 
43 Viz. Rezoluce Rady bezpečnosti S/RES/918 (1994) 
44 B. Wood aj. Peleman: The Arms Fixers: Controlling the Brokes and Shipping Agents 
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implementace sankcí. Její mandát spočíval ve shromažďování informací a ve 

vyšetřování porušení zbrojního embarga v oblasti Velkých jezer.45 UNICOI 

vydal od roku 1996 do 1998 šest reportů, obšírně dokumentujících zásobovací 

cesty a podzemní sítě používané k vyzbrojení rebelů ve východním Zairu. 

Komise popsala zvětšené úsilí rebelů ze Rwandy v Keni, vývoz zbraní 

z Konga a Súdánu. Komise také nalezla důkaz o proudění zbraní do země 

z východní Evropy, dokonce i po uvalení embarga. Komisaři si stěžovali na 

nedostatek spolupráce od vlád v regionu, ale také od států ze západní a 

východní Evropy. Rada bezpečnosti nepoužila tato zjištění k uložení embarga. 

Nevytvořila žádné rozhodnutí o pokračování monitoringu embarga, navzdory 

reportům UNICOI o porušování embarga. Od roku 1998 pokračující zbrojní 

embargo proti Rwandě nebylo vůbec monitorováno, natož vymáháno. 

 

Súdán 
 

V dubnu 1996 postihla Rada bezpečnosti  Súdán omezenými 

diplomatickými sankcemi, protože nebylo vyhověno jejímu požadavku, aby 

byly vydány tři podezřelé osoby hledané ve spojitosti s atentátem na 

egyptského prezidenta v červnu 1995 a kvůli  podpoře terorismu. 

Intenzivnější cestovní sankce a založení Sankčního výboru byly provizorně 

schváleny Radou bezpečnosti, ale nebyly nikdy implementovány, částečně 

z důvodu odporu Egypta podpořit silnější akce, ale také proto, že odhadní 

report OSN popisoval pravděpodobný humanitární dopad těchto opatření.46 

V září 2001 Rada bezpečnosti rozhodla o přerušení a ukončení cestovních a 

diplomatických restrikcí proti Súdánu a zrušila Sankční výbor.47 

 
Sierra Leone 
 

Ozbrojené síly Revoluční fronty (AFRC) svrhly v květnu 1997 vládu 

Ahmeda Kabbaha. O pět měsíců později Rada bezpečnosti, znepokojena 

vojenským násilím, které  následovalo po vojenském převratu, uvalila ropné a 
                                                 
45 Viz. Rezoluce Rady bezpečnosti S/RES/1013 (1995) 
46 Viz. Zpráva Generálního tajemníka OSN S/1996/940 a Rezoluce Rady bezpečnosti S/RES/1070 (1996) 
47 Viz. Rezoluce Rady bezpečnosti S/RES/1372 (2001) 
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zbrojní embargo proti Sierra Leone a opět zřídila Sankční výbor. Ve stejné 

době uvedla cestovní zákazy pro členy vojenské junty. Rada bezpečnosti také 

pověřila nigerijskou vojenskou pozorovací skupinu (ECOMOG) 

Ekonomického společenství západoafrických států (ECOWAS) k vynucení 

těchto opatření i silou, pokud to bude nutné.  Je to první případ, kdy byla 

pověřena regionální organizace Radou bezpečnosti  vynucováním sankcí. Ve 

skutečnosti nedostatek zdrojů velmi porušuje důvěru v efektivitu těchto 

opatření.48 

 Krátce poté, co byly sankce uvaleny, junta akceptovala dohodu, která 

navrátila původně zvolenou vládu a demobilizovala armádu a vojenské 

skupiny v Sierra Leone. Nicméně, protože vůdcové junty selhali při 

implementaci dohody, vojáci ECOMOG v únoru 1998 svrhli vojenský režim a 

Kabbah se vrátil k moci. Ačkoliv byla znovu obnovena civilní vláda, většina 

země zůstala v rukou rebelů. Rada bezpečnosti rozhodla pozastavit všechny 

zbývající sankce proti vládě Sierra Leone. Stejně jako Savimbi v Angole, 

vůdce RUF Dankou ovládl podstatnou část obchodu s diamanty. Proto Rada 

bezpečnosti také uvalila zákaz přímého vývozu diamantů ze země. Opět se 

použily vládní certifikáty, které opravňovaly k vývozu.49 

 Rezoluce 1306 (2000) založila expertní Panel k monitoringu sankčních 

porušení a k vytvoření doporučení pro Radu bezpečnosti. Jeden z klíčových 

nálezů Panelu bylo, že zbrojní a diamantové embarga jsou opakovaně 

porušována. Vláda Libérie se svým prezidentem Charlesem Tailorem byla 

usvědčena jako hlavní dodavatel a podporovatel gerily RUF v Sierra Leone. 

Na základě závěrů uvedených ve zprávě Panelu byl uvalen na Libérii nový 

sankční režim. Navzdory užitečnosti Panelu nebyl jeho mandát obnoven. Ten 

vypršel v prosinci 2000. Poté již nebyla žádná vůle monitorovat sankce. 

V červnu 2003 Rada bezpečnosti rozhodla o tom, že nebude obnoveno 

diamantové embargo. Tyto sankce byly zastaveny, protože Rada bezpečnosti 

věřila, že vláda Sierra Leone diamantový průmysl kontroluje. 

                                                 
48 Viz. C. De Jonge Qudraat, ‘Making Economic Sanctions Work’, Survival, 42, 3 (2000) 
49 Viz. Rezoluce Rady bezpečnosti S/RES/1306 (2000) 
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Afghánistán, Taliban a Al-Kajda 
 

V říjnu 1999 Rada bezpečnosti požádala talibanský režim, aby zavřel 

všechny  výcvikové tábory teroristů v Afghánistánu a vydal Usámu bin 

Ládina příslušným orgánům. Protože Radě bezpečnosti nebylo vyhověno, 

postihla zemi  zákazem letů a zmrazila fondy přímo nebo nepřímo vlastněné 

nebo kontrolované Talibanem. Stejná rezoluce také založila Sankční výbor, 

známý jako Výbor 1267.50 Sankce byly rozšířeny v prosinci 2000, kdy bylo 

Radou bezpečnosti uvaleno zbrojní embargo, stejně jako zákaz letů do ciziny 

a finanční sankce zamířené na Usámu bin Ládina a síť Al-Kajdu.51  

V červenci 2001 byl založen mechanismus monitoringu zbrojního embarga a 

uzavření tréninkových táborů teroristů. 

Útoky z 11. září 2001 vedly k nové etapě v zápase proti mezinárodnímu 

terorismu. Protiteroristická opatření vytvořená Rezolucí 1373 (2001) a 

následující rezoluce byly přímo zaměřeny proti jednotlivcům a společnostem 

zapojených ve financování terorismu. Rezoluce také založila nový výbor, 

Protiteroristický výbor (CTC), projednávající opatření a monitorující a 

asistující členským státům při implementaci rezolucí. Důsledkem bylo, že 

mandát monitorovací skupiny byl rozšířen a stal se komplexnějším. Bylo to 

specifikováno v rezoluci 1390 (2002). Zajímavé je, že mandát pro tuto 

monitorovací skupinu je rozšířen na časové období na jeden rok, kdežto praxe 

v jiných případech je taková, že Rada bezpečnosti preferuje časové období 

v délce 3-6 měsíců. To je odrazem větší politické vůle a protiteroristického 

závazku po 11. září. 

Rezoluce 1390 z ledna 2002 je zaměřená proti Usámu bin Ládinovi, 

Talibanu a jednotlivcům, skupinám, podnikatelům a společnostem s nimi 

spojeným, včetně teroristické organizace Al-Kajda. Opatření byla doplněna 

cestovním zákazem a zbraňové embargo bylo změněno na cílené embargo 

vůči jednotlivcům a společnostem, spíše než proti skupinám kontrolujícím 

určitou část území. 
                                                 
50 Viz. Rezoluce Rady bezpečnosti S/RES/1267 (1999) 
51 Viz. Rezoluce Rady bezpečnosti S/RES/1363 (2001).  Zpráva Výboru expertů byla předložena v květnu 2001 
(S/2001/511) 
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V lednu 2004 byl monitorovací režim posílen vytvořením týmu 

Analytické podpory a sankčního monitoringu kvůli podávání zpráv o 

implementaci opatření členskými státy.52  Úsilí dalšího oživení v boji proti 

terorismu Rada bezpečnosti rozhodla v březnu 2004 restrukturalizovat 

Protiteroristický výbor. V Rezoluci 1535 bylo rozhodnuto, že se CTC bude 

skládat ze Shromáždění – zahrnující 15 států z Rady bezpečnosti a zaměřené 

na širší strategické a politické rozhodnutí – a z Kanceláře, která bude 

zahrnovat experty a úředníky Sekretariátu, známé jako Protiteroristické 

výkonné ředitelství (CTED), řízené výkonným ředitelem. Ačkoliv původně 

byl tento sankční režim koncipován pouze vůči Afghánistánu, nyní má tento 

režim celosvětový dosah. 

 

Etiopie a Eritrea 
 

V květnu 2000, během pokračujících bojů mezi Etiopií a Eritreou, uložila 

Rada bezpečnosti zbrojní embargo  oběma státům. Trvání rezoluce bylo 

stanoveno na jeden rok. Stejná rezoluce také založila Sankční výbor.53 Časový 

limit byl Radou bezpečnosti zaveden poprvé v historii. Jestliže by sankce 

nebyly obnoveny na konci tohoto období, automaticky by vypršela jejich 

platnost a byly by zrušeny. Po uplynutí roku Rada bezpečnosti rozhodla, že 

nebude rozšiřovat opatření, hlavně jako odměnu za přijaté závazky obou vlád, 

které učinily v dohodě podepsané v Alžíru v roce 2000. Sankce vypršely 

v květnu 2001.54  OSN jejich dopad nestudovala. 

 
Libérie 
 

V listopadu 1992 uvalila Rada bezpečnosti všeobecné a kompletní 

zbrojní embargo proti Libérii jako reakci na konflikt v zemi. Sankční výbor, 

monitorující implementaci sankcí, byl založen až o tři roky později, v dubnu 

1995. Rada bezpečnosti nepřijala žádná opatření k vynucení zbrojního 

                                                 
52 Viz. Rezoluce Rady bezpečnosti S/RES/1526 (2004) 
53 Viz. Rezoluce Rady bezpečnosti S/RES/1298 (2000) 
54 Viz. Prezidentské prohlášení S/PRST/2001/14 
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embarga nebo k monitorování jeho implementace, dokud nebyl založen nový 

sankční režim vůči Libérii v roce 2001.55 

V březnu 2001 bylo zbraňové embargo zastaveno a nahrazeno 

zbraňovým embargem a zákazem dovozu vojenského vybavení jako součást 

širšího balíčku sankcí proti Libérii. Tyto nové sankce byly přijaty, když bylo 

zjištěno, že Libérie je hlavním dodavatelem zbraní gerilám RUF v Sierra 

Leone. Protože liberijská vláda nepřestala podporovat RUF a jiné ozbrojené 

povstalecké skupiny v oblasti, vstoupily sankce v  platnost. Byl to první 

případ, kdy Rada bezpečnosti uložila sankce  kvůli tomu, že jedna země 

nerespektovala sankce proti zemi jiné. 

Kvůli nedodržování ze strany vlády Libérie vstoupily sankce v platnost 

v květnu 2001. Opatření obsahovala zákaz vývozu liberijských diamantů, 

cestovní zákaz včetně zbrojního embarga. Rada bezpečnosti také rozhodla  

o zákazu všech letadel, která jsou registrována v Libérii. To vycházelo ze 

závěrů expertního panelu pro Sierra Leone, který potvrdil, že liberijská letadla 

byla používána při porušování zbrojního embarga proti Sierra Leone. Navíc 

rezoluce založila pětičlenný Panel expertů na období šesti měsíců 

k monitorování implementace sankcí a k vyšetření jejich porušování.56 

Podle zpráv Panelu expertů o situaci v Libérii vláda v Monrovii aktivně 

pokračovala v podporování povstaleckých skupin. Bylo zjištěno, že zbrojní 

embargo bylo porušováno prostřednictvím srbských dealerů zbraní a čínských 

dřevařských společností používáním falešných dokumentů. V květnu 2003 

Rada bezpečnosti rozhodla o prodloužení sankcí o jeden rok a navíc o zákazu 

vývozu dřeva, protože Taylor pokračoval v podpoře povstaleckých skupin 

v regionu. Pokračoval také monitoring.  

V prosinci 2003 Rada bezpečnosti zrušila Sankční výbor a zastavila 

sankce, protože Charles Tailor opustil prezidentské křeslo, čímž se situace 

v Libérii změnila. Namísto toho uvalila nový sankční režim se zrevidovanými 

zákazy v souvislosti se zbraněmi, diamanty, dřevem a cestováním na období 

                                                 
55Viz. Rezoluce Rady bezpečnosti S/RES/788 (1992)a  S/RES/985 (1995)  
56 Viz. Zprávy Panelu expertů S/2001/1015, S/2002/470 a S/2003/498 
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dvanácti měsíců. Bylo také rozhodnuto o obnovení Panelu expertů na období 

pěti měsíců k monitoringu situace.57 

 

KLDR 

 

Počátkem října 2006 otestovala Korejská lidově demokratická republika 

jadernou zbraň, což ve světě vyvolalo odpor a také intenzivní jednání v Radě 

bezpečnosti. Ta na severokorejský režim a na jednotlivce zapojené do 

vojenského programu uvalila sankce. Současně byl touto rezolucí 58  zřízen 

Výbor, který bude dohlížet na jejich dodržování a rozhodovat o 

protiopatřeních v případě jejich porušení. Rezoluce odsuzuje jaderný test 

uskutečněný 9. října 2006 a požaduje po KLDR ukončení jaderných testů. 

Požaduje také ihned stáhnout oznámení Pchjongjangu o odstoupení od 

Úmluvy o nešíření jaderných zbraní a přijmout bezpečnostní záruky systému 

Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Sankční režim se skládá z vícero 

druhů sankcí. Jedná se o zákaz importu a exportu těžké bojové techniky, 

včetně náhradních dílů, dále veškerých předmětů a materiálů, které by mohly 

přispět k rozvoji jaderných programů, výrobě balistických střel a vývoji 

zbraní hromadného ničení, zákaz dovozu veškerého luxusního zboží do 

KLDR. Rezoluce obsahuje i zákaz cestování pro jednotlivce, kteří se podílejí 

na jaderném programu, včetně jejich rodinných příslušníků, s možností 

udělení výjimky z humanitárních důvodů, závazek členských států zmrazit 

veškeré fondy nebo jiné ekonomické zdroje, které se nacházejí na jejich 

území a jsou vlastněny či kontrolovány osobami nebo jinými entitami, které 

byly Radou bezpečnosti identifikovány jako přímo zainteresované nebo 

poskytující podporu programům zbraní hromadného ničení. Bylo také 

rozhodnuto o výjimkách z finančních sankcí, což se týká finančních zdrojů 

určených zejména na potraviny a léky. 

                                                 
57 Viz. Rezoluce Rady bezpečnosti S/RES/1521 (2003) 
58 Viz. Rezoluce Rady bezpečnosti S/RES/1718 (2006) 
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Rada bezpečnosti také vyzvala KLDR k okamžitému návratu k šestistranným 

rozhovorům. 

 

Írán 

 

23. prosince 2006 byla jednomyslně přijata Radou bezpečnosti rezoluce,59 

kterou byly uvaleny sankce na Irán za to, že odmítl zastavit program 

obohacování uranu, ačkoliv jej k tomu zavazovala jiná rezoluce Rady 

bezpečnosti.60  Rezoluce č. 1737 zakazuje všem zemím dodávat do Íránu 

materiály a technologie, které by mohly přispět k rozvoji íránských jaderných 

zařízení. Zákaz se ale nevztahuje na vybavení pro lehkovodní reaktory a 

nízkoobohaceného uranu v palivových článcích, takže se netýká reaktoru 

v Búšehru, který Írán staví s pomocí Ruska. Rezoluce dále zmrazuje 

zahraniční fondy a finanční aktiva 11 organizacím a 12 osobám, které jsou 

spojeny s íránským jaderným programem. Na rozdíl  od předchozího případu 

uvalení sankcí na KLDR není ale v rezoluci obsažen zákaz cestování pro tyto 

osoby, pouze je zde stanovena povinnost členských států informovat Výbor 

Rady bezpečnosti o jejich pobytu. Sankce mohou být pozastaveny, pokud Írán 

pozastaví svůj program a vrátí se k jednání. Sankce mohou být také zrušeny, a 

to v případě, že Írán začne dodržovat všechny směrnice Rady bezpečnosti a 

Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Pokud ale Írán spolupracovat 

nebude, mohou být přijata další opatření. 

 

2.3.2   Od zvláštních úprav jednotlivých případů ke všeobecným trendům 
 

Rozvoj se od počátku 90. let vyznačuje posunem v postupu ukládání 

sankcí Radou bezpečnosti. Rada bezpečnosti projevuje více flexibility, když 

utváří a aktualizuje sankce. Její praxe se přesunula z používání komplexních 

obchodních sankcí směrem k více cíleným a vybraným opatřením. Od roku 

1994 nebyly uvaleny žádné komplexní sankce. Jen čtyři případy sankčních 

                                                 
59 Viz. Rezoluce Rady bezpečnosti S/RES/1737 (2006) 
60 Viz. Rezoluce Rady bezpečnosti S/RES/1696 (2006) 
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režimů byly komplexní: Jižní Rhodesie, Irák I, Haiti a Jugoslávie I. 

Následujících 15 případů se týkalo omezeného počtu sektorů státní 

ekonomiky. Mimoto se praxe změnila z uložených opatření vůči vládám na 

opatření, která jsou ukládána též nevládním činitelům, jednotlivcům a 

společnostem. 

Novinky týkající se sankcí byly odvozovány z politických souvislostí 

daných případů a byly viděny jako určité řešení problémů. Když se objevily 

nové situace, vznikla potřeba změn a vznikl trend panelů expertů pověřených 

monitoringem sankcí, které jsou zaměřeny na vyhledání nestátních činitelů a 

individualit. Některé inovace se týkaly pouze daného případu a již se dále 

nevyskytovaly, např. dalekosáhlý monitorovací a implementační systém jako 

SAMs (v případě bývalé Jugoslávie) a druhotné sankce (v případě Libérie). 

 

Všeobecné trendy 
 

V roce 1992 Rada bezpečnosti uvalila sankce na část území Kambodže 

kontrolované PDK (Strana demokratické Kampuchea). Sankce byly takto 

poprvé zacílené proti nestátním činitelům, Rudým Khmerům. Tyto sankce 

byly následovány v roce 1993 sankcemi cílenými na specifický činitel, hnutí 

UNITA v Angole. V případě Haiti (také v roce 1993) byly sankce zaměřeny 

proti členům haitské vojenské junty. V roce 1994 byly uvaleny specifické 

sankce na území bosenských Srbů. Praxe cílených sankcí na nevládní činitele 

pokračovala v opatřeních vůči Rwandě, Sierra Leone a Talibanu /Al-Kajdě. 

Ačkoliv nebylo vytvořeno žádné specifické vyhodnocení dopadu a efektivity 

těchto sankcí, tento přístup získal všeobecnou politickou podporu. 

Finanční sankce byly zpočátku uvalovány pouze na vládní účty (Irák, 

Libye, Jugoslávie), nicméně od roku 1994, poprvé v případě Haiti, Rada 

bezpečnosti nařizovala zastavení bankovních účtů nestátních společností a 

jednotlivců. Zmrazení účtů bylo uvaleno vůči členům haitské vojenské junty, 

vůdcům hnutí UNITA v Angole, Talibanu v Afghánistánu, členům vlády 

v Libérii a také řadě jednotlivců a organizací zainteresovaných 

v protiteroristických aktivitách nařízených v Rezoluci 1373 (2001) a 
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v následujících rezolucích. Také se rozšířila aplikace cestovních a leteckých 

zákazů na specifické cíle (Súdán 1996, UNITA 1997, Sierra Leone 1998, 

Taliban /Al-Kajda 1999/2002 a Libérie 2001). 

Rada bezpečnosti uvalila zbrojní embargo 17 krát od roku 1991, většinou 

jako součást větších ekonomických sankcí. Nicméně v Somálsku (1992), 

Libérii (1992), Rwandě (1994), Jugoslávii (1998), Eritreji a Etiopii (2000) a 

v Demokratické republice Kongo (2003) Rada bezpečnosti uložila zbrojní 

embargo samostatně, což je v téměř polovině případů. 

První monitorovací mechanismus, který byl založen Radou bezpečnosti, byla 

Mezinárodní komise vyšetřování pro Rwandu (UNICOI) v roce 1996. Poté 

následovalo v šesti případech založení expertních panelů a monitorovacích 

mechanismů – v Angole (1999), Sierra Leone (2000), Afghánistánu (2000), 

Libérii (2001), Somálsku (2002) a v Kongu (2004). To znamená, že většinu 

významných případů doprovázela nějaká forma monitoringu.  

Jiným krokem k cíleným sankcím bylo ukládání sankcí na specifické 

zboží, např. diamanty. Obchod s diamanty je široce známý jako prostředek k 

získání zbraní. V roce 1998 Rada bezpečnosti uložila embargo na diamanty 

nekontrolované angolskou vládou.61 Případ Sierra Leone také upoutal 

pozornost spojením obchodu s diamanty a válkou. Vedlo to k rozhodnutí 

Rady bezpečnosti z roku 2000, kterým bylo na Sierra Leone uvaleno 

diamantové embargo.62 Vyžadovalo certifikát původu, přes který mohly být 

diamanty vyváženy. Jako odpověď na zjištění, že vláda Charlese Taylora 

v Libérii používá výnosy z obchodu s diamanty s  RUF, Rada bezpečnosti 

uložila diamantové embargo také na Libérii v roce 2001.63 V roce 2003 

následovalo zákazem  vývozu liberijského dřeva, které bylo používáno 

liberijskou vládou na pokračování podpory rebelů v oblasti. 

Embargo na zbraně, diamanty a jiné druhy zboží se nyní stalo praxí, která je 

používána jako bližší monitoring jejich implementace.  

 

                                                 
61 Viz. Rezoluce Rady bezpečnosti S/RES/1173 (1998) 
62 Viz. Rezoluce Rady bezpečnosti S/RES/1306 (2000) 
63 Viz. Rezoluce Rady bezpečnosti S/RES/1343 (2001) 
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Inovace v jednotlivých případech  
 

S uložením sankcí proti Libérii v březnu 2001 Rada bezpečnosti poprvé 

zavedla opatření proti nějaké zemi za to, že porušovala sankce uvalené na 

někoho jiného. Libérie byla hlavním dodavatelem RUF v Sierra Leone, proto 

na ni Rada bezpečnosti uvalila sankce. Ačkoliv zprávy odhalily množství 

jiných případů, kdy členské státy porušily sankce OSN, byly sekundární 

sankce použity pouze jednou. 

Využití regionálních a nevládních organizací při vynucování sankcí a 

jejich monitoringu se zajímavě rozvíjelo v politice sankcí OSN a ještě není 

úplně prozkoumáno. Prvním případem byla Sierra Leone v roce 1997, kdy 

Rada bezpečnosti zmocnila ECOMOG pod vedením Libérie k vynucení 

sankcí. Nicméně nedostatek finančních zdrojů značně poškodil skupinovou 

práci. Lepších výsledků dosáhla síť SAMs organizovaná OBSE a EU 

v případě Jugoslávie. 

 

2.3.3 Přechod od praxe ad hoc k systematickému použití 
 
Náležitý monitoring 
 

Zkušenosti z 90. let potvrzují, že sankce mají malou šanci na úspěch bez 

důvěryhodného vynucení, monitorovacího úsilí a koordinované mezinárodní 

spolupráce. Pokračující monitoring zvýšil flexibilitu Rady bezpečnosti a 

pomohl sankčním výborům zareagovat na změny v sankčních režimech. 

Zatímco používání monitorovacího mechanismu se zvýšilo během posledního 

desetiletí, monitorovací mechanismus není stále integrovaný jako důležitá 

součást v sankční politice OSN. 

S výjimkou mechanismu SAM v Jugoslávii nebylo vyvinuto žádné enormní 

úsilí k vynucení embarg. V Libérii v roce 1992 Sankční výbor oprávněný 

k implementaci sankcí byl založen až  tři roky od zavedení sankcí. 

Všechny sankční režimy by měly mít nezávislý, aktivní monitorovací 

mechanismus tak dlouhou dobu, jak dlouho jsou používány sankce.  
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Zlepšená implementace prostřednictvím regionální kooperace a pomoci 
 

Systém SAMs byl součástí sankčního režimu proti bývalé Jugoslávii. 

Významně přispěl k úspěchu sankcí uložených  proti této zemi. V sedmi 

centrech SAMs, které byly umístěny v sousedních státech Jugoslávie, bylo 

zaměstnáno více než 200 celních úředníků a jiných expertů monitorováním a 

vynucováním sankcí. Byla to zkušenost, která by měla být dále prozkoumána 

OSN v budoucích implementacích sankcí. 

Zkušenosti ECOMOG v případě Sierra Leone také pomohly v oblasti 

usnadnění implementace sankcí. ECOMOG neměl dostatek finančních zdrojů 

a technické kapacity nezbytné pro efektivní implementaci. MIF v Iráku mělo 

být také důležitou iniciativou k vynucení sankcí mezinárodním společenstvím. 

V tomto případě hrály důležitou roli ve vynucování Spojené státy.  

Jiným příkladem je Jihoafrická republika, kde Sankční výbor vytvořil 

kontakty s větším počtem nevládních organizací a jiných občanských sdružení 

k monitorování a hodnocení sankcí. Tato zkušenost ukázala, že regionální 

organizace, stejně jako NGOs, mohou hrát důležitou roli v monitorování a 

vynucování sankcí, pokud jsou dostupné finanční prostředky a politická vůle. 

 
Sankční výbory 
 

Sankční výbory jsou vytvářeny Radou bezpečnosti k monitorování 

implementace sankcí. Jsou aktivní, ale nepříliš systematické ve své práci 

(např. Rwanda, Somálsko a Sierra Leone, kde sankční výbory byly celkem 

pasivní v porovnání s výbory v Iráku, Jugoslávie a Haiti).  

 

 

2.4 Proces reformy sankcí – návrhy de lege ferenda a jejich uvádění 

 do praxe 

 

Po kritice všeobecných sankcí uvalovaných Radou bezpečnosti v období 

po skončení studené války, zejména těch sankcí, které byly uvaleny proti 
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Iráku a které způsobily humanitární krizi, vznikla myšlenka cílených sankcí, 

které působí přímo proti jednotlivcům odpovědným za represivní politiku. 

Vlády Švýcarska, Německa a Švédska se pokusily zorganizovat návrhy a 

implementaci těchto opatření. Tyto vlády sponzorovaly 3 sankční reformní 

procesy: Interlaken (1998-2001), Bonn-Berlín (1999-2001) a Stockholm 

(2001-2002). Představitelé těchto vlád kolem sebe shromáždili experty a 

akademické pracovníky k prozkoumání cílených sankcí (finanční, zbrojní 

embarga, cestovní a letecké zákazy) a jejich implementaci. Je otázkou, do 

jaké míry tyto reformní procesy odrážejí trendy v reformě sankcí  OSN. Podle 

mého názoru odklon od všeobecných sankcí ovlivnil politiku sankcí 

uvalovaných Radou bezpečnosti. Toto ukážu na ukázce doporučení 

vytvořených ve třech procesech a jejich přijetí ve třech důležitých oblastech: 

proceduře zapsání a odepsání z listiny cílů, proceduře dovolených výjimek a v 

praxi podávání zpráv od členských států. 

 

2.4.1 Interlaken proces 
 

Švýcarská vláda uspořádala v březnu 1998 a v březnu 1999 semináře 

expertů k prozkoumání  větší efektivity finančních sankcí. Setkání se 

zúčastnili reprezentanti vlád, soukromého sektoru (finanční komunity), 

představitelé OSN a jiných mezinárodních organizací. Smyslem tohoto 

setkání bylo vypracovat specifické požadavky finančních sankcí, aby bylo 

možné vynaložit větší tlak na cílovou zemi prostřednictvím zmrazení účtů na 

světových finančních trzích. 

První setkání (Interlaken I) se zaměřilo na specifické technické 

požadavky finančních sankcí: zlepšení identifikace cíle, schopnost 

identifikace a kontroly finančních toků a posílení sankčních nástrojů OSN. 

Na prvním místě je nutnost zaměřit se na cíl a poté vyvstává potřeba analýzy 

zranitelnosti cílové vlády a elit. 

Druhé setkání v Interlaken (Interlaken II) dále rozvíjelo doporučení 

ohledně technických aspektů, ale co je důležitější, vznikají rozdíly 

v implementaci finančních sankcí jednotlivými státy. Mnoho členských států 
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nemá dostatek právní autority nutné k implementaci požadavků rezolucí Rady 

bezpečnosti a díky tomu existují velké rozdíly v implementaci a vynucování, 

což v konečném důsledku podtrhává celkovou efektivitu sankcí OSN.64 Proto 

se v procesu Interlaken II hledaly základní prvky požadované pro národní 

implementaci a vyvíjelo se modelové právo, které by umožnilo státům rychle, 

úplně a konsistentně implementovat sankce OSN. Na závěr setkání Interlaken 

se experti shodli, že cílené sankce jsou technicky proveditelné, ale jsou nutná 

konkrétní opatření na národní a mezinárodní úrovni. Aby se daly příspěvky 

procesu použít v praxi jako finanční sankce, požádala švýcarská vláda 

Watsonův institut o vypracování manuálu, který by navrhoval nejlepší řešení 

pro implementaci těchto opatření na národní úrovni. Byl představen v Radě 

bezpečnosti v říjnu 2001 a jeho smyslem bylo sloužit jako příručka pro stálé i 

nestálé členy Rady bezpečnosti a národním představitelům odpovědným za 

design a implementaci cílených finančních sankcí. 

 

2.4.2 Proces Bonn-Berlín 
 

Německé ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci se sekretariátem 

OSN vyvinulo úsilí k prozkoumání použití sankcí typu cestovních zákazů, 

leteckých sankcí a zbrojních embarg Radou bezpečnosti. Tato opatření, stejně 

jako cílené finanční sankce, ve spojení s nimiž jsou často používána, mohou 

být také zaměřena na určité skupiny, ekonomické sektory nebo jednotlivce. 

Aby mohlo být prozkoumáno ukládání těchto sankcí, sešli se v listopadu 1999 

v Bonnu experti  vlád, vědeckých kruhů a představitelé NGOs, aby se pokusili 

dosáhnout tří cílů : 

1. experti analyzovali nedostatky týkající se sankcí a implementačních 

problémů. 

 

2. diskutovali o návrzích na zvýšení efektivity zbrojních embarg a 

cestovních a leteckých zákazů. 

                                                 
64 N. Reid, S.E. Eckert, J. Chopra a TJ. Biersteker: Targeted FinancialSanctions: Harmonizing National 
Legislation ang Regulatory Practices 
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3. řešili výběr z mnoha návrhů, které by měly nějaký užitek ze zkoumání 

expertní pracovní skupiny.65 

 

Ve výběru, na které návrhy se mají zaměřit, byly preferovány spíše 

technické návrhy než politické. Byly vytvořeny 4 expertní pracovní skupiny. 

První se zaměřila na rozvíjení modelových rezolucí a návrhů pro národní 

implementaci cestovních a leteckých zákazů, druhá se zaměřila na to, jak více 

zefektivnit zbrojní embargo, třetí skupina vyvíjela modelový text rezolucí  

o zbrojních embargách pro Radu bezpečnosti, čtvrtá skupina se zaměřila na 

zdokonalení monitoringu a vynucení zbrojních embarg na úrovni OSN.  

Tyto skupiny vytvořily množství koncepčního materiálu, o kterém bylo 

diskutováno na závěrečném expertním semináři v prosinci 2000. Konečná 

zpráva byla publikována s komentářem vycházejícím z diskuse expertů. Tento 

dokument byl prezentován společně se zprávou z Interlaken v Radě 

bezpečnosti na speciálním setkání věnovaném cíleným sankcím v říjnu 2001. 

 

2.4.3 Stockholmský proces 
 

Švédská vláda ve spolupráci se sekretariátem OSN a výzkumným 

oddělením míru a konfliktů na univerzitě v Uppsale zorganizovala seminář 

podobný dvěma předchozím a na něj pozvala 120 expertů, aby se opět 

zaměřili na efektivitu cílených sankcí. Aby tyto sankce dobře fungovaly, je 

rozhodující implementace. Proto stockholmský proces sponzoroval tři 

pracovní skupiny, které vytvořily doporučení týkající se různých aspektů 

implementace a tyto byly posléze publikovány.  

První pracovní skupina vytvořila doporučení ke zdokonalení 

implementace sankcí, zejména z hlediska posílení role sekretariátu OSN. 

Návrhy obsahují design sankcí, pokračují v podpoře zmezinárodnění 

sankčního režimu a vytvoření prostředků pro sekretariát. Druhá pracovní 

skupina se zaměřila na implementaci na národní úrovni. Skupina prozkoumala 

                                                 
65 Viz. Internetová stránka procesu Bonn-Berlín – http://www.smartsanctions.de 



 42 

různé typy cílených sankcí a argumentovala požadavkem různých národních 

opatření.66 

Třetí pracovní skupina se zaměřila na detailní rozbor cílových sankcí a 

diskutovala o schopnosti překonat vyhýbání se sankcím. Skupina došla 

k závěru, že je nutné vytvořit seznam a udržovat jeho aktuální podobu. 

     Tyto tři různorodé reformní sankční procesy odmítly všeobecné sankce. 

Doporučení těchto procesů přineslo několik důležitých příspěvků k designu a 

implementaci sankcí. V oblasti zapsání a odepsání ze seznamu, výjimek a 

praxe zpráv členských států mají inovační výsledky reformních procesů  

konkrétní dopad na politiku a praxi implementace sankcí.  

 

2.4.4 Procedura zapsání a odepsání cílů na seznam 
 

Prioritní pro procesy Interlaken a Bonn-Berlín byla nutnost vytvořit 

postup, který by umožňoval odepsat ze seznamu omylem zapsané osoby. 

Důležité je určit, kdo je oprávněn posoudit žádosti o odstranění z listiny, na 

jakých základech lze povolit odvolání a jakým způsobem by se mělo 

rozhodovat. Každý reformní proces se dotýkal těchto otázek. Expertní 

pracovní skupina procesu Bonn-Berlín zaměřená na cestovní a letecké sankce 

řešila proceduru dovolující jednotlivcům žádat sankční výbory o odepsání 

z listiny.67 Skupina stanovila, že jednotlivci mají možnost požádat výbory o 

odepsání, pokud byl učiněn zásadní omyl nebo v případě, že cílové osoby 

změnily své chování. Avšak může být velmi složité rozpoznat, zda jde o 

relevantní změnu v chování, a nesmíme také zapomínat, že často při tvorbě 

rozhodnutí ve výborech pravděpodobně dominují i politické úvahy.68 Zpráva 

Interlaken postavila před pracovní skupinu expertů procesu Bonn-Berlín 

tvrzení, že jednotlivci by měli mít možnost požádat o odepsání z listiny na 

základě toho, že jejich zapsání je bezdůvodné nebo se jejich chování změnilo. 

Modelová rezoluce obsahuje detailnější zásady pro rozhodovací postup o 

žádostech o odepsání ze seznamu cílů. 
                                                 
66 Viz. Zpráva z konference ve Stockholmu, str. 67-81 
67 Viz. Zpráva z konference Bonn-Berlín, str. 55-58 
68 Viz Zpráva z konference Bonn-Berlín, str. 55 
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Vliv debaty o odepsání je nejvíce viditelný v práci Sankčního výboru 

založeného ve shodě s Rezolucí 1267 (1999), která se týká Talibanu. Ačkoliv 

u ní výbor seznal složitost zapsání osob na seznam,69 následující události a 

rezoluce měly efekt zdokonalení seznamu osob a entit, na které se aplikuje 

opatření. Seznam založil kategorii detailních informací o těchto cílech, 

rozpoznávaje, že některé informace nemohou být přístupné u každého cíle. Je 

aktualizován periodicky a posílán členským státům nejméně každé tři měsíce 

(Rezoluce 1455 (2003)) a jsou také přístupné na webu výboru.70 

 Zapsané osoby, entity a skupiny mohou požádat svou vládu podle sídla 

nebo podle občanství o přezkoumání případu. Tato vláda poté musí prověřit 

všechny relevantní informace a začít dvoustrannou diskusi a výměnu 

informací se státem původně odpovědným za zapsání, který může konzultovat 

výbor. Žalovaná vláda potom může (je preferováno, aby tak učinila společně 

s určeným státem, ale není to nutné) podat žádost o odepsání výboru, který 

dosáhne rozhodnutí v konsensu jeho členů. Tento postup ukazuje na vliv 

reformního procesu. Ačkoliv zkušenost s postupem výboru je omezená, 

doporučení procesu reformy sankcí může mít vliv na výbor. Jak poznamenává 

ve zprávě pro švédské ministerstvo zahraničních věcí Iain Cameron, 

nemožnost jednotlivců žádat přímo výbor může být v budoucnu problémem 

hlavně tam, kde stát, v němž mají sídla či jehož jsou občany, nemá zájem 

intervenovat v jejich zájmu. Na rozdíl od Rezoluce 1267, Rezoluce 1343 

(týkající se Libérie) dovolila ve výjimečných případech podávat odvolání na 

odstranění jednotlivců ze seznamu. Tato odvolání mohou podat také státy, 

jejichž občanem je osoba zapsaná na seznamu, nebo  kanceláře OSN.  

 

2.4.5 Výjimky 
 

Teprve nedávno Rada bezpečnosti autorizovala sankční výbor 

k vytvoření výjimek ze zákazů pro humanitární, léčebné nebo náboženské 

důvody. Paragraf 7b Rezoluce 1343 (2001) týkající se Libérie povoluje 

                                                 
69 Rezoluce 1267 byla přijata v říjnu 2001. A modest list of targets was not circulated until Apríl 2000 
70 Viz. http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm 
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výjimky z cestovního zákazu založené v předchozím paragrafu: Opatření 

uvalená předchozím paragrafem nebudou aplikována v těch případech, kdy 

výbor vytvoří (v rezoluci) podmínky, které toto ospravedlní humanitárními 

potřebami. Přesto zůstaly nejasné dvě oblasti:  

1) přesná kritéria pro udělení výjimek, 

2) jak bude postup udělování výjimek vykonáván  

 

Proces Interlaken se tohoto úkolu ujal jako první rozvíjením seznamu 

patnácti specifických výjimek týkajících se finančních sankcí, které může 

Rada bezpečnosti zahrnout do rezoluce.71 Na druhou stranu, proces Interlaken 

také navrhl (aby se vyvaroval přetížení sankčního výboru) některé z těchto 

výjimek přenechat k výkonu státům.72 Stockholmský proces, i když nenavrhl 

specifický text nebo postup, poukázal na důležitost poskytnutí „kompletního 

mandátu” sankčním výborům od Rady bezpečnosti a též poukázal na nutnost 

větší transparentnosti postupu při udělování výjimek.73 Důkazem významu 

obojího volání po větší průhlednosti, stejně jako specifické návrhy vytvořené 

v těchto procesech, jsou významné aktivity sankčních výborů. 

Rezoluce 1452 (2002) vytvořila oddělené postupy pro tři různé druhy 

transakcí vyloučené ze zmrazení účtů proti Usámovi bin Ladinovi, Al-Kajdě, 

Talibanu a napojeným jednotlivcům a entitám. Za prvé, paragraf 1a nabízí 

seznam specifických účelů, pro které mohou být poskytnuty výjimky (mnoho 

z nich je již navrhnuto zprávou z Interlake) – léky, jídlo, daně, pojištění, 

právní služby. Druhá výjimka povoluje platby ze zmrazených účtů pro 

mimořádné výdaje, ale je zde nutné schválení výborem (subparagraf 1b). 

Rezoluce 1452 (2002) ale vytvořila také dvě možnosti, při kterých je 

možno připisovat finanční prostředky na zmrazené účty. Obě tyto výjimky 

jsou také obsahem zprávy z Interlaken. 

                                                 
71 Viz. Zpráva z Interlaken, str. 72-75 
72 Viz. Zpráva z Interlaken, str. 20 -21 
73 Viz. Zpráva z konference ze Stockholmu, str. 24-25 
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Liberijský výbor, založený  Rezolucí 1343 (2001), udělil osmnáct 

výjimek z cestovních zákazů.74 Stejně, jak je to již stanoveno v  doporučeních 

procesů Interlaken, Bonn-Berlín a Stockholm, liberijský výbor v roce 2003 šel 

ještě dále než výbor založený Rezolucí 1267 tím, že vytvořil průhlednější a 

detailnější proceduru pro udělování výjimek z cestovních zákazů. Výbor si 

vyhradil právo přidat k výjimkám podmínky, které může sám uložit. Výbor 

také přesně specifikoval, které informace musí být obsaženy ve výjimkách 

z cestovních zákazů. Jsou to informace o cestujících, účel cesty, kompletní 

itinerář cesty a konečně způsob přepravy, který bude použit. 

 

2.4.6 Praxe podávání zpráv členskými státy 
 

Kvalita a množství zpráv podávaných členskými státy Radě bezpečnosti 

významně vzrostla po výsledcích Protiteroristického výboru (CTC) Rady 

bezpečnosti,  který byl založen Rezolucí 1373 (2001). 

Většinou byla  kvalita zpráv podávaných členskými státy sankčním 

výborům na velmi malé úrovni, často dokonce obsahovaly tyto zprávy ne více 

než jednu větu nabádající k tomu, aby státy „učinily všechny nutné kroky 

k vyhovění požadavkům obsaženým v rezoluci.” Mnoho států neuspělo 

s podáváním zpráv vůbec. Proto sankční experti v procesech Interlaken a 

Bonn-Berlín navrhli opatření ke zdokonalení zpráv členských států. 

Zpráva z Interlaken vypočítavá specifické informace, které by měly 

sankční výbory požadovat od států z důvodu efektivnějšího monitorování 

implementace finančních sankcí, a navrhla druhy informací k zapracování do 

textu rezoluce samotné. 

 

2.4.7 Mají smysl komplexní sankce? 
 

Škodlivé důsledky komplexních sankcí proti Iráku přiměly Radu 

bezpečnosti vyvíjet úsilí směřující k vytvoření alternativních druhů sankcí. 

Jinak hrozí nebezpečí, že sankce přestanou být životaschopným politickým 

                                                 
74 Viz. http://www.un.org/Docs/sc/committees/Liberia2/Liberia2waiverEng.htm 
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nástrojem. Na druhou stranu je evidentní, že selhání ozbrojených intervencí 

vůči jiným státům, zejména druhé války v Iráku, bude v budoucnu nutit státy 

k jinému řešení takových krizí, v čemž vidím posílení cílených sankcí jako 

nástroje politiky OSN.   

Přesto existují dvě hrozby, které mohou negativně ovlivnit proces 

reformy sankcí: 

 

1. Trvalé implementační problémy a úspěšná strategie vyhýbání se sankcím  

může způsobit, že cílené sankce budou vnímány jako nástroj, který nemusí 

dosáhnout předpokládaných cílů. Je zde také samozřejmě možnost, že budou 

použity, ale neuspějí. Proto jsou důležitá opatření ke zdokonalení 

implementace a opatření proti vyhýbání se sankcím. Důležitý je také trvalý 

mezinárodní tlak na státy, které se pokoušejí sankcím vyhýbat. Proces 

reformy sankcí, stejně jako zkušenosti CTC, poskytují dostatek návrhů pro 

zdokonalení implementace prostřednictvím podpory členských států 

v implementaci. Užitečnost cílených sankcí bude záviset právě na této 

schopnosti efektivní implementace a jejich efektivního monitorování a 

vynucení z pozice států. 

 

2. Existuje skupina kritiků, která tvrdí, že sankce prostě nefungují. Tvrdí, že  

cílené sankce mohou paradoxně v některých případech mít podobný efekt 

jako komplexní sankce, a to tak, že mohou mít dopad nejen na vybrané elity, 

ale také na civilní obyvatelstvo.  

 

 Nicméně iniciativy švýcarské, německé a švédské vlády měly 

prokazatelný efekt a mají jistě mít velký podíl na odklonu od komplexních 

sankcí.  
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2.5 Implementace cílených sankcí na národní úrovni 

 

Ve zprávě z Interlaken75 byl rozvíjen rámec popisující potřebný právní a 

administrativní mechanismus pro implementaci cílených finančních sankcí na 

národní úrovni. 

Finanční sankce vyžadují od států:  

 

1. právní legalitu k implementaci rezolucí Rady bezpečnosti,  

2. určit administrativní instituci pro dohlížení nad implementací sankcí,  

3. šířit informace k ovlivňování sankcí, 

4. zaručit dodržování, 

5. usnést se na výjimkách a námitkách, 

6. spravovat zmrazený majetek, 

7. vynucení tam, kde jsou sankce porušovány. 

 

Rozvíjením rámce Pracovní skupinou 2. stockholmského procesu se zjistilo, 

že některé z těchto prvků se týkají jiných druhů cílených sankcí, zatímco jiné 

jsou charakteristické pro cílené finanční sankce.  

 
2.5.1  Všeobecné prvky implementace finančních sankcí 
 

Hlavním předpokladem k implementaci sankcí na národní úrovni je 

pravomoc k vydání zákona. Bez příslušné pravomoci národní vlády nejsou 

schopny implementovat rezoluce projednané Radou bezpečnosti. Stojí za to 

připomenout, že členské státy jsou vázané rozhodnutím Rady bezpečnosti 

(článek 25 Charty OSN), „je shoda v tom, že přijmou a splní rozhodnutí Rady 

bezpečnosti podle této Charty“. 

Tedy v případě, že se jedná o rozhodnutí, jsou členské státy povinny sankce 

realizovat. Během reformy sankčního procesu diskutovali experti o různých 

způsobech, jakými může být tato výhrada zákona splněna. Státy mohou 

                                                 
75 TJ. Biersteker, S.E. Eckert, P. Romaniuk, A. Halegua, N. Reid: Targeted Financial Sanctions: A Manual for 
Design and Implementation – Contributions from the Interlaken Process 
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zlepšit již existující legislativu ve specifických oblastech ovlivněných 

cílenými sankcemi OSN. Někdy se také spoléhají na ústavní pravomoc 

umožňující jim dát rezolucím OSN automatickou účinnost. Druhá konference 

v Interlakenu přinesla Modelový zákon.76 Je to vlastně prototyp zákona, který 

by měl přijmout každý stát a který obsahuje pravidla pro implementaci sankcí 

OSN. Modelový zákon vyvinutý v Interlakenu poskytl vládám možnost 

přijmout sekundární zákonodárství k uskutečnění rozhodnutí podle článku 41 

Charty OSN. Modelový zákon jako takový odstraňuje nutnost přijímat 

legislativu pro každý sankční režim, přispívá ke shodné implementaci sankcí 

členskými státy a poskytuje schopnost implementovat všechna opatření podle 

článku 41. 

U nás vznikl zákon č.98/2000 Sb. o provádění mezinárodních sankcí 

k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, což je přesně ten typ zákona, 

který zde až do roku 2000 chyběl. Do té doby bylo nutné vydávat ke každému 

sankčnímu režimu speciální zákon, u nás např. zákon č. 78/1997 Sb.  

o opatřeních ve vztahu k Libyi.  

Nejen že státy mají primární pravomoc vydávat zákony, ale státy také  

musí vykonat určitou administrativní činnost k implementaci sankcí. V tomto 

ohledu jsou mezinárodními experty používány termíny jako „sekundární 

legislativa” nebo „národní opatření”, jimiž popisují druhy regulačních, 

exekutivních nebo administrativních nástrojů, které státy musí nezbytně 

přijmout, aby sankce byly uvedeny v platnost.  

Další důležitou součástí implementace cílených sankcí na národní úrovni 

je, že státy musí určit správní úřady odpovědné za různé povinnosti 

požadované při implementaci sankcí na národní úrovni. V závislosti na 

rozsahu sankcí uložených Radou bezpečnosti záleží také na počtu 

jednotlivých úřadů, které se budou zabývat implementací (například státní 

pokladna nebo centrální banka v případě cílených finančních sankcí). Zde 

jsou rozhodující odborné znalosti příslušných úředníků. Důležitá je  také 

                                                 
76 Modelový zákon vypracovaný na 2. konferenci o cílených finančních sankcích OSN: Draft Model or  
Framework Law, Final Report of the 2nd Interlaken Seminář on targeting United Nations Financial Sanctions 
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potřeba koordinace a spolupráce napříč ministerstvy. V některých státech 

úřady, které mají nejblíže k samotné OSN, jako je ministerstvo zahraničí, 

hrají klíčovou roli při implementaci. Tyto úřady jsou nejlepším prostředkem 

ke komunikaci s  misemi a orgány OSN (zejména Radou bezpečnosti a 

Sekretariátem) v New Yorku. Jsou často ve vedení meziministerských výborů 

zabývajících se implementací sankcí, což je mechanismus, který se pro svůj 

účinek užíval ve spoustě států. V některých případech cílené sankce vyžadují 

označení určité cílené osoby nebo entity ze seznamu, který je vytvářen 

sankčním výborem OSN, takže národní úřady se musí spoléhat na taková 

označení při identifikaci osob, zmrazení jejich majetku nebo zákazu jejich 

cestování. Při určení správních úřadů by měly státy především zajistit 

komunikaci mezi ústředím OSN v New Yorku a národními úřady, které hrají 

klíčovou roli v poskytování informací orgánům OSN a zpráv sankčním 

výborům OSN.  

Úřady odpovědné za implementaci sankcí musí rozšiřovat informace na 

domácí půdě, zvláště v soukromém sektoru. I když všeobecné veřejné 

informace o ukládání sankcí jsou užitečné, specifické informace, které 

vyzývají k přijetí opatření k implementaci sankcí, jsou životně důležité. Měly 

by obsahovat rozsah a požadavky zákazů, seznam individualit, entit a zboží, 

na které se sankce zaměřují, informace, které se týkají monitoringu a 

donucovacích opatření.  

Národní program pro monitoring a implementaci sankcí je požadován 

k zajištění dodržování zákazů. Požadavky ukládané na soukromý sektor se 

obvykle skládají z pravidelných zpráv, stejně jako oznámení, když se cíl 

pokusí vyhýbat sankcím. V některých případech použití technologie může 

pomoci při monitorovací činnosti, nicméně toto se velice rychle mění 

v závislosti na druhu uložených sankcí. 

Efektivní implementace sankcí vyžaduje, aby vynucovací opatření byla 

vytvářena na národní úrovni. Tato opatření spočívají v trestech za porušení 

sankcí, které postačují k odstrašení pachatelů. Tresty mohou být ukládány 

v občanskoprávním řízení nebo v trestním řízení. 
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2.5.2 Specifické požadavky pro implementaci cílených sankcí 
 

Kromě těchto základních prvků má každý druh cílených sankcí další 

specifické prvky.  

 
Zbrojní embarga 

 
Podle zprávy z procesu Bonn-Berlín77 vyžadují zbrojní embarga další 

detailnější opatření než těch 5 všeobecných aspektů uvedených výše. Státy 

musí sledovat a ověřovat pohyb tohoto zboží. Státy také musí odhalené zboží 

zadržet a zabavit. Je také důležité, že vzniklo velké množství regionálních a 

mezinárodních dohod, které se zabývají potíráním  obchodu se zbraněmi. I 

když tyto dohody nejsou vyvíjeny z důvodu implementace zbrojních embarg 

OSN, mohou pomoci k efektivnější implementaci na národní úrovni. 

 
Cílené finanční sankce 
 

Státy musí uvážit, jaká instituce bude spravovat zmrazený majetek a 

rozvíjet postupy pro implementaci výjimek a zákazů. Zpráva z Interlaken 

uvádí, že existuje souvislost mezi implementací cílených finančních sankcí a 

vzniku mezinárodních norem proti praní špinavých peněz díky institucím jako 

je FATF (Financial Action Task Force). I když se cílené finanční sankce a 

iniciativy proti praní špinavých peněz odlišují, pokroky v jedné oblasti mohou 

posílit druhou.  

 

Cestovní zákazy 
 

Podobně jako cílené finanční sankce vyžadují tyto zákazy, aby státy 

rozvíjely postupy pro implementaci výjimek a zákazů. Státy rovněž potřebují 

udržovat databázi zapsaných jednotlivců k zabezpečení toho, aby tito 

jednotlivci nezískali víza nebo se jinak nedostali do země. Ačkoliv již funguje 

                                                 
77 Viz. Zpráva z procesu Bonn-Berlín, M. Brzoska: Design and Implementation of Arms Embargoes and Travel 
and Aviation Related Sanctions: Result from the „Bonn-Berlin Process“. Str. 99-109 
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mezinárodní spolupráce v oblasti civilního letectví, není přesto pozitivní efekt 

z těchto opatření ještě zřejmý. 

 
Letecké zákazy 

 
Je důležité, aby státy vytvářely takové postupy, které by letadlům 

zamezily vzlet a přistání, včetně takových opatření, která by umožňovala 

letadla zabavovat. Aby byla implementace usnadněna, je potřeba mít přístup 

do některé centrální databáze letadel, jako je např. registr ICAO.  

 
Zákazy v obchodování s diamanty 

 

Specifické požadavky pro efektivní zákazy v obchodu s diamanty 

vyžadují vydání certifikátu, že náklad neobsahuje zakázané diamanty. V 

rámci procesu z Kimberley vznikl certifikační návrh, s jehož pomocí je 

rozpoznán původ každé zásilky diamantů. I když je sice stále v rané fázi 

implementace,78 snad bude mít příznivý vliv na efektivnější implementaci. 

 
Zákaz obchodu se dřevem 

 

Panel expertů, který vznikl na základě Rezoluce 1343 (2001) ke 

zhodnocení humanitárních a ekonomických dopadů sankcí, rozpoznal 

užitečnost procesu z Kimberley. Ve své zprávě
79 experti uvedli, že v oblasti 

dřevařského průmyslu neexistuje podobný mechanismus jako v případě 

Kimberley. Experti také poukázali na mnoho problémů, které mají NGOs a 

mezinárodní finanční instituce při označování lesních produktů, a na možnost 

zdokonalení regulace této oblasti. Zatímco v jiných oblastech existují správní 

mechanismy usnadňující implementaci cílených sankcí, opatření v této oblasti 

nejsou, a to je samozřejmě překážkou efektivní implementace. 

 
 

 

                                                 
78 Viz  I. Smillie: The Kimberley Process: The Case for proper Monitoring, 2002 
79 Viz  Zpráva Panelu expertů  S/2003/779 
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3. BUDOVÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ MÍRU 

 

Budování míru (peacebuilding) uvedl do mezinárodních vztahů v 70. 

letech norský autor Johan Galtung,80 ale pojem se dostal do povědomí až 

zásluhou generálního tajemníka OSN Butruse Butruse-Ghálího, který jej 

použil v Agendě pro mír 81 v roce 1992. Budování míru bylo vymezeno jako 

„akce zaměřená na identifikaci a podporu struktur, které budou mít za úkol 

posilovat a upevňovat mír s cílem zabránit opětovnému vypuknutí konfliktu“. 

Podobně bylo definováno budování míru v Brahimiho zprávě,82 kde je 

popsáno jako „aktivity realizované po skončení konfliktu s cílem znovu položit 

základy míru“. Brahimiho zpráva byla vypracována v roce 2000 zvláštní 

skupinou pod vedením zvláštního poradce generálního tajemníka OSN 

Lakhdara Brahimiho. Tato rozsáhlá zpráva pojednává o reformě preventivních 

operací, operací na budování míru, operací na udržování míru, ale také  

o efektivnějším vedení misí. Dále se zabývá tvorbou mnohonárodních 

mírových brigád rychlého nasazení, schopných rozmístění během 30 až 90 

dnů, vytvoření seznamu mezinárodních policistů, vojenského personálu, 

soudců a expertů na trestní právo a specialistů na lidská práva. Zpráva se také 

kriticky pozastavuje nad filozofií neutrality, která se tragicky neosvědčila 

například ve válce v Bosně. Od budování míru je třeba rozlišovat tzv. 

udržování míru (peacekeeping) a preventivní diplomacii. Udržování míru jsou 

opatření přijatá po skončení bojů s cílem zajistit mír83 a realizuje se ihned po 

skončení bojů a převažuje v něm vojenská složka. Budování míru má 

dlouhodobější ráz a hlavní roli v ní hraje civilní složka. V období studené 

války se uskutečňovalo pouze ve formě rozmístění jednotek nebo 

pozorovatelů, čímž byla vytvořena nárazníková zóna. Značnou nevýhodou 

bylo zachovávání striktní neutrality a použití zbraní jen v sebeobraně, což se 

nakonec projevilo  v bývalé Jugoslávii, kde byli zejména Chorvaté a Srbové 

                                                 
80 J.Galtung, Peace, War and Defence – Esays in Peace Research 
81 Viz UN Doc. A/47/277-S/24111, An Agenda for Peace, 17 June 1992 
82 Viz UN Doc. A/55/305-S/2000/809, Report of the Panel on United Nations Peace Operations, 21 August 2000 
83 Do pěti let po uzavření míru se v každé druhé zemi opět válčí, viz. www.unforum.com/UNheadlines305.htm 
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vyzbrojeni ještě z dob studené války, takže při slabém mandátu mise 

UNPROFOR nemohla tato operace dopadnout jinak než fiaskem.  

13. července 1995 obklíčili Bosenští Srbové „chráněnou oblast“ Srebrenici  

a povraždili tu na osm tisíc muslimů. Oblast byla hlídána malou nizozemskou 

jednotkou, která byla nedostatečně vyzbrojená a prakticky bez mandátu. 

Srebrenice se stala jedním z nejhorších okamžiků mírových misí. Také díky 

Srebrenici se změnilo nazírání na udržování míru, které nabylo komplexnější 

povahy. Týká se již také např. rekonstrukce pořádkových sil nebo 

monitoringu voleb. 

Preventivní diplomacie jsou „akce mající za úkol předejít vzniku sporů mezi 

znesvářenými stranami, zabránit eskalaci již existujících sporů v konflikty  

a omezit rozsah konfliktů, které vypuknou“.84 Liší se od budování míru tím, že 

se použije v zemích, ve kterých v poslední době neproběhl žádný ozbrojený 

konflikt. Využívá nástroje, jako jsou zejména monitorování a vyjednávání. 

Obě koncepce mají k sobě blízko a také se doplňují. 

Operace na budování míru se začaly řadit mezi mírové operace 

v průběhu 90. let. Většinou měly  subsidiární charakter (s výjimkou operací, 

kde musela OSN sama vykonávat správu rozvrácených regionů, např. 

Kosovo) a byla při nich využita součinnost s  místní správou (např. Namibie, 

Guatemala). Ukázalo se, že existují určité nedostatky, které bylo potřeba 

z důvodu větší efektivity odstranit. Největší bolestí bylo nedostatečné 

institucionální zabezpečení operací, což se projevilo ve špatné přípravě 

operací. Neexistoval specializovaný orgán, který by se zabýval pouze 

budováním míru. Tuto mezeru se snažilo zacelit několik odborů sekretariátu 

(Odbor pro operace na udržení míru – DPKO nebo Odbor pro politické otázky 

– DPA). Avšak tyto neměly dostatek pravomocí, což se projevilo v kvalitě 

přípravy a plánování. Dalšími nedostatky bylo např. finanční zabezpečení 

misí nebo také nedostatečná koordinace na bázi hlavních orgánů OSN. V roce 

1997 nastoupil do funkce generálního tajemníka Kofi Annan, který se zaměřil 

i na reformu operací na budování míru. V roce 2003 byl generálním 

                                                 
84 Viz UN Doc. A/47/277-S/24111, An Agenda for Peace, 17 June 1992 
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tajemníkem zřízen Panel na vysoké úrovni pro hrozby, výzvy a změnu, který 

vydal zprávu Bezpečnější svět: naše sdílená odpovědnost, 85  obsahující sérii 

opatření, která měla vést ke zlepšení. Na prvním místě to byl záměr zřídit 

mezivládní orgán, Komisi pro budování míru, která by zacelila právě tu 

institucionální mezeru, která byla suplována výše zmíněnými odbory. Další 

doporučení se týkalo vytvoření Úřadu pro budování míru, který by Komisi 

zajistil administrativní zázemí a vytvoření Stálého fondu pro budování míru 

k financování reintegračních programů. Ve zprávě Ve větší svobodě: rozvoj, 

bezpečnost a lidská práva pro všechny86  Kofi Annan podpořil zprávu Panelu 

a vypracoval samostatný dodatek o budování míru,87 ve kterém se detailněji 

zabýval budoucí podobou Komise. Tímto dokumentem se v září 2005 na 

Světovém summitu OSN zabývali představitelé členských států, které jeho 

hlavní body přejali do výsledného dokumentu.88  Nejzazším termínem 

ustavení Komise se stal 31. prosinec 2005. Komise OSN pro budování míru 

byla vytvořena ke konci roku 2005 rezolucemi Rady bezpečnosti89 a Valného 

shromáždění.90 Jedná se o subsidiární a poradní orgán obou hlavních orgánů 

OSN (Rady bezpečnosti a Valného shromáždění), jehož činnost zajišťuje 

Organizační výbor, který je doplněný zvláštními výbory jednotlivých zemí. 

Výbor rozhoduje konsensuálně, ale i přesto mají ve Výboru privilegovanou 

pozici stálí členové Rady bezpečnosti, chybí rovnovážné zastoupení zemí 

Severu a Jihu a také zemí, ve kterých již proběhla postkonfliktní rekonstrukce. 

V kompetenci bohužel chybí oblast prevence, takže činnost je redukována 

pouze na postkonfliktní obnovu. 

V rezolucích Rady bezpečnosti a Valného shromáždění, kterými byla 

založena Komise, byla obsažena výzva generálnímu tajemníkovi OSN   

                                                 
85 Viz. UN Doc. A/59/565, A more secure world: our shared responsibility, Report of the High-level Panel on 
Threats, Challenges, and Change, 2. December 2004 
86 Viz. UN Doc. A/59/2005, In larger freedom: towards development, security and humanright for all, Report of 
the Secretary-General, 21. March 2005 
87 Viz. UN Doc. A/59/2005/Add.2, In larger freedom: towards development, security and humanright for all, 
Report of the Secretary-General, Addendum, Peacebuilding Commission, 23. March 2005 
88 Viz. UN Doc. A/60/L.1, 2005 World Summit Outcome, 15. September 2005 
89 Viz. Rezoluce Rady bezpečnosti S/RES/1645 (2005) 
90 Viz. Rezoluce Valného shromáždění A/RES/60/180, The Peacebuilding Commission, (2005) 
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k vytvoření Úřadu na podporu budování míru (Peacebuilding Support Office) 

a Stálého fondu na budování míru (Standing Fund for Peacebuilding). 

Zřízení Komise je jistě významný počin na poli mírových operací, avšak 

na hodnocení si budeme muset ještě počkat vzhledem k tomu, že pravomoci 

Komise nejsou příliš široké, je závislá na hlavních orgánech OSN a je zde ono 

již zmíněné privilegované postavení stálých členů Rady bezpečnosti. 

V následující podkapitole se zaměřím na některé významné mírové operace 

OSN. 

 

Mírové operace OSN  

 

V letech 1948 – 2006 bylo vysláno 59 mírových misí OSN. 

 

UNEF I (Egypt, 1956-1957) 

 

Na této misi je zajímavý postup Velké Británie a Francie v Radě bezpečnosti, 

protože tyto země vetem zablokovaly rozhodování Rady o této otázce. Proto 

byla svolána tzv. Emergency Special Session of the General Assembly na 

základě rezoluce91 Valného shromáždění, která byla navržena Spojenými státy 

a určuje pravidla, za kterých může být svoláno Valné shromáždění a může 

rozhodnout o vyslání mise. Cílem mise bylo dohlédnout na stažení britských, 

francouzských a izraelských jednotek z Egypta a poté sloužit jako nárazník 

mezi Egyptem a Izraelem. V roce 1973 byla vyslána Radou bezpečnosti mise 

UNEF II, která reagovala na krizi na Středním východě, která vznikla 

z důvodu útoku arabských zemí na Izrael. 

 

UNIKOM (Kuvajt/Irák, 1991 - 2003) 

 

Tato mise byla založena po vyhnání iráckých jednotek z Kuvajtu. Jejím cílem 

bylo hlídat demilitarizovanou zónu u hranic Kuvajtu s Irákem. 

                                                 
91 Viz. Rezoluce Valného shromáždění A/RES/377, Uniting for peace  (1950) 
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UNPROFOR (Jugoslávie, 1992 – 1995) 

 

Tato mise měla, jak již jsem zmínil dříve, tragické vyústění a je považována 

za odstrašující příklad na poli mírových misí OSN. V březnu 1995 se mise 

rozpadla na tři samostatné mise: UNCRO (Chorvatsko), UNPROFOR (Bosna 

a Hercegovina) a UNPREDEP (Makedonie). UNPREDEP měla specifický 

úkol: monitorovat hranice Makedonie, aby se konflikt nerozšířil. 

 

UNOSOM I, II (Somálsko, 1992-1993, 1993-1995) 

 

V roce 1991 vypukla v Somálsku občanská válka. Došlo sice k zastavení 

palby, ale bylo potřeba stabilizovat situaci v zemi a ochránit humanitární 

pracovníky. Proto vznikla mise UNOSOM, která ale byla slabá. USA nabídly 

v roce 1992 zřízení mezinárodní mise UNITAF (United Task Force) pod 

vedením Spojených států, sice s mandátem od OSN, ale nešlo čistě o misi pod 

hlavičkou OSN. Tou byla až mise UNOSOM II, která nahradila UNITAF 

v roce 1993 a působila v zemi až do roku 1995, kdy došlo ke známé přestřelce 

v Mogadišu, při které zemřelo 18 amerických vojáků a několik set Somálců. 

 

UNAMIR (Rwanda, 1993-1996) 

 

V dubnu 1994 došlo k pádu letadla, na jehož palubě byli prezidenti Rwandy a 

Burundi. Tato událost se stala záminkou, která vyústila v největší masakr na 

civilním obyvatelstvu od konce druhé světové války. Kontingent mise 

UNAMIR tvořilo pouze dva a půl tisíce vojáků se slabým mandátem. Na 

počátku bylo povražděno několik vojáků OSN, na což reagovala většina států 

stažením svých vojsk. Genocida byla zastavena až v létě, kdy zemi dobyla 

tutsijská Rwandská vlastenecká fronta (RPF). Do té doby zemřelo na milion 

Tutsiů. Neschopnost OSN dostatečně rychle zareagovat na genocidu ve 

Rwandě je považována za jednu z nejhorších kapitol historie OSN. 
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4. ZÁVĚR 

 

OSN je nejvýznamnější mezinárodní organizací současnosti, která však 

funguje na principech přijatých po konci druhé světové války a které 

v dnešním globalizovaném světě již neobstojí. Proto je reforma tolik potřebná. 

Úvahy o ní jsou zde prakticky od založení OSN. Téma reformy OSN je velmi 

rozsáhlé a z valné části se jedná o politické reformy, které se budou obtížně 

realizovat. Z tohoto důvodu jsem se zaměřil zejména na reformu sankčních 

režimů, dále na politicky závažnou reformu Rady bezpečnosti a na reformu 

citlivého místa současné OSN, což je reforma budování a udržování míru. 

Určitý posun v nazírání na reformu OSN se objevil po konci studené války a 

po rozpadu bipolarity světa, ale brzy se zjistilo, že zájmy států a jejich sféry 

vlivu se příliš nezměnily, což v konečném důsledku vede k dalšímu 

zpomalování reformního procesu v jeho politické dimenzi. Podstatně rychleji 

reaguje OSN na požadavky, které s sebou přináší potřeba řešit praktické 

otázky spojené s agendou mezinárodního míru a bezpečnosti. 

Vývoj sankcí OSN, jejich uplatňování v průběhu tří dekád a změny, jimiž 

prochází i sama koncepce donucovacích opatření Rady bezpečnosti bez 

použití síly, svědčí pro to, aby i tyto procesy byly chápány jako součást 

reformního úsilí, a to dokonce jako viditelně nejúspěšnější potvrzení 

způsobilosti OSN přizpůsobovat se novým požadavkům soudobého 

globálního světa. Obdobně i akce směřující k budování a udržování 

mezinárodního míru mají stoupající uplatnění a význam. Kromě právních, 

organizačních a technických aspektů mají i nesporný politický rozměr. 

Ukazuje se, že individuální akce, bez opory a pomoci ze strany OSN, byť jsou 

sebelépe míněné, nemají naději na rychlé a úspěšné řešení. Příkladem může 

být současná situace v Iráku. Naopak častá kritika OSN (a zejména Rady 

bezpečnosti) pro malou flexibilitu a nedostatečnou operabilitu se ve světle 

zkoumané problematiky jeví jako neopodstatněná. OSN díky souvislému 

řetězu opatření, ať již sankční nebo organizační a operační povahy, při 

zajišťování míru v mnoha oblastech světa nejen že fakticky přispívá k řešení 



 58 

příslušných problémů, ale cestou precedentů napomáhá k obsahové proměně a 

obohacení relevantních norem obecného mezinárodního práva, systému, jehož 

je sama významnou součástí. 
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PŘÍLOHY 

 

Příloha č.1 

Zákon č. 98/2000 Sb. 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 
§ 1 

 
(1) Každý je povinen dodržovat mezinárodní sankce vyhlášené v souladu s 
tímto zákonem. 

(2) Přijme-li Rada bezpečnosti Organizace spojených národů nebo Rada 
Evropské unie mezinárodní sankce v rozsahu nepřekračujícím ustanovení § 3 až 
6 tohoto zákona, vláda může nařízením po schválení v příslušném výboru 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky stanovit, měnit, 
pozastavovat, zrušovat nebo obnovovat zákazy a jiná omezení způsobem 
odpovídajícím rozhodnutí uvedených orgánů o těchto mezinárodních sankcích. 

 
§ 2 

 
Vymezení pojmů 

V tomto zákoně se rozumí 

a. mezinárodními sankcemi souhrn příkazů, zákazů anebo omezení stanovený 
za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti a 
vyplývající 

1. z rozhodnutí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 
přijatých podle článku 41 Charty Organizace spojených národů (dále 
jen "rozhodnutí"), nebo 

2. ze společných postojů Rady Evropské unie, ke kterým se Česká 
republika na základě výzvy Rady Evropské unie připojila, (dále jen 
"společný postoj"); 

b. sankcionovaným subjektem v závislosti na rozhodnutí nebo společném 
postoji určitý stát, povstalecké hnutí či jiná organizovaná moc anebo její 
představitelé; 
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c. sankcionovaným územím v závislosti na rozhodnutí nebo společném postoji 
určité území plně či částečně ovládané sankcionovaným subjektem, včetně 
vzdušného prostoru a pobřežních vod; 

d. sankcionovanou osobou 
1. občan či příslušník sankcionovaného subjektu, 
2. jiná fyzická osoba obvykle pobývající na sankcionovaném území, s 

výjimkou občanů České republiky, 
3. právnická osoba či instituce se sídlem na sankcionovaném území 

e. českou osobou 
1. Česká republika, 
2. občan České republiky, 
3. jiná fyzická osoba oprávněná k trvalému nebo k přechodnému pobytu 

na dlouhodobé vízum na území České republiky 1) a 
4. právnická osoba či instituce se sídlem na území České republiky, 

včetně jednotek územní samosprávy 2) 
f. zbožím jakýkoli předmět, surovina, výrobek nebo služba, s výjimkou 

kulturních statků, bez ohledu na to, zda je za její poskytnutí poskytována 
nějaká protihodnota; 

g. sankcionovaným zbožím v závislosti na rozhodnutí nebo společném postoji 
podle písmene a) zboží vlastněné, držené či jinak ovládané sankcionovaným 
subjektem či sankcionovanou osobou; 

h. českým zbožím zboží vlastněné, držené či jinak ovládané českou osobou; 
i. jiným zbožím zboží, které není českým zbožím ani sankcionovaným 

zbožím; 
j. dopravním prostředkem zařízení způsobilé zejména k přepravě osob, 

zavazadel, zboží anebo pošty; 
k. dopravním prostředkem sankcionovaného subjektu dopravní prostředek 

1. plující pod vlajkou, imatrikulovaný, vlastněný, držený nebo 
používaný sankcionovaným subjektem nebo v jeho prospěch anebo 
jím jinak ovládaný, nebo 

2. vlastněný, držený, používaný anebo jinak ovládaný sankcionovanou 
osobou 

3. českým dopravním prostředkem dopravní prostředek 
4. plující pod vlajkou, imatrikulovaný, vlastněný, držený nebo 

používaný Českou republikou nebo v její prospěch anebo jí jinak 
ovládaný, nebo 

5. vlastněný, držený, používaný anebo jinak ovládaný českou osobou 
l. jiným dopravním prostředkem dopravní prostředek, který není českým 

dopravním prostředkem ani dopravním prostředkem sankcionovaného 
subjektu; 

m. kulturním statkem 
1. umělecké dílo a předměty kulturní hodnoty 3), 
2. kulturní památky, národní kulturní památky a jejich soubory 4) , 
3. veřejné kulturní představení 
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n. ovládáním účinná faktická anebo právní možnost svým jednáním zásadním 
způsobem ovlivňovat chování jiné osoby, využívání věci anebo běh událostí 
na určitém území. 

 

 

 
§ 3 

 
Obchod a služby 

 
V oblasti obchodu a služeb mezinárodní sankce spočívají v omezení či zákazu 

a. dovozu anebo koupě sankcionovaného zboží, jeho prodeje či jakéhokoli 
jiného nakládání s ním českými osobami anebo na českém území, 

b. vývozu, prodeje anebo umožnění jiného nakládání s českým zbožím 
sankcionovanému subjektu či sankcionovaným osobám anebo na 
sankcionovaném území, 

c. průvozu českého zboží přes sankcionované území a sankcionovaného zboží 
přes území České republiky, 

d. průvozu přes území České republiky jiného zboží na sankcionované území 
anebo určeného sankcionovanému subjektu či sankcionovaným osobám, 

e. poskytování jakéhokoli jiného plnění českými osobami ve prospěch 
sankcionovaného subjektu či sankcionovaných osob anebo 

f. převodů peněžních prostředků z účtů a na účty vedené ve prospěch 
sankcionovaných subjektů či sankcionovaných osob českými osobami anebo 
na území České republiky, 

g. úročení peněžních prostředků na takových účtech, 
h. jakéhokoli jiného poskytování českými osobami anebo z území České 

republiky peněžních prostředků a finančních a ekonomických zdrojů 
sankcionovaným subjektům či sankcionovaným osobám, 

i. uzavírání či plnění z pojistných smluv ve prospěch sankcionovaného 
subjektu či sankcionovaných osob, a 

j. jakékoli jiné činnosti, která by podporovala anebo počítala s podporou 
činností podle písmen a) až i). 

§ 4 
 

Doprava a spoje 

 
(1) V oblasti dopravy mezinárodní sankce spočívají v omezení či zákazu 

a. vstupu českých dopravních prostředků na sankcionované území, 
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b. vstupu ostatních dopravních prostředků přes anebo z území České republiky 
na sankcionované území, 

c. překračování státních hranic České republiky dopravními prostředky 
sankcionovaného subjektu, ať už za účelem vstupu anebo opuštění území 
České republiky, 

d. jakékoli fyzické či právní dispozice s dopravními prostředky 
sankcionovaného subjektu nalézajícími se na území České republiky, 

e. poskytování českých dopravních prostředků sankcionovanému subjektu, 
f. provádění oprav a poskytování náhradních dílů, součástek či nářadí 

potřebných pro opravy či úpravy dopravních prostředků sankcionovaného 
subjektu, a 

g. jakékoli jiné činnosti, která by podporovala anebo počítala s podporou 
činností podle písmen a) až f). 

(2) V oblasti spojů mohou mezinárodní sankce zahrnovat omezení či zákaz 

a. přijetí k přepravě a přepravy z území anebo přes území České republiky 
listovních, balíkových a jiných zásilek na sankcionované území anebo 
určených pro sankcionovaný subjekt, 

b. poskytování telefonního, telegrafního či jiného podobného spojení se 
sankcionovaným subjektem anebo na sankcionované území, 

c. rádiového, televizního či jiného vysílání na sankcionované území, a 
d. jakékoli jiné činnosti, která by podporovala anebo počítala s podporou 
činností podle písmen a) až c). 

§ 5 
 

Technická infrastruktura  

 
V oblasti technické infrastruktury mezinárodní sankce spočívají v omezení či 
zákazu dodávek energie a dodávek surovin, strojů a zařízení potřebných k její 
výrobě z území anebo přes území České republiky sankcionovanému subjektu 
či sankcionovaným osobám anebo na sankcionované území. 

§ 6 
 

Vědeckotechnické, kulturní a sportovní styky 

 
(1) V oblasti vědeckotechnických styků mezinárodní sankce spočívají v 
omezení či zákazu 

a. provádění vědeckých nebo technických výzkumů, programů a projektů, na 
kterých se společně podílejí české osoby a sankcionovaný subjekt nebo 
sankcionované osoby, 
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b. poskytování přístrojů a zařízení českými osobami anebo z území České 
republiky sankcionovanému subjektu anebo sankcionovaným osobám za 
účelem jejich použití pro vědecký nebo technický výzkum, program anebo 
projekt, 

c. poskytování informací o vědeckých a technických výzkumech, programech 
a projektech českých osob a jejich výsledků sankcionovanému subjektu 
nebo sankcionovaným osobám anebo na sankcionované území, nejsou-li 
tyto informace a výsledky veřejně dostupné, 

d. poskytování patentů a patentových práv českých osob sankcionovanému 
subjektu nebo sankcionovaným osobám, a 

e. jakékoli jiné činnosti, která by podporovala anebo počítala s podporou 
činností podle písmen a) až d). 

(2) V oblasti kulturních styků mezinárodní sankce spočívají v omezení či 
zákazu 

a. poskytování kulturních statků českými osobami nebo z českého území 
sankcionovanému subjektu, sankcionovaným osobám anebo na 
sankcionované území, 

b. přijímání kulturních statků českými osobami nebo na českém území od 
sankcionovaného subjektu, sankcionovaných osob anebo ze 
sankcionovaného území, pokud se nejedná o dočasné přijetí za účelem 
záchrany, ochrany a uchování kulturních statků bezprostředně ohrožených 
ozbrojeným konfliktem nebo živelní katastrofou anebo o navrácení 
kulturních statků české osobě, 

c. poskytování autorských a jiných věcně příbuzných práv českých osob 
sankcionovanému subjektu nebo sankcionovaným osobám, a 

d. jakékoli jiné činnosti, která by podporovala anebo počítala s podporou 
činností podle písmen a) až c). 

(3) V oblasti sportovních styků mezinárodní sankce spočívají v omezení či 
zákazu 

a. účasti osob nebo skupin reprezentujících sankcionovaný subjekt či 
sankcionované osoby na sportovních utkáních či jiných sportovních akcích 
pořádaných na území České republiky anebo českými osobami, 

b. účasti českých osob nebo skupin reprezentujících Českou republiku na 
sportovních utkáních pořádaných sankcionovaným subjektem anebo na 
sankcionovaném území, 

c. jakékoli jiné činnosti, která by podporovala anebo počítala s podporou 
činností podle písmen a) a b). 

§ 7 
 

Výjimky ze sankčního režimu 

Ustanovení tohoto zákona se nepoužije 
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a. na poskytování ošetření a lékařské péče, 
b. na humanitární pomoc, není-li omezena rozhodnutím příslušného 

mezinárodního orgánu; za takovou pomoc se považují zejména dodávky 
potravin, ošacení, léků, zdravotnického materiálu a jiných humanitárních 
potřeb nezbytných pro ochranu zdraví, záchranu života a důstojné ubytování 
civilistů, 

c. na poskytování dávek sociální péče, státních sociálních dávek, dávek 
důchodového pojištění, dávek nemocenského pojištění (péče), hmotného 
zabezpečení uchazečů o zaměstnání a na platby pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na 
všeobecné zdravotní pojištění, 

d. na poskytování mzdy, náhrady mzdy, odstupného a dalších plateb 
vyplývajících z pracovněprávního nebo obdobného pracovního vztahu, 

e. na poskytování výživného, 
na náhradu škody způsobené činností, která nemá souvislost s prováděním 
mezinárodních sankcí na základě tohoto zákona, a na výplatu pojistného s 
tím spojeného, 
na získání věci na základě dědictví po sankcionované osobě, a 
na úhradu pohledávky sankcionovaným subjektem nebo sankcionovanou 
osobou, jestliže tato pohledávka nevznikla porušením mezinárodních sankcí. 

 

 

§ 8 
 

Ukládání pokut 

 
(1) Za porušení povinností v rozsahu podle nařízení vlády vydaného k 
provedení § 1 může být fyzické nebo právnické osobě udělena pokuta až do 
výše 5 000 000 Kč. 
 
(2) Výše pokuty se určí s ohledem na míru, význam a dobu ohrožení 
zahraničněpolitických nebo bezpečnostních zájmů státu, popřípadě s ohledem 
na škodu vzniklou protiprávním jednáním. 

(3) Od uložení pokuty za porušení povinností v rozsahu podle nařízení vlády 
vydaného k provedení § 1, kterého se dopustila fyzická osoba, se upustí, jestliže 
tato osoba toto porušení nezavinila anebo je-li toto porušení nepatrné. 

(4) Byly-li takovým porušením ohroženy zvláště důležité zahraničněpolitické 
nebo bezpečnostní zájmy státu, může být pokuta uložena až do výše 30 000 000 
Kč. 
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(5) Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, pokutu ve věcech své věcné 
příslušnosti 5) ukládá 
a) Ministerstvo průmyslu a obchodu, 
b) Ministerstvo dopravy a spojů, 
c) Ministerstvo kultury, 
d) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 
e) Ministerstvo vnitra. 

 
V ostatních případech pokutu ukládá Ministerstvo financí. 

 
(6) Rozklad proti rozhodnutí o uložení pokuty nemá odkladný účinek. 

(7) Pokuty vybírá příslušný finanční úřad. 

(8) Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu. 

(9) Pokutu lze uložit do tří let ode dne, kdy bylo porušení uvedených povinností 
zjištěno, nejpozději však do deseti let ode dne, kdy k porušení došlo. 

§ 9 

 
(1) Spolu s pokutou podle § 8 může být uloženo propadnutí věci, která je ve 
vlastnictví osoby, které byla pokuta uložena, a která 

a. byla použita nebo určena k jednání porušujícímu povinnosti vyplývající z 
tohoto zákona nebo byla takovým jednáním získána, nebo 
b. byla získána za věc podle písmene a). 

(2) Vlastníkem propadlé věci se stává stát. 

(3) Ustanovení § 8 odst. 5 a 6 se použijí obdobně. 

 
§ 10 

 
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 

Klaus v. r. 
Havel v. r. 

Zeman v. r.  
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Poznámky pod čarou 

1) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České 
republiky a o změně některých zákonů.  
 
2)  § 18 zákona č. 40/1964  Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.  
 
3)  Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní 
hodnoty.  
 
4)  Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů.  
 
5)  Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních 
orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.  
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Příloha č.2 

Sankce Rady bezpe čnosti OSN v letech 1966-2004 
     

U - dat.uvalení 
Z - dat.zrušení Země Druhy sankcí 

V - vypršení  

Rozhodnutí RB  Monitorování/vynucení 

Jižní Rhodesie Všeob.ekon.sankce U - 16.12.1966 232 (1996)   
    Z - 21.12.1979 460 (1979)   
JAR Zbrojní embargo U - 4.11.1977 418 (1977)   
    Z - 25.5.1994 919 (1994)   
          
Irák I Všeob.ekon.sankce U - 6.8.1990 661 (1990) MIF (1990-2003) 
    Z - 22.5.2003 1483 (2003) UNSCOM (1991-1999) 
        UNMOVIC (1999-) 

Irák II 
Zbrojní embargo, 
finanční sankce U - 22.5.2003 1483 (2003)   

          
Jugoslávie I Zbrojní embargo U - 25.9.1991 713 (1991 SAM (OSCE/EU) 
        (1992-96) 
    Z - 18.6.1996 1021 (1995)   
  Všeob.ekon.sankce U - 30.5.1992 757 (1992)   
    Z - 22.11.1995 1022 (1995)   
  Všeob.ekon.sankce U - 23.9.1994 942 (1994)   
    Z - 1.10.1996 1074 (1996)   
Jugoslávie II Zbrojní embargo U - 31.5.1998 1160 (1998) UNPREDEP (1998-99) 
    Z - 10.9.2001 1367 (2001)   
Somálsko Zbrojní embargo U - 23.1.1992 733 (1992) Panel expertů (08-11/2002,  
        04-09/2003, 12/2003-05/2004) 

Libye 
Zbrojní embargo, 
letec.zákaz, U - 31.3.1992 748 (1992)   

  Diplomatic.restrikce Z - 12.9.2003 1506 (2003)   
Libérie I Zbrojní embargo U - 19.11.1992 788 (1992)   
    Z - 7.3.2001 1343 (2001)   

Haiti 
Zbroj.a ropné 
embargo,  U - 16.6.1993 841 (1993)   

  cílené finan.sankce Z - 27.8.1993 861 (1993)   

  
Zbroj.a ropné 
embargo, U - 18.10.1993 873 (1993)   

  cílené finan.sankce       
  Všeob.ekon.sankce U - 21.5.1994 917 (1994)   
    Z - 16.10.1994 944 (1994)   
Kambodža Ropné embargo U - 30.11.1992 792 (1992)   
    Z - 4.11.1994 880 (1993)   
UNITA/Angola Zbroj.a rop.embargo U - 15.9.1993 864 (1993)   
    Z - 9.12.2002 1448 (2002)   

  
Cestovní a 
letec.zákaz U - 28.8.1997 1127 (1997) Panel expertů/monitorovací  

    Z - 14.11.2002 1439 (2002) mechanismus (1999-2002) 

  
Cílené finanční 
sankce,  U - 12.6.1998 1173 (1998)   

  
diamantové 
embargo Z - 9.12.2002 1448 (2002)   

Rwanda Zbrojní embargo U -17.5.1994 918 (1994) UNICOI (1996-98) 



 71 

    Z - 16.8.1995 1011 (1998)   
          

Súdán 
Diplomatické a 
cestovní restrikce U - 10.5.1996 1054 (1996)   

    Z - 28.9.2001 1372 (2001)   
          

Sierra Leone 
Zbrojní a ropné 
embargo U - 8.10.1997 1132 (1997)   

    Z - 5.6.1998 1171 (1998) ECOMOG (1997-99) 
  Cestovní zákaz U - 5.6.1998 1171 (1998) Panel expertů (09-12/2000) 

  
Diamantové 
embargo U - 5.7.2000 1306 (2000)   

    V - 5.6.2003 SC/7778-AFR/   
      634   
          

Afgánistán/ 
Cílené fin.sankce 
(Taliban), U - 14.11.1999 1267 (1999) Monitorovací skupina (2001-) 

Taliban/Al-Kajda letecký zákaz     Analytická podpora a sankce 

  
Zbroj.embargo, 
cíl.fin.sankce U - 19.12.2000 1333 (2000) Monitorovací tým (2004-05) 

  
(Bin Ládin a 
spol.),letec.zákaz       

  
Cílené fin.sankce 
(Al-Kajda), U - 16.1.2002 1390 (2002)   

  
zbrojní embargo, 
cestovní zákaz       

          
Eritrea/Etiopie Zbrojní embargo U - 17.5.2000 1298 (2000)   
    V - 16.5.2001 S/PRST/2001/14   
          

Libérie II 
Zbrojní a 
diamant.embargo, U -7.3.2001 1343 (2001)   

  cestovní zákaz      Panel expertů (2001-03) 
  Zákaz vývozu dřeva U - 6.5.2003 1478 (2003)   
          

Libérie III 
Zbrojní a 
diamant.embargo, U - 22.12.2003 1521 (2003) Panel expertů (01-05/2004) 

  
cest.zákaz, zákaz 
vývozu,       

  
Dřeva,cílené 
finan.sankce       

          
Dem.republika 
Kongo Zbrojní embargo U - 28.7.2003 1493 (2003) Panel expertů (03-07/2004) 
        MONUC 
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Příloha č.3 
 

Reforma Rady bezpečnosti 
 
Model A: 
Počet stálých členů RB se zvýší ze současných 5 na 11. Počet nestálých z 10 na 13. 
Celkový počet členů RB bude 24. Právo veta zůstává pouze původním pěti stálým 
členům RB. 
 
 

  Navrhovaná 
Stálé křeslo 

Navrhovaná  
nestálá křesla 

(pokračující) nová stálá (2 roky, nelze 
Region Počet států 

  křesla prodloužit) 

Celkem 

Afrika 53 0 2 4 6 
Asie a Pacifik 56 1 2 3 6 
Evropa 47 3 1 2 6 
Amerika 35 1 1 4 6 
Celkem 

model A 
191 5 6 13 24 

 
 
Model B: 
Počet stálých členů zůstává nezměněný. Vzniká ale nová kategorie čtyřletého mandátu 
s možností prodloužení. Počet těchto křesel je 8. Počet nestálých členů RB se zvýší z 
10 na 11.Celkový počet členů RB bude 24. 
Právo veta zůstává pouze původním pěti stálým členům RB. 
 
 

  Navrhovaná 
Stálé křeslo 

Navrhovaná  
nestálá křesla 

(pokračující) 
čtyřleté 
období (2 roky, nelze 

Region Počet států 

  
(lze 

prodloužit) prodloužit) 

Celkem 

Afrika 53 0 2 4 6 
Asie a Pacifik 56 1 2 3 6 
Evropa 47 3 2 1 6 
Amerika 35 1 2 3 6 
Celkem 

model A 
191 5 8 11 24 

 
 
 


